หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงกำร
กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล หุ้นระยะยำว
Principal Long Term Equity Fund (PRINCIPAL LTF)
• กำรลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยำว (LTF) ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกรำคม 2563 เป็ นต้นไป ผู้ลงทุนไม่สำมำรถนำมำลดหย่อนภำษีได้
• ผู้ลงทุนควรศึกษำข้อมูลเกี่ยวกับสิ ทธิ ประโยชน์ ทำงภำษีที่ระบุไว้ในคู่มือกำรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่ำวด้วย หำกไม่ปฏิ บตั ิ ตำม
เงื่อนไขกำรลงทุน ผู้ลงทุนจะไม่ได้รบั สิ ทธิ ประโยชน์ทำงภำษี และจะต้องคืนสิ ทธิ ประโยชน์ทำงภำษี (กำรลงทุนตัง้ แต่ปี 2559-2562 ผู้
ลงทุนจะต้องลงทุนใน LTF อย่ำงน้ อย 7 ปี ปฏิ ทิน) และกำรลงทุนตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกรำคม 2563 เป็ นต้นไป ผู้ลงทุนไม่สำมำรถนำมำ
ลดหย่อนภำษีได้
• ผู้ลงทุนควรศึกษำข้อมูลเกี่ยวกับสิ ทธิ ประโยชน์ทำงภำษีที่ระบุไว้ในคู่มือกำรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่ำวด้วย หำกไม่ปฏิ บตั ิ
ตำมเงื่อนไขกำรลงทุน ผู้ลงทุนจะไม่ได้รบั สิ ทธิ ประโยชน์ทำงภำษี และจะต้องคืนสิ ทธิ ประโยชน์ทำงภำษี
• ผู้ลงทุนไม่สำมำรถนำหน่ วยลงทุ นของกองทุนรวมหุ้นระยะยำวชนิ ดมี สทธิ ประโยชน์ ทำงภำษี (class T) ไปจำหน่ ำย โอน จำน ำ
หรือนำไปเป็ นประกัน
• กำรลงทุ น ในหน่ วยลงทุ น มิ ใช่ ก ำรฝำกเงิ น และมี ค วำมเสี่ ย งของกำรลงทุ น ผู้ ล งทุ น ควรลงทุ น ในกองทุ น เปิ ดพริ น ซิ เพิ ล
หุ้นระยะยำวเมื่อเห็นว่ำกำรลงทุนในกองทุนรวมนี้ เหมำะสมกับวัตถุประสงค์กำรลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับควำมเสี่ยง
ที่อำจเกิ ดขึ้นจำกกำรลงทุนได้
• ในกรณี ที่ มี เ หตุ ก ำรณ์ ไ ม่ ป กติ ผู้ล งทุ น อำจได้ ร ับ ช ำระเงิ น ค่ ำ ขำยคื น หน่ วยลงทุ น ล่ ำช้ ำกว่ ำ ระยะเวลำที่ ก ำหนดไว้ ในหนั งสื อ
ชี้ชวน
• ในกรณี ที่ ก องทุ น นี้ ไ ม่ ส ำมำรถด ำรงสิ น ทรัพ ย์ ส ภำพคล่ องได้ ต ำมที่ ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด ผู้ ล งทุ น อำจ
ไม่สำมำรถขำยคืนหน่ วยลงทุนได้ตำมที่มีคำสั ่งไว้
• ผู้ลงทุนควรศึกษำข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้ำใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็ นข้อมูล เพื่อใช้อ้ำงอิ งในอนำคต และเมื่อมีข้อ
สงสัยให้สอบถำมผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้ำใจก่อนซื้อหน่ วยลงทุน
• กำรพิ จำรณำร่ำงหนังสือชี้ชวนในกำรเสนอขำยหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ มิ ได้เป็ นกำรแสดงว่ำสำนักงำนได้รบั รองถึงควำม
ถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันรำคำหรือผลตอบแทนของหน่ วยลงทุนที่เสนอขำยนัน้
• บริษัทจัดกำรขอสงวนสิ ทธิ ที่จะปฏิ เสธไม่รบั หรือไม่ดำเนิ นกำรตำมคำสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนของผู้สั ่งซื้อ หรื อสั ่งสับเปลี่ยนของบุคคล
ใดหรือกลุ่มบุคคลใดที่ทำให้บริษัทจัดกำรและหรือกองทุนภำยใต้กำรจัดกำรมีควำมเสี่ยงทำงกฎหมำย ควำมเสี่ยงด้ำนภำษี หรือ
ควำมเสี่ ยงอื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข้ องกับ กฎหมำย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรื อกฎหมำยอื่ น ทัง้ ในและ
ต่ำงประเทศที่มีลกั ษณะเดียวกัน
• ผู้ลงทุนควรทำควำมเข้ำใจลักษณะสิ นค้ำ(กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทนและควำมเสี่ยงก่อนตัดสิ นใจลงทุน

• ผู้ลงทุนควรศึกษำข้อมูลควำมเสี่ยงในหนังสือชี้ชวนให้เข้ำใจก่อนตัดสิ นใจลงทุน

สำหรับรอบระยะเวลำบัญชีปีที่ 17 สิ้ นสุดวันที่ 30 พฤศจิ กำยน 2565

ระดับควำม
เสีย่ งที่ลงทุน
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หนังสือชี้ชวนเสนอขำยหน่วยลงทุน

กองทุ น เปิ ดพริ น ซิ เพิ ล หุ้น ระยะยำว

จัดตัง้ และจัดการโดย

บริษทั หลักทรัพย์จดั กำรกองทุน พรินซิ เพิล จำกัด
เสนอขายต่อผูล้ งทุนทั ่วไป

วันและเวลำเสนอขำยหน่ วยลงทุน
ทุกวันทาการตัง้ แต่เวลาเริม่ ทาการถึง 15.30 น.

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

ผู้ดแู ลผลประโยชน์
ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน)
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ข้อผูกพัน

รำยละเอียดโครงกำรจัดกำรกองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล หุ้นระยะยำว
คำจำกัดควำม :
เป็ นไปตามประกาศ
1. ชื่อ ประเภท และอำยุของโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม :
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.

ชื่อโครงการจัดการ : กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล หุน้ ระยะยาว
ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) : Principal Long Term Equity Fund
ชื่อย่อ : PRINCIPAL LTF
ประเภทโครงการ : กองทุนเปิ ด
ประเภทการขาย : ขายหลายครัง้
การกาหนดอายุโครงการ : ไม่กาหนด
อายุโครงการ : ไม่กาหนด
อายุโครงการถึงวันที่ (กรณีกาหนดอายุเป็ นช่วงเวลา) : ไม่กาหนด
เงื่อนไข (อายุโครงการ) : ไม่กาหนด
ลักษณะโครงการ : กองทุนเพื่อผูล้ งทุนทัวไป
่
ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย

2. จำนวนเงิ นทุนของโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม มูลค่ำที่ตรำไว้ จำนวน ประเภท รำคำของหน่ วยลงทุนที่ เสนอขำย :
2.1. จานวนเงินทุนของโครงการ : 5,000,000,000.00 บาท
2.1.1. จานวนเงินทุนของโครงการเริม่ ต้น : 5,000,000,000.00 บาท
2.2. เงื่อนไข (จานวนเงินทุนของโครงการ) :
ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก บริษทั จัดการ อาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจานวนเงินทุนของ
โครงการได้ไม่เกิน 750 ล้านบาท
2.3. มูลค่าทีต่ ราไว้ต่อหน่วย : 10 บาท
2.4. จานวนหน่วยลงทุน : 500,000,000 หน่วย
2.5. ราคาของหน่วยลงทุนทีเ่ สนอขายครัง้ แรก : 10 บาท
2.6. มูลค่าขัน้ ต่าของการสั ่งซื้อครัง้ แรก :
ชนิดมีสทิ ธิประโยชน์ทางภาษี
1,000 บาท
ชนิดสะสมมูลค่า
1,000 บาท
2.7. มูลค่าขัน้ ต่าของการสั ่งซื้อครัง้ ถัดไป :
ชนิดมีสทิ ธิประโยชน์ทางภาษี
1,000 บาท
ชนิดสะสมมูลค่า
1,000 บาท
2.8. มูลค่าขัน้ ต่าของการสั ่งขายคืน :
ชนิดมีสทิ ธิประโยชน์ทางภาษี
ไม่กาหนด
ชนิดสะสมมูลค่า
ไม่กาหนด
2.9. จานวนหน่วยลงทุนขัน้ ต่าของการสั ่งขายคืน :
ชนิดมีสทิ ธิประโยชน์ทางภาษี
ไม่กาหนด
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล หุน้ ระยะยาว
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ชนิดสะสมมูลค่า
ไม่กาหนด
2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั ้ ต่า :
ชนิดมีสทิ ธิประโยชน์ทางภาษี
ไม่กาหนด
ชนิดสะสมมูลค่า
ไม่กาหนด
2.11. จานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั ้ ต่า :
ชนิดมีสทิ ธิประโยชน์ทางภาษี
ไม่กาหนด
ชนิดสะสมมูลค่า
ไม่กาหนด
2.12. รายละเอียดเพิม่ เติม :
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการปรับลด หรือยกเว้นจานวนมูลค่าขัน้ ต่าตามข้อ 2.6 – 2.7 (ถ้ามี) ให้กบั ผูส้ ั ่งซื้อ หรือสั ่ง
ขายคืนหน่วยลงทุนตามประเภทของผูล้ งทุน ตามมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน ตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน
ตามช่องทางการซื้อขายหน่วยลงทุน หรือตามเงื่อนไขทีบ่ ริษทั จัดการอาจกาหนดขึน้ ในอนาคต เพื่อเป็ นการอานวย
ความสะดวก และเป็ นประโยชน์ให้แก่ผูถ้ อื หน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศให้ผลู้ งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อย
กว่า 7 วัน ณ ทีท่ าการของบริษทั จัดการ และผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือประกาศทางเว็บ
ไซด์ของบริษทั จัดการ
อย่างไรก็ตาม บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการลดหรือเปลี่ยนแปลงมูลค่าขัน้ ต่าของการทารายการสั ่งซื้อและ/หรือขาย
คืนหน่วยลงทุนได้ โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ อื หน่วยแล้ว เพื่อรองรับรายการส่งเสริมการขายหรือบริการต่าง
ๆ หรือ ในกรณีทบี่ ริษทั จัดการเห็นว่าเหมาะสมมากกว่า การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษทั จัดการ
ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกล่าวบริษทั จัดการจะ
ประกาศให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ณ ทีท่ าการของบริษัทจัดการ และ/หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน และ/หรือประกาศทางเว็บไซด์ของบริษทั จัดการ
3. วัตถุประสงค์ของโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม ชนิ ดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบำยกำรลงทุนลักษณะ
พิ เศษ กำรลงทุนในต่ำงประเทศ กำรลงทุนในสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ ำ ประเภทและอัตรำส่วนกำรลงทุนในหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินอื่น หรือกำรหำดอกผลโดยวิ ธีอื่นที่จะลงทุน :
3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
เป็ นช่องทางการลงทุนระยะยาวในตราสารทุน สาหรับผูล้ งทุนทีส่ ามารถรับความเสีย่ งในตราสารทุนได้ โดยผูล้ งทุนทีซ่ ้อื
หน่วยลงทุนชนิดมีสทิ ธิประโยชน์ภาษีเงินได้ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีจ่ ่ายเป็ นค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุน้ ระยะ
ยาวจะได้รบั ยกเว้นไม่ต้องรวมคานวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หากผูถ้ อื หน่วยลงทุนปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขการ
ลงทุนตามทีก่ ฎหมายกาหนด
ทัง้ นี้ ผูถ้ อื หน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุน้ ระยะยาวชนิดมีสทิ ธิประโยชน์ภาษี จะไม่ได้รบั ผลประโยชน์ทางภาษีหากไม่
ปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขการลงทุน และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีทเี่ คยได้รบั ภายในกาหนดเวลา และจะต้องชาระเงิน
เพิม่ และเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร (ถ้ามี)
3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน : ตราสารแห่งทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ :
กองทุนรวมหุน้ ระยะยาว (Long Term Equity Fund : LTF)
3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนทีล่ งทุนแบบไม่มคี วามเสีย่ งต่างประเทศ
3.5. นโยบายการกู้ยมื (ถ้ามี) : 3.6. การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) : ลงทุน
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล หุน้ ระยะยาว

หน้า 2

3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : การลดความเสีย่ ง (Hedging)
3.7. การลงทุนในตราสารทีม่ สี ญ
ั ญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ไม่ลงทุน
3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) : มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีช้วี ดั (active management)
3.9. ดัชนีช้วี ดั /อ้างอิง (Benchmark) :
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):100.00
ในกรณีมปี ระกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงตัวชี้วดั (Benchmark) ของกองทุนรวม การลงทุนในกองทุนรวมนี้ควรเปรียบเทียบ
กับตัวชี้วดั ตามประกาศทีแ่ ก้ไขเปลี่ยนแปลงนัน้ ด้วย โดยบริษทั จัดการจะแสดงตัวชี้วดั ใหม่ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูล
สาคัญเมื่อบริษทั จัดการจัดทาหนังสือชี้ชวนใหม่ให้เป็ นปั จจุบนั ในทุกรอบปี บญ
ั ชี
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วดั ในการเปรียบเทียบตามทีบ่ ริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่
ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนทีก่ าหนด โดยบริษทั จัดการจะเปิ ดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผลู้ งทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจน
ถึงวันทีม่ กี ารเปลี่ยนแปลงตัวชี้วดั ค่าอธิบายเกี่ยวกับตัวชี้วดั และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้วดั ดังกล่าวผ่านการลงประกาศ
ในเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ ภายในเวลาทีผ่ ลู้ งทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
อย่างไรก็ตามในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วดั เพื่อให้เป็ นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อกาหนดของสมาคมบริษทั จัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงานของ
กองทุนรวม และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วดั ในการใช้เปรียบเทียบในกรณีทผี่ อู้ อกตัวดัชนีของตัวชี้วดั ไม่ได้จดั ทาหรือ
เปิ ดเผยข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษทั จัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
ผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ ภายในเวลาทีผ่ ลู้ งทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุน
ได้
3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซบั ซ้อน
3.11. รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :
กองทุนเปิ ดที่มนี โยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ หุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนโดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในหุน้ สามัญของบริษทั จดทะเบียนทีม่ ีปัจจัยพืน้ ฐาน
ดี หรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมทีม่ ีความสาคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ หรือเป็ นธุรกิจ อุตสาหกรรม ที่
ได้รบั การสนับสนุ นหรือ มีโอกาสได้รบั ผลดีจากนโยบายของรัฐบาล หรือมีศกั ยภาพในการเติบโตสอดคล้องกับภาวะ
เศรษฐกิจ และ/หรือหน่วย private equity หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื ตามที่สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้
ทัง้ นี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ ตราสารทีม่ ลี กั ษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน แต่กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ สัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อป้ องกันความเสีย่ ง
3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : ไม่มี
3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื ทีจ่ ะลงทุน :
3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื ทีจ่ ะลงทุนในประเทศ
ส่วนที่ 1 : ตราสาร TS (transferable securities)
เป็ นไปตามประกาศ
ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สนิ ประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย Property
เป็ นไปตามประกาศ
ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สนิ ประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล หุน้ ระยะยาว
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เป็ นไปตามประกาศ
ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสญ
ั ญาขายคืน (Reverse Repo) การลงทุนใน Reverse Repo ต้องเป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
เป็ นไปตามประกาศ
ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยมื หลักทรัพย์ (Securities Lending) ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุน ดังนี้
เป็ นไปตามประกาศ
ส่วนที่ 6 : ธุรกรรมประเภท Derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุน ดังนี้
เป็ นไปตามประกาศ
ส่วนที่ 7 : ทรัพย์สนิ ประเภททองคาแท่ง (เฉพาะกรณีทเี่ ป็ นการลงทุนเพื่อกองทุนรวมทองคา)
ไม่มกี ารลงทุน
ส่วนที่ 8 : ทรัพย์สนิ ประเภทหน่วย private equity
เป็ นไปตามประกาศ
3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื ทีจ่ ะลงทุนในต่างประเทศ : ไม่มี
3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่น เพื่อเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม :
อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่น เพื่อเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็ นไปตามประกาศ และกรณีทกี่ ารลงทุนไม่เป็ นไปตามข้อนี้จะดาเนินการให้เป็ นไปตามทีป่ ระกาศกาหนด
ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามผูอ้ อกทรัพย์สนิ หรือคู่สญ
ั ญา (Single Entity Limit)
เป็ นไปตามประกาศ และกรณีทกี่ ารลงทุนไม่เป็ นไปตามข้อนี้จะดาเนินการให้เป็ นไปตามทีป่ ระกาศกาหนด
ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)
เป็ นไปตามประกาศ และกรณีทกี่ ารลงทุนไม่เป็ นไปตามข้อนี้จะดาเนินการให้เป็ นไปตามทีป่ ระกาศกาหนด
ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามประเภททรัพย์สนิ (product limit) เฉพาะส่วนทีไ่ ม่เป็ นไปตามประกาศ
ประเภททรัพย์สิน

ข้อ

อัตรำส่วน (% ของ NAV)

1

หน่วย Property

ไม่เกิน 15%

3

หน่วย Infra

ไม่เกิน 20%

4

ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้ก่งึ ทุนหรือ Basel lll ทีม่ อี นั ดับ
ความน่ าเชื่อทีต่ วั ตราสารและ/หรือผูอ้ อกตราสารทีต่ ่ากว่าที่
สามารถลงทุนได้ (non-investment grade / unrated)

รวมกันไม่เกิน 15%

ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการทีล่ งทุน (concentration limit)
เป็ นไปตามประกาศ และกรณีทกี่ ารลงทุนไม่เป็ นไปตามข้อนี้จะดาเนินการให้เป็ นไปตามทีป่ ระกาศกาหนด
ส่วนที่ 5 : การดาเนินการเมื่อทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนขาดคุณสมบัตหิ รือการลงทุนไม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุน
เป็ นไปตามประกาศ และกรณีทกี่ ารลงทุนไม่เป็ นไปตามข้อนี้จะดาเนินการให้เป็ นไปตามทีป่ ระกาศกาหนด
ส่วนที่ 6 : การดาเนินการเมื่อการลงทุนไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน
เป็ นไปตามประกาศ และกรณีทกี่ ารลงทุนไม่เป็ นไปตามข้อนี้จะดาเนินการให้เป็ นไปตามทีป่ ระกาศกาหนด
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล หุน้ ระยะยาว
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4. กำรแบ่งชนิ ดหน่ วยลงทุน (Class of Unit) :
4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : มี
4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน :
- ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บผูถ้ อื หน่วยลงทุน
- ระยะเวลาการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
4.3. รายละเอียดเพิม่ เติม (การแบ่งชนิดหน่ วยลงทุน) :
ชนิดมีสทิ ธิประโยชน์ทางภาษี
(PRINCIPAL LTF-T)

เหมาะสาหรับผูล้ งทุนประเภทบุคคลธรรมดาทีต่ ้องการนาเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนของ LTF
ไปหักลดหย่อนภาษีตามเกณฑ์/เงื่อนไขทีก่ รมสรรพากรกาหนด โดยต้องเป็ นการซื้อหน่วย
ลงทุน หรือสับเปลี่ยนเข้าเพื่อซื้อหน่วยลงทุนภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2562 เท่านัน้ และ
โดยทีก่ ฎกระทรวง ฉบับที่ 317 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย
การยกเว้นรัษฎากร ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 กาหนดให้สทิ ธิประโยชน์ทางภาษีกองทุน
LTF สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนัน้ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563 เป็ นต้นไป บริษทั
จัดการจะไม่เปิ ดให้ผลู้ งทุนซื้อหน่วยลงทุน หรือสับเปลี่ยนเข้าเพื่อซื้อหน่วยลงทุนกองทุน
LTF ชนิดทีม่ ีสทิ ธิประโยชน์ทางภาษีได้อกี เว้นแต่เป็ นการสับเปลี่ยนเข้าหรือโอนหน่วย
ลงทุนเพื่อซื้อหน่วยลงทุนมาจากกองทุนประเภท LTF กองทุนอื่นทีม่ สี ทิ ธิประโยชน์ทาง
ภาษีเช่นเดียวกัน ทัง้ นี้ ตามทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด โดยผูล้ งทุนคาดหวังโอกาสรับ
ผลตอบแทนจากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และการสะสมผลประโยชน์จาก
การลงทุน (Total return)

ชนิดสะสมมูลค่า
(PRINCIPAL LTF-A)

เหมาะสาหรับผูล้ งทุนประเภทบุคคลธรรมดา นิตบิ ุคคล/สถาบัน ทีค่ าดหวังโอกาสรับ
ผลตอบแทนจากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และการสะสมผลประโยชน์จาก
การลงทุน (Total return) โดยทีก่ ฎกระทรวง ฉบับที่ 317 (พ.ศ. 2559) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 กาหนดให้สทิ ธิ
ประโยชน์ทางภาษีกองทุน LTF สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนัน้ การลงทุนใน LTF
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563 เป็ นต้นไป ผูล้ งทุนไม่สามารถนามาลดหย่อนภาษี LTF ได้

รายละเอียดเพิม่ เติม :
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการอาจเพิม่ เติม/เปลี่ยนแปลงกลุ่มผูล้ งทุนในอนาคต โดยบริษทั จัดการจะประกาศรายละเอียดดังกล่าวล่วงหน้า
ผ่านทางเว็บไซด์ของบริษทั จัดการไม่น้อยกว่า 7 วัน และปรับปรุงในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุ ปของกองทุน
บริษทั จัดการอาจเพิม่ เติม เปลี่ยนแปลงปรับปรุง หรือเปิ ดบริการหน่วยลงทุนชนิดทีย่ งั ไม่ได้เปิ ดให้บริการ เพื่อเพิ่มความสะดวก
ให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน และคานึงถึงผลประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ โดยบริษทั จัดการจะติดประกาศรายละเอียดการ
ให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ทีท่ าการทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของ
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และประกาศผ่านทางเว็บไซด์ของบริษทั จัดการให้ทราบ
5. กำรเสนอขำยหน่ วยลงทุนครัง้ แรก :
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก :
- บริษทั จัดการ
- ผูส้ นับสนุนการขายหรื่อรับซื้อคืน
5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก :
สามารถดูขอ้ มูลในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล หุน้ ระยะยาว

หน้า 5

6. กำรเสนอขำยภำยหลังกำรเสนอขำยครัง้ แรก :
6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก :
- บริษทั จัดการ
- ผูส้ นับสนุนการขายหรื่อรับซื้อคืน
- หรือวิธกี ารอื่นๆ เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้แก่ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนในอนาคต
6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก :
สามารถดูขอ้ มูลในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.
6.3. การสั ่งซื้อหน่วยลงทุน : ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
7. กำรรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน :
7.1. ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
- บริษทั จัดการ
- ผูส้ นับสนุนการขายหรื่อรับซื้อคืน
- หรือวิธกี ารอื่นๆ เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้แก่ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนในอนาคต
7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิม่ เติม :
สามารถดูขอ้ มูลในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.
7.3. วิธกี ารรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
- รับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
7.4. รายละเอียดวิธกี ารรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิม่ เติม :
รายละเอียดวิธกี ารรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ชนิดมีสทิ ธิประโยชน์ทางภาษี : มี
ชนิดสะสมมูลค่า : มี
วิธกี าร วันเวลา และราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
7.4.1 การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษทั จัดการและผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
วิธกี ารรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นจานวนเงินหรือเป็ นจานวนหน่วยลงทุน อย่างใดอย่างหนึ่ง โดย
กรอกรายละเอียดในคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน (ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถขอรับใบคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ที่
บริษทั จัดการและผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนในวันและเวลาทาการ หรือช่องทางอื่น ทีบ่ ริษทั จัดการอาจแจ้ง
เพิม่ เติมในอนาคต) พร้อมเอกสารประกอบการขายคืนหน่วยลงทุนทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด (ถ้ามี) และนาส่งได้ที่
บริษทั จัดการ
หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหรือสามารถส่งคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนทางโทรสารไปยังบริษทั จัดการหรือ
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
เอกสำรประกอบกำรสังขำยคื
่
นหน่ วยลงทุน
ผูส้ ั ่งขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนาส่งคาสั ่งขายคืนพร้อมเอกสารประกอบต่อไปนี้ เว้นแต่จะได้รบั อนุญาตจากบริษทั
จัดการเป็ นอย่างอื่น
กรณี ผ้สู งขำยคื
ั่
นหน่ วยลงทุนเป็ นบุคคลธรรมดำ
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ซึ่งลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล หุน้ ระยะยาว
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หรือเอกสารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการยอมรับหรือกาหนดเพิม่ เติมในอนาคต
กรณี ผ้สู งขำยคื
ั่
นหน่ วยลงทุนเป็ นนิ ติบุคคล
สาเนาบัตรประชาชนของผูม้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคล ซึ่งลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
หนังสือมอบอานาจ (ถ้ามี) และสาเนาบัตรประชาชนของผูม้ อบอานาจ และผูร้ บั มอบอานาจ
หรือเอกสารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการยอมรับหรือกาหนดเพิม่ เติมในอนาคต
วันเวลำรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทาการ ตัง้ แต่เวลาเริม่ ทาการถึงเวลา 15.00 น.
รำคำรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทีค่ านวณได้ ณ สิน้ วันทาการรับซื้อ
คืนหน่วยลงทุนนัน้ (ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนหมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ ช้เพื่อคานวณราคารับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน ณ สิน้ วันทาการรับซื้อคืนนัน้ หักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ) โดยผูถ้ อื หน่วยลงทุน
ต้องสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ากว่ามูลค่าขัน้ ต่าในการขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
กำรชำระค่ำรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน บริษทั จัดการจะดาเนินการชาระเงินให้ผูข้ ายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทา
การนั บ แต่ ว ัน รับ ซื้ อ คื น หน่ ว ยลงทุ น โดยมิ ให้ นั บ รวมวัน หยุ ด ท าการของผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ การจัด การกองทุ น
ต่ างประเทศที่ มี ล ัก ษณะในท านองเดี ย วกั บ ธุ ร กิ จ การจัด การกองทุ น รวม และผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ที่ เกี่ ย วข้ อ งใน
ต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการชาระราคา เว้นแต่บริษัทจัดการได้รบั การผ่อนผันระยะเวลาการคานวณมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุน ตามที่สมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุนกาหนดโดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต บริษัทจัดการจะชาระเงินให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน
5 วันทาการนับแต่วนั คานวณมูลค่าและราคาดังกล่าวตามที่ได้รบั การผ่อนผัน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทาการของผู้
ประกอบธุ รกิจ การจัดการกองทุ น ต่ างประเทศที่มีลกั ษณะในท านองเดีย วกับธุร กิจ การจัดการกองทุ น รวม และผู้
ประกอบธุ รกิจ ที่เกี่ย วข้อ งในต่ างประเทศซึ่งจะส่ ง ผลกระทบต่ อ การช าระราคา และหรือ กรณี ต ามข้อ “การเลื่อ น
กาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่ วยลงทุน” “การไม่ขายหรือไม่ รบั ซื้อคืนหน่ วยลงทุ นตาม
คาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุน ” และ “การหยุดรับซื้อคืนหน่ วยลงทุ น” โดยบริษัทจัดการจะชาระค่าขายคืน
หน่ วยลงทุนเป็ น เช็คขีดคร่อมสั ่งจ่ายเฉพาะในนามผู้ถือ หน่ วยลงทุน หรือโดยนาเงินค่าขายคืนดังกล่าวเข้าฝากใน
บัญชีเงินฝากของผู้ถอื หน่วยลงทุน หรือวิธีการอื่นใดที่บริษทั จัดการยอมรับ เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้แก่ผู้
ถือหน่ วยลงทุนในอนาคต ตามที่ผถู้ อื หน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ ตามรายละเอียดในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน
รวม
โดยในกรณีทชี่ าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นเช็คขีดคร่อมสั ่งจ่ายในนามผูถ้ อื หน่วยลงทุน บริษทั จัดการจะจัดส่งให้ผู้
ถือหน่วยลงทุน โดยทางไปรษณีย์ หรือโดยวิธกี ารอื่นที่บริษทั จัดการเห็นสมควร หรือโดยให้ผสู้ นับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืนเป็ นผู้ดาเนินการดังกล่าว
หรือบริษทั จัดการจะดาเนินการให้มกี ารหักกลบหนี้กนั ให้กบั ผูถ้ อื หน่วยลงทุน ในกรณีทผี่ ถู้ อื หน่วยลงทุนขายคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นของบริษทั จัดการ
ในกรณีทไี่ ม่มรี ายละเอียดระบุในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวมหรือกรณีอ่นื ใดทีบ่ ริษทั จัดการไม่สามารถชาระเงินให้
ผูข้ ายคืนหน่วยลงทุนตามวิธกี ารในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวมของผูส้ ั ่งขายคืนได้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะ
พิจารณาชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวด้วยวิธกี ารที่บริษทั จัดการเห็นสมควร ทัง้ นี้ บริษทั จัดการอาจ
มอบหมายให้ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็ นผูด้ าเนินการคืนเงินดังกล่าวแก่ผถู้ อื หน่ วยลงทุนแทนบริษทั จัดการ
ได้
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เงื่อนไขในกำรรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
1. คาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อคาสั ่งขายคืนถูกต้องครบถ้วน และบริษทั จัดการได้รบั และได้ทารายการ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนแล้ว และผูส้ ั ่งขายคืนหน่วยลงทุนมีจานวนหน่วยลงทุนตามทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุ นเพียงพอ
กับจานวนหน่วยลงทุนทีส่ ั ่งขายคืน ทัง้ นี้ผสู้ ั ่งขายคืนหน่วยลงทุน จะยกเลิกหรือเพิกถอนการสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน
ไม่ได้ เว้นแต่บริษทั จัดการจะอนุญาตให้ดาเนินการเป็ นอย่างอื่นได้
ทัง้ นี้ ในกรณีทผี่ ถู้ อื หน่วยลงทุนสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนโดยมีจานวนหน่วยลงทุนหรือมูล ค่าหน่วยลงทุนสูงกว่า
ข้อมูลทีป่ รากฏตามสมุดทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน หรือการสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมีผลทาให้ห น่วยลงทุน
ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนมีมูลค่าต่ากว่ามูลค่าหรือมีจานวนต่ ากว่าจานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั ้ ต่า (ถ้ามี)
บริษทั จัดการจะถือว่าผูถ้ อื หน่วยลงทุนประสงค์ทจี่ ะขายคืนหน่วยลงทุนทัง้ หมดตามจานวนทีป่ รากฏในสมุด
ทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน
หากบริษทั จัดการจะเปลี่ยนแปลงมูลค่าหรือจานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั ้ ต่าดังกล่าว บริษทั จัดการจะปิ ด
ประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ทีท่ ที่ าการทุกแห่งของบริษทั
จัดการและ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน และแจ้งให้
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต ทราบ
2. บริษทั จัดการหรือนายทะเบียนจะยกเลิกจานวนหน่วยลงทุนทีท่ ารายการขายคืนสมบูรณ์แล้ว ในสมุดทะเบียนผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนในวันทาการถัดจากวันทาการขายคืนหน่วยลงทุนของคาสั ่งขายคืนนัน้ ๆ เว้นแต่บริษทั จัดการได้รบั
การผ่อนผันระยะเวลาการคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อ
คืนหน่วยลงทุน ตามทีส่ มาคมบริษทั จัดการลงทุนกาหนดโดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานั กงาน ก.ล.ต. บริษทั
จัดการหรือนายทะเบียนจะยกเลิกจานวนหน่วยลงทุนทีท่ ารายการขายคืนสมบูรณ์แล้วตามวรรค 1 ภายในวันทา
การถัดจากวันทีเ่ สร็จสินการคานวณดังกล่าว
3. ในกรณีทกี่ องทุนไม่สามารถชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนได้ และผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีส่ ั ่ง
ขายคืนหน่วยลงทุนตกลงทีจ่ ะรับชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน บริษทั
จัดการอาจชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่น โดยได้รบั ความเห็นชอบจาก
ผูด้ ูแลผลประโยชน์ ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ มาคมกาหนด
กำรออกและส่งมอบเอกสำรแสดงสิ ทธิ ในหน่ วยลงทุน
นายทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ให้ผูถ้ อื หน่วยลงทุนภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั รับ
ซื้อคืน หรือโดยให้ผสู้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็ นผูด้ าเนินการนาส่ง เว้นแต่กรณีบริษทั จัดการได้รบั การผ่อน
ผันระยะเวลาการคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. นายทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ให้ผถู้ อื
หน่วยลงทุนภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั คานวณมูลค่าและราคาดังกล่าวตามทีไ่ ด้รบั การผ่อนผัน โดยมิให้นับรวม
วันหยุดทาการของผูป้ ระกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศทีม่ ลี กั ษณะในทานองเดียวกับธุรกิจการจัดการ
กองทุนรวม และผูป้ ระกอบธุรกิจทีเ่ กี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการชาระราคา หรือโดยให้
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็ นผูด้ าเนินการนาส่ง และหรือกรณีตามข้อ “การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขาย
คืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถ้ อื หน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืน
หน่วยลงทุน” และ “การหยุดรับซื้อคืนหน่วยลงทุน”
ในกรณีที่บริษทั จัดการกองทุนรวมจาเป็ นต้องเปลี่ยนแปลงวันหรือเวลาในการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้
แตกต่างจากทีก่ าหนดไว้ในโครงการหรือข้อผูกพันของกองทุนรวมเป็ นการชัวคราว
่
อันเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง
วันหรือเวลาในการให้บริการของผูใ้ ห้บริการตามที่สานักงานกาหนดซึ่งส่งผลกระทบต่อการซื้อขายทรัพย์สนิ ที่
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กองทุนรวมไปลงทุน บริษทั จัดการกองทุนรวมสามารถดาเนินการดังกล่าวได้เพียงเท่าทีม่ คี วามจาเป็ น ทัง้ นี้ ให้ถอื ว่า
บริษทั จัดการกองทุนรวมได้ปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามโครงการหรือข้อผูกพันแล้ว
บริษทั จัดการและนายทะเบียนขอสงวนสิทธิทจี่ ะเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจากหนังสือ
รับรองสิทธิในหน่วยลงทุนเป็ นสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรูปแบบอื่นทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
อนุญาต โดยบริษทั จัดการจะติดประกาศรายละเอียดทีเ่ กี่ยวข้อง ทีท่ ที่ าการทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานที่
ติดต่อของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง
7.5. ระยะเวลาในการรับซื้อคืน : ทุกวันทาการ
7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื้อคืน : ตามหัวข้อ “วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน"
7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผูถ้ อื หน่วยลงทุนไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
8. กำรสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน :
8.1. ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
- บริษทั จัดการ
- ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- หรือวิธกี ารอื่นๆ เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้แก่ผถู้ อื หน่ วยลงทุนในอนาคต
8.2. รายละเอียดการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพิม่ เติม :
สามารถดูขอ้ มูลในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.
9. กำรชำระค่ำรับซื้อคืน สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิ น :
กรณีบริษทั จัดการไม่สามารถชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นเงิน และจะชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สนิ อื่นแทน บริษทั จัดการจะกาหนดขัน้ ตอนการดาเนินการต่อไป โดยต้องได้รบั มติพเิ ศษให้ชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
เป็ นเป็ นหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สนิ อื่นแทนเงินสดได้ตามเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) การชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ผูถ้ อื หน่วยลงทุนนาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นนัน้ ไปชาระ
เป็ นค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นทีบ่ ริษทั จัดการเป็ นผูร้ บั ผิดชอบดาเนินการ
(2) บริษทั จัดการไม่สามารถชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นเงิน
(3) ผูถ้ อื หน่วยลงทุนตกลงรับชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นแทนเงินได้
10. กำรเลื่อนกำหนดกำรชำระเงิ นค่ำขำยคืนหน่ วยลงทุนคืนแก่ผ้ถู ือหน่ วยลงทุน :
บริษทั จัดการอาจเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนที่ได้มคี าสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนของ
กองทุนเปิ ดได้ในกรณีดงั ต่อไปนี้
(1) บริษทั จัดการโดยความเห็นชอบของผูด้ ูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจาเป็ นทาให้ไม่สามารถจาหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สนิ ของกองทุนเปิ ดได้อย่างสมเหตุสมผล
(2) มีคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาทีบ่ ริษัทจัดการยังไม่ได้ชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผูถ้ อื
หน่วยลงทุน บริษทั จัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผูด้ ูแลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้รบั รองข้อมูล
ในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ถูกต้องนัน้ ต่างจากราคา
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้องตัง้ แต่หนึ่งสตางค์ขน้ึ ไปและคิดเป็ นอัตราตัง้ แต่รอ้ ยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่
ถูกต้อง
(3) มีคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาทีบ่ ริษทั จัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผูด้ ูแล
ผลประโยชน์ยงั ไม่ได้รบั รองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื้อคืนหน่วย
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล หุน้ ระยะยาว
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ลงทุนทีไ่ ม่ถูกต้องนัน้ ต่างจากราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้องตัง้ แต่หนึ่งสตางค์ขน้ึ ไป และคิดเป็ นอัตราตัง้ แต่รอ้ ยละ 0.5
ของราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง
การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรือ (3) บริษทั จัดการอาจเลื่อนได้ไม่
เกิน 10 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ทาการถัดจากวันทีม่ ีคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนนัน้ เว้นแต่ได้รบั การผ่อนผันจากสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ นี้ การผ่อนผันดังกล่าวไม่รวมกรณีตาม (1) และบริษทั จัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) ประกาศการเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ณ ทีท่ าการทุกแห่งของบริษทั จัดการและสถานทีต่ ดิ ต่อ
ทุกแห่งของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทีไ่ ด้มคี าสั ่งขาย
คืนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน
(2) แจ้งการเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทารายงานในเรื่องดังกล่าว พร้อมทัง้ แสดงเหตุผลและ
หลักฐานการได้รบั ความเห็นชอบหรือการรับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
จากผูด้ ูแลผลประโยชน์ให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษทั จัดการอาจมอบหมายให้ผดู้ ูแล
ผลประโยชน์ดาเนินการดังกล่าวแทนก็ได้
(3) ในระหว่างทีบ่ ริษทั จัดการเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนนัน้ หากถึงวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนวัน
อื่น และมีผถู้ อื หน่วยลงทุนสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนอีก บริษทั จัดการจะต้องรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนัน้ ทัง้ นี้ บริษทั จัดการ
จะต้องชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีย่ งั ค้างอยู่ให้เสร็จสิน้ ก่อน แล้วจึงชาระเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนทีส่ ั ่งขายคืนหน่วยลงทุนในวันนัน้ ๆต่อไป
11. กำรไม่ขำยไม่รบั ซื้อคืนไม่สบั เปลี่ยนหน่ วยลงทุนตำมสัง่ :
11.1 บริษทั จัดการกองทุนรวมจะไม่ขาย ไม่รบั ซื้อคืน หรือไม่รบั สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคาสั ่งซื้อ คาสั ่งขายคืนหรือคาสั ่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทีไ่ ด้รบั ไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคาสั ่งซื้อ คาสั ่งขายคืน หรือคาสั ่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะใน
กรณีทกี่ าหนดไว้ในโครงการ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณีดงั ต่อไปนี้
(1) เป็ นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคาสั ่งซื้อหน่วยลงทุนทีร่ บั ไว้แล้ว หรือเป็ นการหยุดรับคาสั ่งซื้อหน่วยลงทุน แก่ผู้
ลงทุนเฉพาะราย 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 านาจตามกฎหมาย
(ข) บริษทั จัดการกองทุนรวมไม่สามารถดาเนินการรูจ้ กั ลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้
ในสาระสาคัญ
(2) อยู่ในระหว่างดาเนินการเปลี่ยนให้บริษทั จัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการ
อันเนื่องมาจากการที่บริษทั จัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดารงความเพียงพอของเงินกองทุนของผูป้ ระกอบ
ธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็ นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้า
หลักทรัพย์และการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ทเี่ ป็ นหน่วยลงทุน และการเป็ นผูจ้ ดั การเงินทุนสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า ซึ่ง
ให้กระทาได้ไม่เกิน 3 วันทาการ
(3) อยู่ระหว่างดาเนินการเลิกกองทุนตามข้อ 22.1 ในส่วนข้อผูกพัน
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล หุน้ ระยะยาว
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11.2 กาหนดให้บริษทั จัดการกองทุนรวมสามารถระงับการซื้อขายหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้
(ก) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิ ดทาการซื้อขายได้ตามปกติ
(ข) บริษทั จัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจาเป็ นต้องระงับการซื้อขาย
หน่วยลงทุนโดยได้รบั ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ อันเนื่องจากเหตุจาเป็ นตามกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้
ทัง้ นี้ การระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนต้องไม่เกินกว่า 5 วันทาการ เว้นแต่จะได้รบั การผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
1. ไม่สามารถจาหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมได้อย่างสมเหตุสมผล
2. ไม่สามารถคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมได้อย่างเป็ นธรรมและเหมาะสม
3. มีเหตุจาเป็ นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนโดยรวมในกรณีทมี่ กี ารระงับการซื้อขายหน่ วย
ลงทุนตาม (ข) วรรคหนึ่ง ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบโดยทันที
ทัง้ นี้ หากเป็ นการระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 วันทาการ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจ
พิจารณาสั ่งการให้บริษทั จัดการกองทุนรวมดาเนินการโดยประการใด ๆ เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผูถ้ อื
หน่วยลงทุนโดยรวมหรือเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจการจัดการกองทุนรวม
(ค) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้เกิดขึน้ ซึ่ง
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสาคัญ
1. ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ทกี่ องทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิ ดทาการซื้อขายได้ตามปกติ ทัง้ นี้ เฉพาะในกรณีที่
กองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์ทซี่ ้อื ขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์แห่งนัน้ เกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
2. มีเหตุการณ์ทที่ าให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทาให้ไม่สามารถโอนเงินออก
จากประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ
3. มีเหตุทที่ าให้กองทุนรวมไม่ได้รบั ชาระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนไว้ตามกาหนดเวลาปกติ ซึ่ง
เหตุดงั กล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบริษทั จัดการกองทุนรวมและผูด้ ูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
11.3 เมื่อปรากฏเหตุตามข้อ 11.1 และบริษทั จัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขาย ไม่รบั ซื้อคืน หรือไม่รบั สับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน หรือหยุดรับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
(1) แจ้งผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีม่ คี าสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่วย
ลงทุนโดยพลัน และหากเป็ นเหตุตามข้อ 11.1 (2) ให้เปิ ดเผยต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้ งทุนทัวไปให้
่
ทราบ
ถึงการหยุดรับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุนด้วยวิธกี ารใดๆ โดยพลัน
(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รบั ซื้อคืน หรือไม่รบั สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วย
ลงทุน พร้อมทัง้ แสดงเหตุผล และรายงานแผนการดาเนินการของกองทุนรวมเปิ ดนัน้ ให้สานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที่บริษทั จัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วย
ลงทุน ตามข้อ 11.1 (2) หรือข้อ 11.2 เกิน 1 วันทาการ ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมดาเนินการดังต่อไปนี้ ก่อนการ
เปิ ดรับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิ ดรับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิ ด
ณ วันทาการสุดท้ายก่อนวันรายงานนัน้ ให้สานักงานทราบภายในวันทาการก่อนวันเปิ ดรับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่ง
ขายคืนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีม่ คี าสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิ ดขายหรือรับซื้อ
คืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้ งทุนทัวไปให้
่
ทราบถึงการเปิ ดรับคาสั ่ง
ซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน”
ในกรณีที่บริษทั จัดการไม่ขาย ไม่รบั ซื้อคืน หรือไม่รบั สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคาสั ่งซื้อ คาสั ่งขายคืนหรือ
คาสั ่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทีไ่ ด้รบั มาแล้ว หรือหยุดรับคาสั ่งซื้อ คาสั ่งขายคืน หรือคาสั ่งสับเปลี่ยนหน่วย
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล หุน้ ระยะยาว
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ลงทุน บริษทั จัดการอาจหยุดคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคา
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนก็ได้
11.4 บริษทั จัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทีไ่ ด้รบั มาแล้วหรือหยุดรับคา
สั ่งซื้อหรือคาสั ่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาทีบ่ ริษทั จัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และ
ผูด้ ูแลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้รบั รองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขาย
หน่วยลงทุนทีไ่ ม่ถกู ต้องนัน้ ต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้องตัง้ แต่หนึ่งสตางค์ขน้ึ ไปและคิดเป็ นอัตราตัง้ แต่รอ้ ยละ
0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง ทัง้ นี้ บริษทั จัดการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรับคาสั ่งซื้อหรือ
คาสั ่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ณ ทีท่ าการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานทีต่ ดิ ต่อทุกแห่งของผูส้ นับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผทู้ ไี่ ด้มคี าสั ่งซื้อหรือคาสั ่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ทราบโดยพลัน
เงื่อนไขอื่น ๆ
กรณีการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก :
• ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ ส ามารถเรีย กเก็บเงิน ค่าซื้อ หน่ วยลงทุนได้ภายในวันและเวลาเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรก
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะไม่ขายหน่วยลงทุนให้กบั ผูส้ ั ่งซื้อนัน้ และกรณีทเี่ ป็ นเช็คหรือดราฟต์ บริษทั จัดการจะส่งเช็ค
หรือ ดราฟต์นั น้ คืนให้กับผู้ส ั ่งซื้อ ภายใน 15 วัน นับแต่ว ันปิ ดการเสนอขายหน่ วยลงทุ นครัง้ แรก ทัง้ นี้ บริษัท จัดการอาจ
มอบหมายให้ผสู้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนดาเนินการดังกล่าวแทนบริษทั จัดการได้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รบั คาสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนที่มีมูลค่าตัง้ แต่ร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งผูส้ ั ่งซื้อก่อนการดาเนินการ
• ในกรณีทบี่ ริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าคาสั ่งซื้อใดจะมีผลกระทบต่อ กองทุนหรือผูถ้ ือหน่ วยลงทุนโดยรวม หรือทาให้เกิด
ความเสี่ย งทางกฎหมาย หรือความเสี่ย งต่อ ชื่อเสียงของบริษัทจัดการหรือกองทุ น บริษัท จัดการขอสงวนสิท ธิที่จะไม่
ดาเนินการตามคาสั ่งซื้อหน่วยลงทุน นัน้ ๆ โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งผูส้ ั ่งซื้อก่อนการดาเนินการ
• ในกรณีทบี่ ริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าคาสั ่งซื้อใดจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรือผูถ้ ือหน่ วยลงทุนโดยรวม หรือทาให้เกิด
ความเสีย่ งทางกฎหมาย หรือความเสีย่ งต่อชื่อเสียงของบริษัทจัดการหรือกองทุน บริษั ทจัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะจัดสรร
หรือไม่จดั สรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทัง้ หมดโดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งผูส้ ั ่งซื้อก่อนการดาเนินการ
• บริษัท จัดการจะโอนเงินหรือชาระเป็ นเช็คขีดคร่อมสั ่งจ่ ายเฉพาะผู้ส ั ่งซื้อส่งทางไปรษณี ย์ลงทะเบีย นให้แก่ผู้ส ั ่งซื้อ ตาม
รายละเอียดในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวมของผูส้ ั ่งซื้อหน่ วยลงทุน ในกรณีทไี่ ม่มีรายละเอียดระบุในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน
รวม หรือกรณีอ่นื ใดที่บริษทั จัดการไม่สามารถคืนเงินค่าสั ่งซื้อตามวิธกี ารในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนของผูส้ ั ่งซื้อได้ บริษัท
จัดการขอสงวนสิท ธิที่จ ะพิจ ารณาจ่ ายคืน เงิน ดังกล่าวด้วยวิธี การที่บริษัท จัดการเห็นสมควร ทัง้ นี้ บริษัท จัดการอาจ
มอบหมายให้ผสู้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็ นผูด้ าเนินการคืนเงินดังกล่าวแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนแทนบริษทั จัดการได้
• บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิม่ เติมวิธกี ารชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน โดยไม่ถอื ว่าเป็ นการ
แก้ไขโครงการ โดยบริษทั จัดการจะปิ ดประกาศรายละเอียดล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ที่ทาการทุกแห่งของ
บริษทั จัดการและ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน
• กรณีผสู้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุนส่งคาสั ่งซื้อและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากข้อมูลไม่สมบูรณ์ และหรือไม่ชดั เจน และบริษัท
จัดการไม่ ส ามารถให้ผู้ถือ หน่ วยลงทุ น แก้ ไขหรือ ยืน ยัน ข้อมู ล ได้ไม่ ว่ าด้ว ยเหตุ ใด บริษัท จัดการขอสงวนสิท ธิที่จ ะไม่
ดาเนินการขายหน่ วยลงทุนดังกล่าวให้ผสู้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุน ทัง้ นี้ ผู้ส ั ่งซื้อหน่ วยลงทุนยินยอมและตกลงส่งคาสั ่งซื้อตัวจริง
และเอกสารทัง้ หมดให้บริษัทจัดการภายใน 3 วัน นับแต่วนั ที่มีการส่งคาสั ่งซื้อทางโทรสารนัน้ และหากบริษัทจัดการได้
ดาเนินการตามคาสั ่งซื้อทางโทรสารของผู้ส ั ่งซื้อหน่วยลงทุนแล้ว หากข้อมูลทางโทรสารและตัวจริงไม่ตรงกัน หรือบริษัท
จัดการไม่ได้รบั เอกสารตัวจริงไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจัดการจะถือว่าผูถ้ ือหน่ วยลงทุนได้มอบหมายและให้ความเห็นชอบ
ให้บริษทั จัดการดาเนินการตามข้อมูลทีไ่ ด้รบั ทางโทรสาร
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล หุน้ ระยะยาว
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• ในกรณี ที่จานวนเงินที่ระบุ ในคาสั ่งซื้อหน่ วยลงทุน ของผู้ส ั ่งซื้อ ไม่ต รงกับจ านวนเงิน ค่าซื้อหน่ วยลงทุ น ที่บริ ษัทจัดการ
สามารถเรียกเก็บได้จริงภายในวันและเวลาเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหน่ วย
ลงทุนให้ตามจานวนเงินทีบ่ ริษทั จัดการสามารถเรียกเก็บเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนได้จริง
กรณี กำรเสนอขำยภำยหลังกำรเสนอขำยครัง้ แรก :
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รบั คาสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนที่มีมูลค่าตัง้ แต่ร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งผูส้ ั ่งซื้อก่อนการดาเนินการ
• ในกรณีทบี่ ริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าคาสั ่งซื้อใดจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรือผูถ้ ือหน่ วยลงทุนโดยรวม หรือทาให้เกิด
ความเสี่ย งทางกฎหมาย หรือความเสี่ย งต่ อ ชื่อเสียงของบริษัทจัดการหรือกองทุ น บริษัท จัดการขอสงวนสิท ธิที่จะไม่
ดาเนินการตามคาสั ่งซื้อหน่วยลงทุนนัน้ ๆ โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งผูส้ ั ่งซื้อก่อนการดาเนินการ
• ในกรณี ที่จานวนเงินที่ระบุ ในคาสั ่งซื้อหน่ วยลงทุน ของผู้ส ั ่งซื้อ ไม่ต รงกับจ านวนเงิ น ค่าซื้อหน่ วยลงทุ น ที่บริษัทจัดการ
สามารถเรียกเก็บได้จริงในวันทาการขายที่บริษัทจัดการทารายการ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหน่ วยลงทุนให้
ตามจานวนเงินทีบ่ ริษทั จัดการสามารถเรียกเก็บเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนได้จริง
• ในกรณีทบี่ ริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าคาสั ่งซื้อ ใดจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรือผูถ้ ือหน่ วยลงทุนโดยรวม หรือทาให้เกิด
ความเสีย่ งทางกฎหมาย หรือความเสีย่ งต่อชื่อเสียงของบริษัทจัดการหรือกองทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะจัดสรร
หรือไม่จดั สรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทัง้ หมดโดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งผูส้ ั ่งซื้อก่อนการดาเนินการ
• บริษัทจัดการจะโอนเงิน น าฝากเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ส ั ่งซื้อ หรือ ชาระเป็ นเช็คขีดคร่อ มสั ่งจ่ายเฉพาะผู้ส ั ่งซื้อส่ งทาง
ไปรษณี ย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้ส ั ่งซื้อ หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับ เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือ
หน่ วยลงทุนในอนาคต ตามรายละเอียดในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวมของผูส้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีทไี่ ม่มีรายละเอียด
ระบุในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวม หรือกรณีอ่นื ใดที่บริษทั จัดการไม่สามารถคืนเงินค่าสั ่งซื้อตามวิธีการในคาขอเปิ ดบัญชี
กองทุนของผูส้ ั ่งซื้อได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะพิจ ารณาจ่ายคืนเงินดังกล่าวด้วยวิธกี ารทีบ่ ริษัทจัดการเห็นสมควร
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการอาจมอบหมายให้ผสู้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็ นผูด้ าเนินการคืนเงินดังกล่าวแก่ผู้ถอื หน่วยลงทุน
แทนบริษทั จัดการได้
• บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิม่ เติมวิธกี ารชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน โดยไม่ถอื ว่าเป็ นการ
แก้ไขโครงการ โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ที่ทาการทุกแห่งของ
บริษทั จัดการและ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน
• บริษัท จัดการขอสงวนสิท ธิที่ จะปรับปรุงเปลี่ย นแปลงระยะเวลาท าการขายหน่ วยลงทุน เพื่อความเหมาะสม หรือ เพื่อ
ประโยชน์ แ ก่ กองทุ น โดยรวม โดยไม่ ถือ ว่ าเป็ น การแก้ ไ ขโครงการ โดยบริษัท จัดการจะปิ ดประกาศรายละเอีย ดการ
ให้บริการดังกล่าวล่วงหน้า 7 วัน ก่ อนวัน เปลี่ยนแปลง ที่ที่ท าการทุกแห่งของบริษัท จัดการและ ณ สถานที่ติดต่อของ
ตัวแทนสนับสนุนทีใ่ ช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
• กรณีผสู้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุนส่งคาสั ่งซื้อและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากข้อมูลไม่สมบูรณ์ และหรือไม่ชดั เจน และบริษัท
จัดการไม่ ส ามารถให้ผู้ถือ หน่ วยลงทุ น แก้ ไขหรือ ยืน ยัน ข้อมู ล ได้ไม่ ว่ าด้ว ยเหตุ ใด บริษัท จั ดการขอสงวนสิท ธิที่จ ะไม่
ดาเนินการขายหน่ วยลงทุนดังกล่าวให้ผสู้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุน ทัง้ นี้ ผู้ส ั ่งซื้อหน่ วยลงทุนยินยอมและตกลงส่งคาสั ่งซื้อตัวจริง
และเอกสารทัง้ หมดให้บริษัทจัดการภายใน 3 วัน นับแต่วนั ที่มีการส่งคาสั ่งซื้อทางโทรสารนัน้ และหากบริษัทจัดการได้
ดาเนินการตามคาสั ่งซื้อทางโทรสารของผู้ส ั ่งซื้อหน่วยลงทุนแล้วหากข้อมูลทางโทรสารและตัวจริงไม่ตรงกัน หรือบริษัท
จัดการไม่ได้รบั เอกสารตัวจริงไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจัดการจะถือว่า ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนได้มอบหมายและให้ความเห็นชอบ
ให้บริษทั จัดการดาเนินการตามข้อมูลทีไ่ ด้รบั ทางโทรสาร
• บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิ ดบัญชีกองทุนของผู้ถือหน่ วยลงทุ นทีไ่ ม่มียอดคงเหลือและไม่มกี ารทาธุรกรรมใดๆเป็ น
เวลา 1 ปี โดยไม่ต้องแจ้งให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล หุน้ ระยะยาว
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• บริษัทจัดการจะไม่ขายหน่ วยลงทุนหากเกิด กรณีตามข้อ “การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่ง
ขายคืน หน่ วยลงทุน ” หรือ กรณี อ่นื ใดที่บริษัท จัดการได้ส งวนสิท ธิในการขายหน่ ว ยลงทุ นให้ผู้ส ั ่งซื้อหน่ ว ยลงทุ นไว้ใน
รายละเอียดโครงการ
• บริษทั จัดการอาจเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิ่มเติมวิธกี ารซื้อหน่ วยลงทุน เพื่อเพิม่ ความสะดวกให้แก่ผถู้ ือหน่ วยลงทุน
โดยไม่ ถือว่าเป็ นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้า 7 วัน
ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ทที่ าการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อของตัวแทนสนับสนุ นทีใ่ ช้ในการซื้อขาย
หน่วยลงทุน เช่น การเพิม่ เติมวิธกี ารซื้อหน่วยลงทุนดังต่อไปนี้
- การซื้อหน่ วยลงทุนแบบอัตโนมัติ (Automatic Investment Plan) เพื่อให้ผถู้ ือหน่ วยลงทุนสามารถสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนได้
เป็ นประจาอย่างสม่าเสมอ
- การซื้อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุร กรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ การบริการธุรกรรมทีใ่ ช้วิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์
ทัง้ หมดหรือแต่บางส่วน เช่น การซื้อหน่ วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (automatic teller machine) บริการ
ธนาคารทางโทรศัพท์ (telebanking) อิน เทอร์ เน็ ต หรือสื่อ อื่นใดที่มี ลกั ษณะเดีย วกัน ทัง้ นี้ การให้บ ริการดังกล่าวจะ
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทสี่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
- การซื้อหน่วยลงทุนวิธกี ารอื่น ๆ ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตให้ทาได้
กรณี กำรสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน :
• บริษัท จัดการขอสงวนสิทธิในการยกเว้นข้อกาหนดเรื่อ งมูลค่าขัน้ ต่ าในการสั ่งซื้อหน่ ว ยลงทุน ให้แก่ผู้ถือหน่ วยลงทุน ที่
ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้
• กรณี กองทุ นนี้เป็ น กองทุ นปลายทาง บริษัทจัดการขอสงวนสิท ธิที่จ ะเปลี่ยนแปลงวัน และเวลาท าการสับเปลี่ยนหน่ ว ย
ลงทุนดังกล่าว ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผู้ถอื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ สานักงาน
ของบริษทั จัดการ และ/หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)
• กรณีกองทุนนี้เป็ นกองทุนต้นทาง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาทาการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
ดัง กล่าว ตามที่บริษัท จัดการเห็น สมควร โดยจะประกาศให้ผู้ถือหน่ ว ยลงทุ น ทราบล่ ว งหน้ าอย่ างน้ อ ย 7 วัน ก่ อ นวัน
เปลี่ยนแปลง ณ ที่ทาการของบริษัทจัด การ และสถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุ นการขายและรับซื้อคืน ที่ใช้ในการซื้อขาย
หน่วยลงทุน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศทางเว็บไซด์ของบริษทั จัดการ
• บริษัท จัดการขอสงวนสิท ธิที่จะปฏิเสธการท ารายการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน หากไม่ส ามารถเรีย กเก็บค่ าใช้จ่ ายหรือ
ค่าธรรมเนียมทีเ่ กี่ยวข้องจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนได้ตามอัตราและวิธกี ารทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิท ธิที่จะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุ ง เพิ่มเติม รายละเอียดการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน และวิ ธีการ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียม เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี) หรือเพื่อให้เป็ นไปตามคาสั ่ง
หรือการตีความหรือการให้ความเห็นของหน่ วยงานผู้มีอานาจด้านภาษีอากร หรือด้านหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับกองทุนหุ้น
ระยะยาว โดยไม่ถือว่าเป็ นการแก้ไขโครงการ โดยบริษทั จัดการจะติดประกาศที่สานักงานบริการของบริษทั จัดการ (ถ้ามี)
สานักงานใหญ่และสานักงานสาขา (ถ้ามี) ของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง
• บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลาทาการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพื่อความเหมาะสม หรือเพื่อ
ประโยชน์ แ ก่ กองทุ น โดยรวม โดยไม่ ถือ ว่ าเป็ น การแก้ ไ ขโครงการ โดยบริษัท จัด การจะปิ ดประกาศรายละเอีย ดการ
ให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ที่ทาการทุ กแห่งของบริษัท จัดการและ ณ สถานที่ติด ต่อของ
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
• บริษทั จัดการจะไม่สบั เปลี่ยนหน่วยลงทุนหากเกิดกรณีตามข้อ“การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่
ผูถ้ อื หน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน” และ “การหยุดรับ
ซื้อคืนหน่ วยลงทุน” หรือกรณีอ่นื ใดที่บริษัทจัดการได้ สงวนสิทธิในการขายหรือรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนไว้ในรายละเอียด
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล หุน้ ระยะยาว
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โครงการ (ถ้ามี) หรือ ในกรณีทบี่ ริษทั จัดการพิจารณาเห็นว่าคาสั ่งสับเปลี่ยนใดจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรือผู้ถอื หน่วย
ลงทุนโดยรวม หรือทาให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมายหรือความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบริษัทจัดการหรือกองทุน บริษัท
จัดการขอสงวนสิท ธิที่ จ ะไม่ ดาเนิ น การสับเปลี่ยนหน่ ว ยลงทุ น นั น้ ๆ โดยไม่ จ าเป็ น ต้ องแจ้ง ผู้ส ั ่งสับเปลี่ย นก่ อนการ
ดาเนินการ
• บริษัท จัดการขอสงวนสิท ธิที่จะเปลี่ย นแปลงวัน และเวลาท าการสับเปลี่ย นหน่ ว ยลงทุ น ดังกล่ าว ตามที่บริษัท จัดการ
เห็น สมควร โดยจะแจ้ง ให้ผู้ถือ หน่ วยลงทุ น ทราบล่ วงหน้ า โดยประกาศ ณ ส านั กงานของบริษัท จัดการ และ/หรือ
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
12. กำรหยุดขำยหรือรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน :
เป็ นไปตามประกาศ
13. เงื่อนไขและข้อจำกัดในกำรจัดสรรและกำรโอนหน่ วยลงทุน :
กรณีผูถ้ อื หน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนรวม บริษทั
จัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนทีเ่ กินกว่า 1 ใน 3 เว้นแต่กรณีทมี่ กี ารแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้
ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผูถ้ อื หน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจานวนทีถ่ อื อยู่
สาหรับหน่วยลงทุนชนิดมีสทิ ธิประโยชน์ภาษี (Class T)
ในกรณีทผี่ ถู้ อื หน่วยลงทุนมีคาสั ่งให้บริษทั จัดการกองทุนรวมโอนย้ายการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุน้ ระยะยาว
ชนิดมีสทิ ธิประโยชน์ภาษีไปยังกองทุนรวมหุน้ ระยะยาวอื่น บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องโอนเงินลงทุนในหน่วยลงทุนพร้อม
ด้วยผลประโยชน์ทงั ้ หมดภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั คาสั ่งจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน
14. กำรจ่ำยเงิ นปันผล :
14.1 นโยบายการจ่ายเงินปั นผล :
ชนิดมีสทิ ธิประโยชน์ทางภาษี
ไม่จ่าย
ชนิดสะสมมูลค่า
ไม่จ่าย
14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปั นผล : ไม่มี
14.3. กาหนดเวลา วิธกี าร และข้อจากัดในการจ่ายเงินปั นผลแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน : ไม่มี
15. ค่ำธรรมเนี ยมและค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวมและผู้สงซื
ั ่ ้อหรือผู้ถือหน่ วยลงทุน :
15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีป่ ระมาณการได้ทเี่ รียกเก็บจากกองทุนรวมทัง้ หมด) :
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
ชนิดมีสทิ ธิประโยชน์ทางภาษี
ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุ นรวมทัง้ หมด ในอัต ราไม่เกิน ร้อยละ
2.46 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
ชนิดสะสมมูลค่า
ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุ นรวมทัง้ หมด ในอัต ราไม่เกิน ร้อยละ
2.46 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิม่ เติม :
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุ นรวม เป็ นอัตราทีร่ วมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธรุกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่นื ใด
ในทานองเดียวกันไว้แล้ว
15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม :
15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี :
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล หุน้ ระยะยาว
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ชนิดมีสทิ ธิประโยชน์ทางภาษี
ชนิดสะสมมูลค่า

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.15
ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.15
ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิม่ เติม :
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม เป็ นอัตราทีร่ วมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธรุกจิ เฉพาะ หรือ
ภาษีอ่นื ใดในทานองเดียวกันไว้แล้ว
15.2.2. ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์รายปี :
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
ชนิดมีสทิ ธิประโยชน์ทางภาษี
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัต ราไม่เกินร้อย
ละ 0.09 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
ชนิดสะสมมูลค่า
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อย
ละ 0.09 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิม่ เติม :
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม เป็ นอัตราทีร่ วมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธรุกจิ เฉพาะ หรือ
ภาษีอ่นื ใดในทานองเดียวกันไว้แล้ว
15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี :
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
ชนิดมีสทิ ธิประโยชน์ทางภาษี
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่ วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกิน
ร้อยละ 0.15 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
ชนิดสะสมมูลค่า
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่ วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกิน
ร้อยละ 0.15 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิม่ เติม :
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม เป็ นอัตราทีร่ วมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธรุกจิ เฉพาะ หรือ
ภาษีอ่นื ใดในทานองเดียวกันไว้แล้ว
15.2.4. ค่าธรรมเนียมทีป่ รึกษาการลงทุน :
ไม่มี
15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจาหน่าย :
ไม่มี
15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ :
ประมาณการค่าธรรมเนียมอื่นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิม่ เติม :
1. ค่ า ใช้ จ่ า ยในการจัด ตั ง้ กองทุ น ค่ า ธรรมเนี ย มการจดทะเบี ย นกองทรัพ ย์ สิ น เป็ นกองทุ น รวม และ
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิม่ ทุนของกองทุนรวม
2. ค่าโฆษณาประชาสัมพัน ธ์กองทุ นเพื่อการเสนอขายหน่ วยลงทุ นครัง้ แรกและการเสนอขายหน่ วยลงทุ น
ภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดสัม มนาเผยแพร่ข้อ มูลเกี่ยวกับกองทุ นและ
กองทุนรวม การส่งเสริมการขาย ค่าใช้จ่ายในการเซ็นสัญญาต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับกองทุน และค่าใช้จ่าย
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล หุน้ ระยะยาว
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ด้านการตลาดอื่น ๆ ทัง้ นี้ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรวมกันจะไม่เกินร้อยละ 0.54 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุท ธิ
ของกองทุน
3. ค่าใช้จ่ายทีเ่ กี่ยวเนื่องกับการดาเนินงานและบริหารกองทุน เช่น
3.1 ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุ นในหลักทรัพย์และทรัพย์สินของกองทุน เช่น ค่านายหน้าซื้อขาย
หลักทรัพย์หรือตราสารต่างๆ ภาษี ค่าอากรแสตมป์ ค่าใช้จ่ายในการโอนหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการ
จัดทาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการเบิกเอกสารสิทธิในหลักทรัพย์ เช่น ใบหุ้นกู้
ค่าใช้จ่ายในการรับโอนและรับโอนหลักทรัพ ย์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดจากการซื้อขายหลักทรัพ ย์
ค่าธรรมเนี ย มและค่ าใช้จ่ ายต่ า งๆ ในการใช้บริการของสถาบัน การเงิน ที่เกี่ย วข้อ งกับการบริห าร
กองทุน และหรือค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นใดทีท่ าให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์และหรือ
ทรัพย์สนิ นัน้ ได้
3.2 ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดทาบัญชีและรายงานของกองทุน เช่น ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใน
การสอบบัญชี ค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดจากการลงบัญชีกองทุน หรือการจัดทารายงานทีเ่ กี่ยวข้อง
3.3 ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการขายและหรือรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน เช่น ค่าจัดทา ค่าผลิต และนาส่งคา
ขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวม เอกสารแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุ น คาสั ่งซื้อหน่ วยลงทุน คาสั ่งขายคืนหน่ วย
ลงทุน คาสั ่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บัต รตัวอย่างลายมือชื่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุน ใบยืนยัน ใบเสร็จรับเงิน
ใบกากับภาษี (ถ้ามี) รายงานการถือหน่ ว ยลงทุ น แบบฟอร์ม รายงาน หรือ เอกสารอื่นใดที่ใช้เพื่ อ
ประโยชน์ในการซื้อขายสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน และค่าใช้จ่ายในการจัดทาและผลิตเอกสารดังกล่าว
เป็ นภาษาต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายในการรับชาระเงินค่าซื้อหน่ วยลงทุน และค่าใช้จ่ายในการชาระเงิน
ค่าขายคืนหน่ วยลงทุน ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับวิธกี ารซื้อขายหน่ วยลงทุนทีบ่ ริษัท
จัดการเปิ ดให้บริการแก่ผลู้ งทุน
3.4 ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการแก้ไขเพิม่ เติมรายละเอียดโครงการ เช่น ค่าใช้จ่ายในการขอมติ สรุปมติ
และตรวจสอบมติผู้ถือ หน่ วยลงทุน การจัดประชุม ผู้ถือหน่ วยลงทุน การแจ้งผู้ถือหน่ วยลงทุน การ
ประกาศหนังสือพิมพ์
3.5 ค่าใช้จ่ายในการจัดทา ผลิต และนาส่ งเอกสารและรายงานตามที่กฎหมายกาหนด เช่น หนังสือชี้ชวน
รายงานทุกรอบปี บญ
ั ชี รายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานเกี่ยวกับข้อมูลการจัดการกองทุน
รวม เพื่ อ น าส่ ง แก่ ส านั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือ ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุ น และหรือ ผู้ ดูแ ล
ผลประโยชน์ ผูส้ อบบัญชี และผูเ้ กี่ยวข้องอื่น ๆ ของกองทุน
3.6 ค่าใช้จ่ายในการแปลเอกสารที่เกี่ย วข้อ งกับการบริหารจัด การและการดาเนิ น งานของกองทุ น เป็ น
ภาษาต่างประเทศ
3.7 ค่าธรรมเนี ย มและค่ าใช้จ่ายที่เกี่ย วข้องกับการใช้บ ริการทางกฎหมาย และศาล เช่ น ค่าที่ปรึกษา
กฎหมาย ค่ าร่างและตรวจสอบนิ ติกรรม สัญ ญา ค่ า บริการทางกฎหมายเพื่ อ รักษาสิท ธิห รือ เพื่ อ
ติดตามหนี้สิน หรือประโยชน์อ่นื ใดของกองทุน ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ ายที่เกิด
จากการจานา จานอง ปลดจานา จานอง ประเมินราคา
3.8 ค่ าธรรมเนี ย มและค่ าใช้จ่ ายที่ เกิ ดจากการท าตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.และส านั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสมาคมกาหนด
3.9 ค่ าใช้ จ่ ายที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การช าระหนี้ ด้ ว ยทรัพ ย์ สิ น อื่น เช่ น ค่ า ใช้ จ่ ายในการบริห ารทรั พ ย์ สิ น
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดจากการใช้บริการทางกฎหมาย และศาล เช่น ค่าทีป่ รึกษากฎหมาย
ค่าร่างและตรวจสอบนิติกรรม สัญญา ค่าบริการทางกฎหมายเพื่อรักษาสิทธิหรือเพื่อติดตามหนี้สิน
หรือประโยชน์อ่นื ใดของกองทุน ค่ าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เ กิดจากการจาน า
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จานอง ปลดจานา จานอง ประเมินราคา ค่าภาษีอากร ประกันภัย
3.10 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการใช้บริการธนาคาร สถาบันการเงิน หรือผู้ให้บริการภายนอกอื่น ๆ
เพื่อประโยชน์ของกองทุนหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุน
3.11 ค่ าธรรมเนี ย มและค่ าใช้จ่ ายตามสัญ ญาระหว่ างกองทุ น และบุ ค คลภายนอก เช่ น สัญ ญาแต่ ง ตั ง้
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน สัญญาแต่งตัง้ ผูจ้ ดั จาหน่าย
3.12 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดจากการติดตามทวงถามหนี้สนิ ของกองทุน
4. ค่าบริการแก่บุคคลภายนอก ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าติดต่อสื่อสาร ค่าประกาศหนังสือพิมพ์ ค่า
เดินทาง ทีเ่ กี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุน
5. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการเลิกกองทุน และชาระบัญชีกองทุน เช่น ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีเมื่อ
เลิกกองทุน ค่าธรรมเนี ยมผู้ดูแลผลประโยชน์ในระหว่างการชาระบัญชีกองทุ น ค่าใช้จ่ายในการช าระเงิน
หรือทรัพย์สนิ อื่นให้ผถู้ ือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการที่ผถู้ ือหน่ วยลงทุนไม่มารับ
เงินหรือทรัพย์สนิ หรือไม่ นาเช็คไปขึน้ เงินจากธนาคาร เช่น ค่าใช้จ่ายในการวางทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการจด
ทะเบียนเลิกกองทุนกับสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
6. ค่ าธรรมเนี ย มและค่ าใช้จ่ ายต่ างๆ ที่เกี่ย วข้อ งกับการช าระค่ าขายคืน หน่ ว ยลงทุ น เป็ น หลักทรัพ ย์ ห รือ
ทรัพย์สนิ อื่นแทนเงิน
7. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของผูด้ ูแลผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการฟ้ องร้องบริษทั จัดการให้ปฏิบตั ิ
หน้ าที่หรือ เรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื่อ ประโยชน์ ของผู้ถือหน่ วยลงทุ น
โดยรวม หรือเมื่อได้รบั คาสั ่งจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
8. ค่าใช้จ่ายในการลงประกาศหนังสือพิมพ์ที่เกี่ย วข้องกับกองทุน ตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายที่เกี่ย วข้อ งกาหนด เช่น การประกาศมู ล ค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน
9. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดจากการติดต่อสื่อสารกับผู้ถอื หน่ วยลงทุน เพื่อแจ้งข่ าวสารข้อมูล
ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือส านั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายที่เกี่ย วข้องกาหนด
หรือเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่ วยลงทุนหรือกองทุนโดยรวม รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้ถือหน่ วย
ลงทุน
10. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีเ่ กิดจากการควบรวมกองทุน
11. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดจากการกู้ยืมเงินหรือเข้าทาธุรกรรมการขายโดยมีสญ
ั ญาซื้อคืน
เมื่อบริษทั จัดการมีเหตุจาเป็ นต้องบริหารสภาพคล่องของกองทุนเปิ ดเป็ นการชัวคราว
่
12. ค่าใช้จ่ายในการให้ความรู้และฝึ กอบรมผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน เพื่ อประโยชน์ในการเสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุน
13. ค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีการประกันหรือการบริหารความเสีย่ งที่เกี่ยวข้องกับกองทุน ตามที่คณะกรรมการ
ก.ล.ต. และหรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องกาหนด หรือเพื่อประโยชน์ของ
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนหรือกองทุนโดยรวม
14. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นใดทีเ่ กี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุน
15.3. ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากผูส้ ั ่งซื้อหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุน :
15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : มี
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
ชนิดมีสทิ ธิประโยชน์ทางภาษี
ประมาณการค่ าธรรมเนี ยมการขายหน่ วยลงทุ น ในอัต ราไม่ เกิน ร้อ ยละ
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล หุน้ ระยะยาว
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ชนิดสะสมมูลค่า

1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ประมาณการค่ าธรรมเนี ยมการขายหน่ วยลงทุ น ในอัต ราไม่ เกิน ร้อ ยละ
1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิม่ เติม :
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม เป็ นอัตราทีร่ วมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธรุกจิ เฉพาะ หรือ
ภาษีอ่นื ใดในทานองเดียวกันไว้แล้ว
15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) : มี
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
ชนิดมีสทิ ธิประโยชน์ทางภาษี
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อย
ละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ชนิดสะสมมูลค่า
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน ในอัตราไม่เ กินร้อย
ละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
รายละเอียดเพิม่ เติม :
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม เป็ นอัตราทีร่ วมภาษีมูลค่ าเพิม่ ภาษีธรุกจิ เฉพาะ หรือ
ภาษีอ่นื ใดในทานองเดียวกันไว้แล้ว
15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) :
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) : มี
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
ชนิดมีสทิ ธิประโยชน์ทางภาษี
ประมาณการค่ าธรรมเนี ยมการสับ เปลี่ยนหน่ ว ยลงทุน เข้า ใน
อัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ชนิดสะสมมูลค่า
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า ใน
อัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
รายละเอียดเพิม่ เติม :
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม เป็ นอัตราทีร่ วมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธรุกจิ
เฉพาะ หรือภาษีอ่นื ใดในทานองเดียวกันไว้แล้ว
15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) : มี
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
ชนิดมีสทิ ธิประโยชน์ทางภาษี ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน ในอัตราไม่
เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ชนิดสะสมมูลค่า
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่
เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
รายละเอียดเพิม่ เติม :
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม เป็ นอัตราทีร่ วมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธรุกจิ
เฉพาะ หรือภาษีอ่นื ใดในทานองเดียวกันไว้แล้ว
หมายเหตุ :
1. บริษัท จัดการจะหักค่าธรรมเนี ย มการสับเปลี่ย นหน่ ว ยลงทุ น จากมู ล ค่าหน่ วยลงทุ น ที่บริษั ท
จัดการจะต้ อ งช าระให้กับกองทุ น ปลายทางหรือ บริษั ท จัดการของกองทุ น ปลายทาง (กรณี
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล หุน้ ระยะยาว
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กองทุนนี้เป็ นกองทุนต้นทาง) หรือ หักค่าธรรมเนียมจากค่าซื้อหน่ วยลงทุน (กรณีกองทุนนี้เป็ น
กองทุนปลายทาง)
2. หากในอนาคตกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมหุน้ ระยะยาวมีก ารแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือมี
การตีความหรือการให้ความเห็นของหน่ วยงานผู้มอี านาจด้านภาษีอากร คณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรื อ ส านั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่ ง มี ผ ลท าให้ บ ริ ษั ท จั ด การไม่ ส ามารถเรี ย กเก็ บ
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามวิธกี ารในข้อ 1 ได้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะ
เปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิ่มเติม วิธีการเรียกเก็บค่าธรรมเนีย มการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุ น
เช่ น อาจเรีย กเก็บเป็ น เงิน สดแยกต่ างหาก โดยไม่ ถือ ว่าเป็ น การแก้ ไขโครงการ โดยบริษั ท
จัดการจะติดประกาศรายละเอียดดังกล่าว ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ที่ทาการทุก
แห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานที่ตดิ ต่อของผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุน
15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ
รายละเอียดเพิม่ เติม :
ชนิดมีสทิ ธิประโยชน์ทางภาษี ไม่มี
ชนิดสะสมมูลค่า
ตามอัตราทีน่ ายทะเบียนกาหนด
หมายเหตุ :
กฎหมายปั จจุบนั กาหนดให้ผถู้ ือหน่ วยลงทุน ไม่สามารถนาหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวไปโอน
หรือจานาได้ ทัง้ นี้ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการโอน และหรือจานาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุน้ ระยะยาว
จะเป็ นไปตามที่หน่ วยงานที่มีอานาจ กฎหมาย หรือประกาศทีเ่ กี่ยวข้องกาหนดหรือที่จะมีการเปลี่ยนแปลง
ในอนาคต
15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ
15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองทีก่ าหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี
1.5.3.7. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ : มี
รายละเอียดเพิม่ เติม :
1. ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซื้อและขายคืน (ถ้ามี)
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซื้อและค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามทีธ่ นาคาร
พาณิชย์หรือสถาบันการเงินเรียกเก็บจริง
2. บริษทั จัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จากผูล้ งทุนหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุน ในกรณีทผี่ ู้
ลงทุนหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุนร้องขอให้บริษทั จัดการหรือนายทะเบียนดาเนินการใด ๆ ให้เป็ นกรณีพเิ ศษ
นอกเหนือจากการดาเนินการตามปกติของบริษทั จัดการหรือนายทะเบียน หรือให้ดาเนินการทีพ่ สิ ูจน์ได้ว่า
เป็ นความประสงค์เฉพาะตัวของผูล้ งทุนหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุน เช่น ค่าธรรมเนียมการขอเปลี่ยนข้อมูลทาง
ทะเบียนใหม่ เช่น หนังสือรับรองสิทธิ หนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุน เป็ นต้น โดยบริษทั จัดการหรือ
นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะคิดค่าธรรมเนียมจากผูล้ งทุนหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุน ตามทีจ่ ่ายจริงหรือตาม
อัตราทีบ่ ริษทั จัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนกาหนดในการให้บริการลักษณะดังกล่าว
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่ วยลงทุน/ การรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน /
การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนกับผูล้ งทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ ากัน ตามประเภทของผูล้ งทุน ตามมูลค่าการซื้อหน่วย
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล หุน้ ระยะยาว
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ลงทุ น ตามระยะเวลาการถือ ครองหน่ ว ยลงทุ น ตามช่ องทางการซื้อ ขายหน่ ว ยลงทุ น หรือตามเงื่อนไขที่
บริษัทจัดการอาจกาหนดขึ้นในอนาคต เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวก และเป็ น ประโยชน์ให้แก่ผูถ้ ือหน่วย
ลงทุน ทัง้ นี้ จะเปิ ดเผยข้อมู ลดังกล่าวในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูล สาคัญ ทัง้ นี้ หากมีการเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขดังกล่าวบริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ณ ที่ทาการของบริษัท
จัดการ และผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือประกาศทางเว็บไซด์ของบริษทั จัดการ
15.4. วิธกี ารคานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม :
1. การค านวณค่ าธรรมเนี ย มตามหัว ข้ อ ค่ าธรรมเนี ย มที่ เรีย กเก็บ จากผู้ ส ั ่งซื้ อ หรือ ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุ น และ หัว ข้ อ
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม เป็ นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษี
อื่นใดในทานองเดียวกันไว้แล้ว
2. การคานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่ วยลงทุน
จะคานวณเป็ นรายวันและเรียกเก็บจากกองทุนเป็ นรายเดือน ภายใน 10 วันทาการถัดจากวันสิน้ เดือน
3. ค่ าใช้จ่ายที่เกี่ย วเนื่อ งกับการบริหารจัดการกองทุน ในหัว ข้อ อื่น ๆ จะเรียกเก็บตามที่จ่ ายจริง ในทางบัญ ชีบริษัท
จัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทัง้ จานวนหรือทยอยตัดจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี่ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาที่
จะได้รบั ประโยชน์จากค่าใช้จ่ายนัน้ ทัง้ นี้ การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีทเี่ กี่ยวข้อง
4. ในกรณีที่มูลค่าของกองทุนรวมในขณะที่จดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาท
หากต่อมากองทุน รวมมีมูล ค่าลดลงน้อยกว่า 50 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตาม
หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
4.1 ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บต้องเป็ นอัตราร้อยละทีไ่ ม่สูงกว่าอัตราร้อยละของค่าธรรมเนียมเดิมที่บริษทั จัดการเรียก
เก็บในช่วงเวลาทีก่ องทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาทโดยคานวณตามมูลค่าทีต่ ราไว้ของหน่วยลงทุน
4.2 ในกรณีอ่นื นอกเหนือจากกรณีตาม 4.1 ให้บริษทั จัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการในอัตราที่แสดงได้ว่า
เหมาะสมและเป็ นธรรม ทัง้ นี้ โดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน
มูลค่าของกองทุนรวมให้คานวณตามมูลค่าทีต่ ราไว้ของหน่วยลงทุน
บริษทั จัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเป็ นอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินหรือมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวมเท่านัน้
15.5. การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย :
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามข้อ “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผูซ้ ้อื หรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนและกองทุน”
อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ถือว่าเป็ นการแก้ไขเพิ่ม เติมรายละเอีย ดโครงการ โดยบริษัทจัดการจะดาเนิ นการ
ดังต่อไปนี้
1. ในกรณีทบี่ ริษัทจัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที่ได้ระบุไว้ในโครงการและ
ได้ดาเนินการดังกล่าวแล้ว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทัวถึ
่ งภายใน 3
วันทาการนับแต่วนั ที่มีการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทัง้ นี้ การเปิ ดเผยข้อมูลต้องกระทาโดยวิธีการที่
เหมาะสมอันทาให้ม ั ่นใจได้ว่าผูล้ งทุนได้รบั ทราบข้อมูลดังกล่าว เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ
กองทุนรวม หรือ ณ สถานทีใ่ นการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษทั จัดการกองทุนรวม และผูส้ นับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็ นต้น
การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถอื ว่าสานักงานให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิม่ เติม
โครงการในเรื่องดังกล่าวเมื่อบริษทั จัดการกองทุนรวมได้ดาเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว
2. ในกรณีทบี่ ริษทั จัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิม่ ขึน้ ตามทีร่ ะบุไว้ใน
โครงการ บริษทั จัดการกองทุนรวมต้องคานึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้า
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เป็ นสาคัญ และต้องเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผลู้ งทุนทราบล่วงหน้าอย่างทัวถึ
่ งด้วยวิธีการทีเ่ หมาะสมอันทาให้ม ั ่นใจ
ได้ว่าผูล้ งทุนได้รบั ทราบข้อมูลดังกล่าว โดยอย่างน้อยต้องจัดให้มกี ารเผยแพร่ขอ้ มูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ
กองทุนรวม และ ณ สถานทีใ่ นการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษทั จัดการกองทุนรวม และผูส้ นับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
2.1 ในกรณี ที่ การเรีย กเก็บ ค่ าธรรมเนี ย มหรือ ค่ าใช้ จ่ ายเพิ่ ม ขึ้น ไม่ เกิน กว่ าอัต ราขัน้ สู งของค่ าธรรมเนี ย มหรือ
ค่าใช้จ่ายเดิม ตามที่ร ะบุ ไว้ในโครงการ ให้บริษัท จัดการกองทุ น รวมเปิ ดเผยข้อมู ลดังกล่าวให้ ผู้ล งทุ นทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทาการก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิม่ ขึน้
2.2 ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเกินกว่าอัตราขัน้ สูงของค่าธรรมเนี ยมหรือค่าใช้จ่าย
เดิมตามทีร่ ะบุไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถกระทาการดังกล่าวได้ ทัง้ นี้
ในรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปี นับแต่วนั ทีบ่ ริษทั จัดการกองทุนรวมประสงค์จะขึ้นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
ดังกล่าว ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมดาเนินการตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
(ก) ในกรณี ที่การเรีย กเก็บค่ าธรรมเนี ยมหรือ ค่ าใช้จ่ ายเพิ่ม ขึ้น ไม่ เกิน กว่ าอัต ราร้อ ยละ 5 ของอัต ราขัน้ สู ง
ดังกล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่ว งหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน
ก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายทีเ่ พิม่ ขึน้ ดังกล่าว
(ข) ในกรณีทกี่ ารเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขัน้ สูงดังกล่าว
บริษทั จัดการกองทุนรวมต้องได้รบั มติพเิ ศษ
ในการเปิ ดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ่ง มิให้นามาใช้กบั กรณีทบี่ ริษทั จัดการกองทุนรวมได้รบั มติพเิ ศษ”
ทัง้ นี้ การเปลี่ยนแปลงข้อ 2 (2.2) ให้บริษทั จัดการแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วันนับแต่
วันเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว
16. วิ ธีกำรคำนวณ กำหนดเวลำในกำรคำนวณและกำรประกำศมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่ วยลงทุน และรำคำหน่ วย
ลงทุน หลักเกณฑ์และวิ ธีกำรดำเนิ นกำรในกรณี ที่มูลค่ำหน่ วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง :
16.1. วิธีการคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณและการประกาศมู ลค่าทรัพ ย์สิน สุท ธิ มูล ค่าหน่ วยลงทุ น และราคาหน่ ว ย
ลงทุน : ในประเทศ
16.2. เงื่อนไขพิเศษ :
1. บริษัทจัดการจะคานวณมูลค่าทรัพ ย์สินสุทธิข องกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่สานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกาหนด และตามทีส่ มาคมบริษัทจัดการลงทุนกาหนดโดยได้รบั ความ
เห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.
1.1 มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
1.2 มูลค่าหน่วยลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนชนิดมีสทิ ธิประโยชน์ทางภาษี
1.3 มูลค่าหน่วยลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า
กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามชนิด ดังนัน้ มูลค่าหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมีมูลค่าไม่เท่ากัน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละชนิดหน่วยลงทุนรวมกันจะเท่ากับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ่งผลประโยชน์
ทีเ่ กิดจากการลงทุนจะถือเป็ นประโยชน์ของกองทุนรวม และจะถูกปั นส่วนตามสัดส่วนมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิด
วิ ธีกำรคำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ
กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่ วยลงทุน ทาให้การปั นส่วนมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิต้องมีการแบ่งการคานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
การคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนนัน้ จะคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิโดยรวมของกองทุน และปั นส่วนให้กับ
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หน่วยลงทุนแต่ละชนิด โดยการเฉลี่ยตามสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของวันก่อนหน้าของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
กรณีวนั แรกของการคานวณมูลค่าทรัพย์สิน สุทธิจะเฉลี่ยโดยใช้มูล ค่าหน่ วยลงทุ นที่ขายได้ทงั ้ หมดของแต่ละชนิ ด
หน่วยลงทุน
หลังจากนัน้ ปรับปรุงรายการที่เกี่ยวข้อ งเฉพาะกับหน่วยลงทุนแต่ละชนิด (ได้แก่ รายการขายหน่ วยลงทุ น รายการ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน รายการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติ และรายการเงินปั นผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถอื หน่ วยลงทุนแต่
ละชนิด (ถ้ามี) และคานวณมูล ค่าทรัพ ย์สินสุ ทธิหลังหักค่าธรรมเนี ยมและมูลค่าหน่ วยลงทุ นของแต่ ละชนิ ดหน่ ว ย
ลงทุน
ทัง้ นี้ มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของหน่ วยลงทุนแต่ล ะชนิดที่คานวณ จะต้องมีมูลค่าไม่ ต่ากว่าศูนย์ การปั นส่วนรายได้และ
ค่าใช้จ่ายให้เป็ นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ตัวอย่ำงกำรคำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ
ตัวอย่างที่ 1 มูลค่าทรัพย์สนิ ที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมด 300,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่ วย 10 บาท แบ่งเป็ น 1.
ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี 300,000 บาท 2.ชนิดสะสมมูลค่า (ยังไม่เปิ ดบริการ) และสมมติมีผลประโยชน์ในวัน
แรก 15,000 บาท และมีย อดซื้อหน่ วยลงทุนชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี 500,000 บาท และมียอดขายคืนหน่ วย
ลงทุนชนิดมีสทิ ธิประโยชน์ทางภาษี 10,000 บาท

วันต่ อมา ทาการเพิ่ม -ลดหน่ วยจากการซื้อ หน่ วยลงทุ น และขายคืนหน่ วยลงทุ น ของวันทาการก่อ นหน้า (จากรายการซื้อ
หน่ วยลงทุ น ชนิ ดมีสิท ธิประโยชน์ ท างภาษี 500,000 บาท และ ขายคืน หน่ วยลงทุ น ชนิ ดมีสิท ธิประโยชน์ ท างภาษี 10,000
บาท) และสมมติมผี ลประโยชน์ในวันถัดมา 40,000 บาท
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หมายเหตุ : การคานวณในตารางข้างต้นเป็ นเพียงตัวอย่างเพื่อประกอบการอธิบายเท่านัน้ ทัง้ นี้ ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมการ
ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน หรือค่าธรรมเนียมอื่นใด (ถ้ามี)
ตัวอย่างที่ 2 เปิ ดเสนอขายหน่วยลงทุน ชนิดสะสมมูลค่า ในวันก่อนหน้า โดยมีรายการ ขายหน่ วยลงทุนชนิดมีสทิ ธิประโยชน์
ทางภาษี จานวน 40,000 บาท ซื้อหน่ วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่าจานวน 500,000 บาท และสมมติมีผลประโยชน์เกิดขึ้นวันนี้
จานวน 200,000 บาท

หมายเหตุ : การค านวณในตารางข้ า งต้ น เป็ นเพี ย งตัว อย่ างเพื่ อ ประกอบการอธิบ ายเท่ านั น้ ทัง้ นี้ ยัง ไม่ ร วม
ค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน หรือค่าธรรมเนียมอื่นใด (ถ้ามี)
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2. บริษทั จัดการจะคานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี้
(2.1) คานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิน้ วันทาการ
(2.2) คานวณราคาขายหน่ วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุ นทุกสิ้นวันทาการซื้อขาย หน่ วยลงทุน ทัง้ นี้ ใน
การคานวณราคาขายหน่ วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมใช้มูลค่าหน่ วย
ลงทุนของสิน้ วันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนนัน้ เป็ นเกณฑ์ในการคานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อ
คืนหน่วยลงทุน
(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ของวันดังต่อไปนี้
(ก) วันทาการก่อนวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด ให้ประกาศภายในวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด
(ข) วันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด ให้ประกาศภายในวันทาการถัดไป
(ค) วันทาการสุดท้ายของแต่ละเดือ น โดยให้ประกาศภายในวันทาการถัดไป ทัง้ นี้ เฉพาะในกรณีที่กองทุ น
รวมกาหนดวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนแต่ละครัง้ ห่างกันยาวกว่าหนึ่งเดือน
(ง) วันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปั นผล โดยให้ประกาศ ภายในวันทาการถัดไป
ข้อความในข้อ (ก) มิให้นามาใช้บงั คับกับกองทุนรวมเปิ ดทีซ่ ้อื ขายหน่ วยลงทุนทุกวันทาการ และกองทุน
รวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน
(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทาการซื้อขายหน่ วยลงทุนล่าสุด โดยให้
ประกาศภายในวันทาการถัดไป
มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิหารด้วยจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดเมื่อสิ้น
วันทาการทีค่ านวณนัน้
ในกรณีทกี่ ารประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมปฏิบตั ดิ งั ต่อไปนี้
(1) ใช้ตวั เลขทศนิยมทีก่ าหนดไว้ในข้อ 3. และต้องได้รบั การรับรองโดยผูด้ ูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ดาเนินการด้วยวิธกี ารใดๆ เพื่อให้ผลู้ งทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางทีเ่ หมาะสม โดยบริษัทจัดการจะ
ประกาศในเวบไซต์บริษทั จัดการ
(3) จัดให้มี ข้ อ มู ล ดัง กล่ าวไว้ ณ ที่ ท าการทุ ก แห่ ง ของบริษั ท จัดการกองทุ น รวม และสถานที่ ทุ กแห่ ง ที่
ผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน หน่ วยลงทุนใช้ซ้ือขายหน่ วยลงทุ น เว้น แต่ในกรณี ข องกองทุนเพื่อ ผู้
ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการอาจดาเนินการโดยวิธีการใดๆเพื่อให้ผู้ถือหน่ วยลงทุ นทราบข้อมูล
ดังกล่าวแทนการประกาศทางเวบไซต์บริษทั จัดการได้
ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสยั หรือเกิดเหตุขดั ข้องที่ไม่สามารถประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการได้ บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิประกาศทางช่องทางอื่นที่เหมาะสมแทน อาทิ ระบบเผยแพร่ขอ้ มูลมูลค่าหน่วยลงทุน
ที่จ ัดขึ้น โดยสมาคม (NAV Center) หรือ หนั งสือ พิมพ์ รายวัน หรือติดประกาศที่บริษัทจัดการ และจะ
ประกาศในช่องทางดังกล่าวข้างต้นทันทีในโอกาสแรกทีก่ ระทาได้โดยไม่ชกั ช้า
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงช่องทางในการประกาศผ่านทางช่องทางอื่นใดที่เหมาะสม
และถือว่าได้รบั ความเห็น ชอบจากผู้ถือหน่ ว ยลงทุ นแล้ ว โดยบริษัท จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่ วยลงทุ น
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน
3. การใช้ตัว เลขทศนิย มของมูลค่ าทรัพ ย์สินสุท ธิ มูล ค่าหน่ วยลงทุ น ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุ น หรือ
จานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด บริษทั จัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี้
(3.1) คานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็ นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตาแหน่ ง โดยใช้วิธกี ารปั ดเศษทศนิยม
ตามหลักสากล
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(3.2) คานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็ นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตาแหน่ ง โดยใช้วิธกี ารปั ดเศษทศนิยมตามหลักสากล
สาหรับมูลค่าหน่ วยลงทุนเพื่อใช้ในการคานวณราคาขายหน่ วยลงทุนจะปั ดเศษทศนิยมตาแหน่ งที่ 4 ขึน้ ส่วน
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการคานวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตาแหน่งที่ 5 ทิ้ง
(3.3) ประกาศมูลค่ าหน่ วยลงทุน ตามที่คานวณได้ใน (3.2) เป็ น ตัวเลขโดยมีทศนิ ยม 4 ตาแหน่ ง โดยตัดทศนิย ม
ตาแหน่งที่ 5 ทิ้ง และประกาศราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามทีค่ านวณได้ใน (3.2)
(3.4) คานวณจานวนหน่วยลงทุนเป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตาแหน่ง โดยใช้วธิ กี ารปั ดเศษทศนิยมตามหลักสากล
แต่จะใช้ผลลัพธ์เป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตาแหน่งโดยตัดทศนิยมตาแหน่งที่ 5 ทิ้ง
ในกรณี ที่ มีผ ลประโยชน์ เกิดขึ้น จากการคานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัท จัดการจะน าผลประโยชน์ นั ้น
รวมเข้าเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนเปิ ด
16.3. แหล่งข้อมูลการเปิ ดเผยมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน :
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ อย่างไรก็ตามในกรณีเกิดเหตุสุดวิสยั หรือเกิดเหตุขดั ข้องที่ไม่สามารถประกาศทางเว็บไซต์
ของบริษัท จัดการได้ บริษัท จัดการขอสงวนสิทธิประกาศทางช่องทางอื่น ที่เหมาะสมแทน อาทิ ระบบเผยแพร่ข้อมู ล
มูลค่าหน่ วยลงทุนที่จดั ขึน้ โดยสมาคม (NAV Center) หรือหนังสือพิมพ์รายวัน หรือติดประกาศที่บริษัทจัดการและจะ
ประกาศในช่องทางดังกล่าวข้างต้นทันทีในโอกาสแรกทีก่ ระทาได้โดยไม่ชกั ช้า
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงช่องทางในการประกาศผ่านทางช่องทางอื่นใดทีเ่ หมาะสม และถือว่าได้รบั
ความเห็นชอบจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษทั จัดการจะแจ้งให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน
16.4. หลักเกณฑ์และวิธกี ารดาเนินการในกรณีทมี่ ูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง :
1. ในกรณี ที่มู ลค่าหน่ ว ยลงทุ นหรือราคาหน่ วยลงทุน ที่ไม่ ถูกต้ องต่างจากมู ลค่าหน่ ว ยลงทุ นหรือราคาหน่ วยลงทุน ที่
ถูกต้องน้อยกว่าหนึ่งสตางค์ หรือต่างจากมูลค่าหน่วยลงทุนหรือราคาหน่ วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้ แต่หนึ่งสตางค์ขน้ึ ไป
แต่ไม่ถงึ ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหน่ วยลงทุนหรือราคาหน่ วยลงทุน ที่ถูกต้อง บริษทั จัดการจะจัดทาและส่งรายงานให้
ผูด้ ูแลผลประโยชน์ทราบถึงความไม่ถูกต้องภายใน 7 วันทาการนับแต่วนั ทีพ่ บว่ามูลค่าหน่ วยลงทุนหรือราคาหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้อง และจัดให้มีสาเนารายงานดังกล่าวไว้ ณ ที่ทาการของบริษัทจัดการเพื่อให้สานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(1) มูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ถูกต้อง
(2) มูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง
(3) สาเหตุทที่ าให้มูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(4) มาตรการป้ อ งกันเพื่อมิให้มูลค่ า/ราคาหน่ วยลงทุน ไม่ถู กต้อ ง ในกรณี ที่ความไม่ ถูกต้ องมีสาเหตุ มาจากปั จจัย
ภายนอกทีไ่ ม่อาจควบคุมได้
ในกรณีที่สาเหตุที่ทาให้มูลค่า/ราคาหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้อง มีผลต่อเนื่องถึงการคานวณมูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนครัง้
ต่อไป ให้แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องตัง้ แต่วนั ทีพ่ บว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
2. ในกรณีที่มูลค่ าหน่ วยลงทุนหรือราคาหน่ วยลงทุน ที่ไม่ถู กต้องต่างจากมูลค่าหน่ วยลงทุ นหรือ ราคาหน่ วยลงทุน ที่
ถูกต้ องตัง้ แต่ห นึ่งสตางค์ ข้นึ ไป และคิดเป็ น อัต ราตัง้ แต่ร้อยละ 0.5 ของมู ลค่าหน่ วยลงทุ นหรือราคาหน่ วยลงทุ น
ลงทุนที่ถูกต้อง บริษทั จัดการจะคานวณมูลค่า/ราคาหน่ วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วนั ทีพ่ บมูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนไม่
ถูกต้องจนถึงวันที่มูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดาเนินการดังต่อไปนี้เฉพาะวันทีม่ ูลค่า/ราคาหน่ วยลงทุนทีไ่ ม่
ถูกต้องต่างจากมูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้องตัง้ แต่หนึ่งสตางค์ขน้ึ ไป และคิดเป็ นอัตราส่วนตัง้ แต่รอ้ ยละ 0.5 ของ
มูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง
(1) จัดทารายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ้นภายในวัน ทาการถัด
จากวันทีพ่ บว่ามูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนนัน้ ไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผดู้ ูแลผลประโยชน์
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ภายในวันทาการถัดจากวันทีค่ านวณมูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนเสร็จสิน้ เพื่อให้ผูด้ ูแลผลประโยชน์รบั รองข้อมูลใน
รายงานดัง กล่าวภายในวัน ท าการถัดจากวั น ที่บริษัท จัดการส่ง รายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ทัง้ นี้ รายงาน
ดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(ก) มูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ถูกต้อง
(ข) มูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง
(ค) สาเหตุทที่ าให้มูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(ง) การดาเนินการของบริษทั จัดการเมื่อพบว่ามูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
ทัง้ นี้ บริษั ท จัด การจะจัดให้ มี ส าเนารายงานตาม (1) ไว้ ณ ที่ ท าการของบริษั ท จัดการ เพื่ อ ให้ ส านั กงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้
(2) แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ถูกต้องให้เป็ นราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องภายในวันทีผ่ ูด้ ูแลผลประโยชน์รบั รอง
ข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)
(3) ดาเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื่อให้ผู้ถอื หน่วยลงทุนสามารรับทราบชื่อกองทุน ทีม่ ีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน
เดือน ปี ที่มีการแก้ไขมูลค่ า/ราคาตาม (2) ภายใน 3 วันท าการนั บแต่ วนั ที่ผู้ดูแ ลผลประโยชน์ร ับรองข้อมูล ใน
รายงานดังกล่าว
(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและดาเนินการด้วยวิธกี ารใดๆเพื่อให้ผูซ้ ้ือหน่ วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่ วยลงทุนที่ได้ซ้อื
หรือขายคืนหน่ วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไ ขราคาตาม (2) และการ
ชดเชยราคา ภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ทีผ่ ดู้ ูแลผลประโยชน์รบั รองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(5) จัดทารายงานมาตรการป้ องกัน เพื่อมิให้ราคาหน่ วยลงทุน ไม่ ถูกต้อ ง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทัง้ สาเนา
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาทีจ่ ดั ทาตาม (1) ให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ภายใน 7 วันทาการนับแต่วนั ทีผ่ ู้ดูแลผลประโยชน์ รบั รองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลัง และรายงาน
การชดเชยราคานัน้ เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกทีไ่ ม่อาจควบคุม
ได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้ องกันให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสาเนาเอกสารที่
ผูด้ ูแลผลประโยชน์รบั รองว่าการทีร่ าคาหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกทีไ่ ม่อาจควบคุมได้
แทน
3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษทั จัดการจะปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์และวิธกี าร ดังต่อไปนี้
(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ถูกต้องต่ากว่าราคาหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง (understate) บริษทั จัดการจะปฏิบตั ดิ งั นี้
(ก) กรณีทเี่ ป็ นการขายหน่วยลงทุน บริษทั จัดการจะลดจานวนหน่วยลงทุนของผูซ้ ้อื หน่วยลงทุนเป็ นจานวนซึ่ง
มีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ถูกต้องกับราคาหน่ วยลงทุนที่ถูกต้องหากปรากฏว่าผูซ้ ้ือ
หน่วยลงทุนไม่มหี น่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจานวนหน่วยลงทุนที่จะต้องลด
บริษทั จัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาทีข่ าดอยู่ หรือลดจานวน
หน่ วยลงทุนที่เหลืออยู่นัน้ และจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาทีข่ าดอยู่
แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิ ด เว้นแต่การทีร่ าคาหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปั จจัยภายนอกที่
ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้ สุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
หรือศูนย์ซ้อื ขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผูด้ ูแลผลประโยชน์รบั รองว่ามีสาเหตุดงั กล่าว
(ข) กรณีที่เป็ นการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ่มจานวนหน่ วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่ วยลงทุ น
เป็ นจานวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง หรือ
จ่ายเงินของกองทุนเปิ ดเป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่ วยลงทุน
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แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่ วยลงทุนไม่ มหี น่วยลงทุนเหลืออยู่ บริษทั จัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิ ด
เป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผขู้ ายคืนหน่วยลงทุน
(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง (overstate) บริษทั จัดการจะปฏิบตั ดิ งั นี้
(ก) กรณีทเี่ ป็ นการขายหน่ วยลงทุน บริษทั จัดการจะเพิ่มจานวนหน่ วยลงทุนของผู้ซ้อื หน่ วยลงทุนเป็ นจานวน
ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่ วนต่างของราคาหน่ วยลงทุน ที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่ วยลงทุน ที่ถูกต้อง หรือจ่ายเงิน
ของกองทุนเปิ ดเป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผซู้ ้อื หน่วยลงทุน
(ข) กรณีทเี่ ป็ นการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจานวนหน่ วยลงทุนของผูข้ ายคืนหน่วยลงทุนเป็ น
จานวนซึ่งมีมูล ค่าเท่ ากับส่ วนต่ างของราคาหน่ วยลงทุ น ที่ไม่ ถูกต้ องกับราคาหน่ วยลงทุน ที่ถู กต้อ งหาก
ปรากฏว่าผูข้ ายคืนหน่วยลงทุนไม่มหี น่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจานวนหน่วย
ลงทุนที่จะต้องลด บริษทั จัดการจะจ่ายเงินของบริษทั จัดการเองเป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาทีข่ าด
อยู่ หรือลดจานวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่นัน้ และจ่ายเงินของบริษทั จัดการเองเป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาที่ข าดอยู่ แล้ว แต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้แ ก่กองทุ น เปิ ด เว้น แต่ การที่ราคาหน่ ว ยลงทุ น ไม่
ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุ มได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้ สุดท้าย
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซ้อื ขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผูด้ ูแลผลประโยชน์รบั รอง
ว่ามีสาเหตุดงั กล่าว
ในกรณีที่บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็ นเงินให้แก่ผู้ซ้อื หน่ วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่ วยลงทุนรายใดมี
มูลค่าไม่ถงึ หนึ่งร้อยบาท บริษทั จัดการอาจนาเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกทีม่ ีการจ่ายเงินให้ผู้
ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มสี ถานะเป็ นผูถ้ อื หน่ วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้
แล้ ว เสร็จ ภายใน 5 วัน ท าการนั บ แต่ ว ัน ที่ผู้ ดูแ ลผลประโยชน์ ร ับ รองข้ อ มู ล ในรายงานการแก้ ไขราคา
ย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาการจ่ายเงินของกองทุนเปิ ดเพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่ วย
ลงทุ นตาม (1) (ข) หรือผู้ซ้อื หน่ วยลงทุนตาม 2(ก) บริษัทจัดการอาจจ่ายเงิน ของบริษัทจัดการเองแทน
กองทุนเปิ ดก็ได้
4. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากราคาหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศ
การแก้ไขราคาตามข้อ 2(3) ในหนั งสือพิมพ์ ค่ าออกเช็ค ค่ าใช้จ่ายในการจัดส่งเงิน ชดเชยราคาให้แก่ ผู้ซ้ือ หน่ ว ย
ลงทุนและผูข้ ายคืนหน่วยลงทุน เป็ นต้น เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอก
ทีไ่ ม่อาจควบคุมได้
17. ชื่อผู้เกี่ยวข้อง :
17.1. ชื่อบริษทั จัดการ :
ชื่อ : บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด
17.2. ชื่อผูด้ ูแลผลประโยชน์ :
ชื่อ : ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน)
17.3. ชื่อผูป้ ระกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : ไม่มี
17.4. ชื่อของผูร้ บั มอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : ไม่มี
17.5. ทีป่ รึกษา : ไม่มี
อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจทาการแต่งตัง้ ผู้ที่มีใบอนุ ญ าตในการประกอบธุรกิจเป็ นที่ปรึกษากองทุนให้เป็ น ที่
ปรึกษากองทุน เพื่อให้การลงทุนของกองทุนเป็ นไปอย่างเหมาะสมและพิทกั ษ์ผลประโยชน์ของผู้ถือหน่ วยลงทุ น
โดยที่ปรึกษากองทุน จะไม่ มีอานาจควบคุมการดาเนินการของบริษัทจัดการแต่ ประการใด บริษัทจัดการขอสงวน
สิท ธิที่จะแต่งตัง้ ที่ปรึกษากองทุนในภายหลัง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการแต่งตัง้ หรือยกเลิกการแต่งตัง้ ที่ปรึกษา
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กองทุนในสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ
17.6. ผูส้ อบบัญชี :
ชื่อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์
ชื่อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร
ชื่อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้
ชื่อ : นาย อุดม ธนูรตั น์พงศ์
ชื่อ : นางสาว ชุตมิ า วงษ์ศราพันธ์ชยั
ชื่อ : นางสาว รฐาภัทร ลิ้มสกุล
รายละเอียดเพิม่ เติม (ผูส้ อบบัญชี) :
บริษทั พีวี ออดิท จากัด
อาคารว่องวานิช บี ชัน้ 14 เลขที่ 100/19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร : 02 2645 0080
หรือบุคคลอื่นทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผูส้ อบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้ง
ให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
17.7. การแต่งตัง้ คณะตัวแทนผูถ้ อื หน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : ไม่มี
18. รอบระยะเวลำบัญชีประจำปี ของกองทุนรวม :
18.1. วันทีส่ นิ้ สุดรอบบัญชี : วันที่ 30 พฤศจิกายน
18.2. วันทีส่ นิ้ สุดรอบบัญชีครัง้ แรก : วันที่ 30 พฤศจิกายน 2549
19. กำรขอมติ ของผู้ถือหน่ วยลงทุน และวิ ธีกำรแก้ไขโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม หรือแก้ไขวิ ธีกำรจัดกำร :
19.1 การดาเนิ นการใดที่โครงการจัดการกองทุ นรวมหรื อกฎหมายกาหนดให้ต้อ งได้รบั มติของผู้ถือ หน่ วยลงทุ น หาก
บริษทั จัดการกองทุนรวมได้ดาเนินการไปตามมติของผู้ถือหน่ วยลงทุนที่ได้รบั มาโดยชอบแล้ ว ให้ถอื ว่าผูถ้ ือหน่ วย
ลงทุนทัง้ ปวงเห็นชอบให้ดาเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ
มติของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนทีใ่ ห้ดาเนินการใดอันเป็ นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ทกี่ าหนดในกฎหมายให้ถอื ว่ามตินัน้
เสียไป
ในกรณีทเี่ ป็ นการขอมติเพื่อแก้ไขเรื่องทีก่ ระทบต่อสิทธิของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนอย่างมีนัยสาคัญต้องได้รบั มติโดยเสียง
ข้างมากหรือมติพเิ ศษของผูถ้ ือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่ง หรือไม่น้อยกว่าสามใน
สีข่ องจานวนหน่ วยลงทุนทัง้ หมดของผู้ถือหน่ วยลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิ ทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของ
จานวนหน่ วยลงทุนทัง้ หมดของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้ง มติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่กรณีที่
กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่ วยลงทุน การขอมติ ผู้ถือหน่ วยลงทุนต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปนี้
ด้วย
(1) ในกรณีที่เป็ นการขอมติที่มผี ลกระทบต่อผู้ถอื หน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รบั ผลกระทบต่อผู้ถอื หน่วย
ลงทุนไม่เท่ากัน ต้องได้รบั มติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจานวนหน่ วยลงทุนแต่ละชนิ ดที่ได้รบั ผลกระทบ
แล้วแต่กรณี
(2) ในกรณีที่เป็ นการขอมติทมี่ ีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รบั มติเสียงข้าง
มากหรือมติพเิ ศษของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) ในกรณีที่เป็ นการขอมติที่มผี ลกระทบต่ อผูถ้ ือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ต้องได้รบั มติเสียงข้างมากหรือมติ
พิเศษของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
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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 หรือแก้ไขวิธกี ารจัดการ
1. การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการโดยใช้วิธีการขอมติผู้ถือหน่ วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษมี
จานวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 หรือในกรณี ที่เป็ นกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน หาก
ปรากฎว่ามติเสีย งข้างมากหรื อมติพิเศษเมื่อ คานวณเฉพาะหน่ ว ยลงทุน แต่ ละชนิดมีจ านวนไม่ เกิน ร้อ ยละ 55
หรือไม่ เกินร้อ ยละ 80 ให้ บริษัทจัดการกองทุ นรวมส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการขอมติและการนับมติไปยัง
ผูด้ ูแลผลประโยชน์ เพื่อให้ผดู้ ูแลผลประโยชน์รบั รองผลการนับมตินัน้
2. ในกรณีทกี่ ารแก้ไขเพิม่ เติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธจี ดั การได้กระทาตามมติของผูถ้ อื หน่ วยลงทุ น ซึ่งจะ
ดาเนินการโดยการจัดประชุมผูถ้ อื หน่วยลงทุนหรือส่งหนังสือขอมติของผูห้ น่วยลงทุนก็ได้
3. ให้บริษทั จัดการแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธจี ดั การให้สานักงานทราบ รวมทัง้ แจ้งไป
ยังผูถ้ ือหน่ วยลงทุนทุกคนและเผยแพร่ในลักษณะทีผ่ ู้ลงทุนทัวไปสามารถเข้
่
าตรวจดูได้ ทัง้ นี้ ภายใน 15 วันนับแต่
วันทีม่ มี ติให้แก้ไข
4. การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธกี ารจัดการตามกรณีดงั ต่อไปนี้ บริษทั จัดการต้องได้รบั มติเสียงข้างมาก เว้นแต่
ในกรณีดงั ต่อไปนี้ ต้องได้รบั มติพเิ ศษจากผูถ้ อื หน่วยลงทุน
(1) การเปลี่ยนแปลงประเภทหรือนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมทีท่ าให้ผลตอบแทนและความเสีย่ งของกองทุน
รวมเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญ
(2) การชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เว้นแต่กรณีเป็ นกองทุนรวมที่มีการชาระค่า
ขายคืนหน่ วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินให้แก่กองทุนสารองเลี้ยงชีพ และกองทุนสารอง
เลี้ยงชีพดังกล่าวจะนาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ได้รบั ไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่เป็ นกองทุนสารอง
เลี้ยงชีพตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เพิ่มเติมสาหรับการจัดตัง้ และจัดการของ
กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทีเ่ ป็ นกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
(3) การควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง และระดับความเสี่ยงของการ
ลงทุน (risk spectrum) แตกต่างกัน
(4) การรับชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สนิ อื่นแทนเงิน
(5) การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิม
ตามทีร่ ะบุไว้ล่าสุดในโครงการ
(6) การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการประกัน ผู้ประกัน สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ประกัน หรือการแก้ไข
เพิม่ เติมสัญญาประกันในเรื่องใดๆ อันมีผลให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนเสียประโยชน์
5. ในกรณีที่กองทุนรวมใดมีการแบ่งชนิดหน่ วยลงทุน การขอมติผู้ถอื หน่ วยลงทุน นอกจากจะต้องปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอมติผถู้ อื หน่วยลงทุนแล้ว ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์เพิม่ เติมดังต่อไปนี้ดว้ ย
(1) กรณีเป็ นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่ วยลงทุ นทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รบั ผลกระทบต่อผู้ถือหน่ วย
ลงทุนไม่เท่ากัน ต้องได้รบั มติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจานวนหน่ วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ
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แล้วแต่กรณี
(2) กรณีเป็ นการขอมติทมี่ ีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รบั มติเสียงข้างมาก
หรือมติพเิ ศษของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) กรณีเป็ นการขอมติทมี่ ีผลกระทบต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ต้องได้รบั มติเสียงข้างมากหรือมติพเิ ศษ
ของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
6. ในการแก้ไขเพิม่ เติมโครงการหรือวิธกี ารจัดการ หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษมีจานวนไม่เกินร้อ ย
ละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 หรือในกรณีที่เป็ นกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่ วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียง
ข้างมากหรือมติพิเศษเมื่อคานวณเฉพาะหน่ วยลงทุนแต่ละชนิด มีจานวนไม่เกินอัตราดังกล่าว แล้วแต่กรณี ให้
บริษัทจัดการกองทุนรวมจัดส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื่อให้
ผูด้ ูแลผลประโยชน์รบั รองผลการนับมตินัน้
7. การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการในกรณีดงั ต่อไปนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอให้สานักงานให้ความเห็นชอบแทน
การขอมติผถุ้ ือหน่ วยลงทุนได้ ทัง้ นี้สานักงานอาจกาหนดเงื่อนไขให้บริษทั จัดการกองทุนรวมปฏิบตั ิเพื่อประโยชน์
ในการแก้ไขโครงการก่อนให้ความเห็นชอบก็ได้
(1) การเปลี่ยนแปลงข้อกาหนดเกี่ยวกับการขายและการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(2) การเพิม่ ชนิดหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ทาให้สทิ ธิทผี่ ถู้ อื หน่วยลงทุนมีอยู่เดิมด้อยลง
(3) การเปลี่ยนแปลงประเภทของทรัพย์สินทีก่ องทุนรวมลงทุนหรืออัตราส่วนการลงทุนทีส่ อดคล้องกับนโยบายการ
ลงทุน
(4) การช าระค่าขายคืน หน่ วยลงทุน เป็ นหลักทรัพ ย์หรือ ทรัพย์ สินอื่น แทนเงิน ให้แก่กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ และ
กองทุนสารองเลี้ยงชีพดังกล่าวจะนาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินทีไ่ ด้รบั ไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่เป็ น
กองทุ นสารองเลี้ยงชีพตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เพิ่มเติม สาหรับการการ
จัดตัง้ และจัดการของกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทีเ่ ป็ นกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
(5) กรณีอ่นื ใดนอกเหนือจาก (1) (2) (3) และ (4)
การแก้ไขเพิม่ เติมโครงการตามวรรคหนึ่งต้องไมมีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนรวมถึงไม่ทาให้
ผลตอบแทนและความเสีย่ งของกองทุนรวมเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสาคัญ
8. การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการโดยขอความเห็นชอบต่อสานักงาน ในเรื่องดังต่อไปนี้ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมยื่น
คาขอพร้อมทัง้ เอกสารหลักฐานประกอบคาขอที่ถูกต้องครบถ้วนตามคู่ มือสาหรับประชาชนผ่านระบบที่จดั ไว้บน
เว็บไซต์ของสานักงาน และให้ถอื ว่าได้รบั ความเห็นชอบการแก้ไขเพิม่ เติมโครงการในเรื่องดังกล่าว เมื่อสานักงาน
ได้รบั คาขอพร้อมทัง้ เอกสารหลักฐานประกอบคาขอถูกต้องครบถ้วนตามคู่มอื สาหรับประชาชนแล้ว
(1) การแก้ไขเพิม่ เติมซึ่งมีผลให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทัง้ ปวงได้รบั ประโยชน์เพิม่ ขึน้
(2) การแก้ไขเพิ่มเติมที่ต้องดาเนินการให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ ย์ ตลอดจน
ประกาศ กฎ และคาสั ่งทีอ่ อกโดยอาศัยอานวจแห่งกฎหมายดังกล่าว
(3) การแก้ไขเพิม่ เติมชื่อและรายละเอียดของบุคคลให้ถูกต้อง
9. การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการโดยขอความเห็นชอบต่อสานักงานนอกเหนือจากข้อ 8 ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมยื่น
คาขอพร้อมทัง้ เอกสารหลักฐานประกอบคาขอที่ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสาหรับประชาชนผ่านระบบที่จดั ไว้บน
เว็บไซต์ของสานักงาน และชาระค่าธรรมเนียมต่อสานักงาน เมื่อสานักงานได้รบั คาขอพร้อมทัง้ เอกสารหลักฐาน
ประกอบคาขอทีถ่ ูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสาหรับประชาชนแล้ว ทัง้ นี้อตั ราค่าธรรมเนียมให้เป็ นไปตามทีส่ านักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกาหนดค่าธรรมเนียมการยื่ นแบบแสดงรายการ
ข้อมูลการจดทะเบียน และการยื่นคาขอต่างๆ ทัง้ นี้ ค่าธรรมเนียมดังกล่าว มิให้บริษทั จัดการเรียกเก็บจากกองทุน
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล หุน้ ระยะยาว
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เมื่อสานักงานได้รบั คาขอและเอกสารหลักฐานทีถ่ ูกต้องครบถ้วนตามวรรคหนึ่งแล้ว สานักงานจะดาเนินการ
พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน
การชาระค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง มิให้บริษทั จัดการเรียกเก็บจากกองทุนรวม
19.3 หลักเกณฑ์และวิธกี ารในการขอมติของผูถ้ อื หน่ วยลงทุน
19.3.1 ในการขอมติจากผูถ้ อื หน่วยลงทุน บริษทั จัดการอาจใช้วธิ ดี งั ต่อไปนี้
1) การจัดประชุมผูถ้ อื หน่วยลงทุน หรือ
2) การส่งหนังสือเพื่อขอมติไปยังผูถ้ อื หน่วยลงทุน
19.3.2 วันและเวลาในการดาเนินการรวมถึงวันปิ ดสมุดทะเบียนผุถ้ อื หน่วยลงทุนเพื่อขอมติจะเป็ นไปตามวันทีบ่ ริษทั
จัดการจะกาหนดขึน้ โดยไม่ชกั ช้า
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการใช้วธิ กี ารในการดาเนินการตามความเหมาะสม หรือวิธีการอื่นใดทีส่ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด ทัง้ นี้ ในการขอมติจากผูถ้ อื หน่วยลงทุน บริษทั จัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนน
เสียงของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทัง้ หมดในบางกรณี เช่น กรณีทผี่ ถู้ อื หน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินข้อจากัดการถือ
หน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจากัดการถือหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมและหน้าทีข่ องบริษทั จัดการ
การดาเนินการใดที่โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกาหนดให้ต้องได้รบั มติของผู้ถือหน่ วยลงทุน หาก
บริษทั จัดการกองทุนรวมได้ดาเนินการไปตามมติของผูถ้ อื หน่วยลงทุนที่ได้รบั มาโดยชอบแล้ว ให้ถอื ว่าผูถ้ อื หน่วย
ลงทุนทัง้ ปวงเห็นชอบให้ดาเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ
มติของผูถ้ ือหน่วยลงทุนทีใ่ ห้ดาเนินการใดอันเป็ นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ทกี่ าหนดในกฎหมาย ให้ถอื ว่ามติ
นัน้ เสียไป
ในกรณีที่เป็ นการขอมติเพื่อแก้ไขข้อผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสิท ธิของผู้ถือหน่ วยลงทุนอย่างมีนัยสาคัญ ต้อง
ได้รบั มติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือ หน่ วยลงทุ นซึ่งคิดตามจานวนหน่ วยลงทุ น รวมกั นเกินกึ่งหนึ่ งของจ านวน
หน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของโครงการจัดการกองทุนรวมนัน้ เว้นแต่กรณีทกี่ องทุนรวมมีการแบ่งชนิด
หน่วยลงทุน การขอมติผูถ้ อื หน่วยลงทุนต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์เพิม่ เติมดังต่อไปนี้ดว้ ย
(1) ในกรณีทเี่ ป็ นการขอมติทมี่ ผี ลกระทบต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รบั ผลกระทบต่อผูถ้ อื
หน่วยลงทุนไม่เท่ากัน ให้ได้รบั มติผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีถ่ อื หน่วยลงทุนชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบเกินกึ่งหนึ่งของ
จานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
(2) ในกรณีทเี่ ป็ นการขอมติทมี่ ผี ลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถอื หน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใ ด ให้ได้รบั มติผถู้ อื
หน่วยลงทุนทีถ่ อื หน่วยลงทุนชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบเกินกึ่งหนึ่งของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
(3) ในกรณีทเี่ ป็ นการขอมติทมี่ ผี ลกระทบต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ให้ได้รบั มติผถู้ อื หน่วยลงทุนชนิดที่
ได้รบั ผลกระทบเกินกึ่งหนึ่งของจานวนหน่วยลงทุนชนิดนัน้
การเพิม่ จานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน
บริษัท จัดการขอสงวนสิทธิดาเนิ นการเพิ่มจานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุ นตามเหมาะสม โดยถือว่าได้รบั
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่ วยลงทุ น แล้ว ทัง้ นี้ เมื่อ ดาเนิ นการเพิ่ม จานวนเงินทุ น จดทะเบียนของกองทุ น แล้ ว
บริษัทจัดการจะแจ้งการดาเนินการดังกล่าว โดยติดประกาศที่ที่ทาการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่
ติดต่ อของผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อ คืนที่ใช้ในการซื้อขายหน่ วยลงทุน ภายใน 15 วัน นับแต่วนั ที่ได้รบั จด
ทะเบียนเพิม่ จานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน
หลักเกณฑ์ แ ละวิธีการในการขอมติข องผู้ถือ หน่ ว ยลงทุ น ตลอดจนผลบัง คับของมติดังกล่ าว ให้เ ป็ น ไปตาม
ข้อกาหนดในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่ วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทัง้ นี้ การขอมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติม
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล หุน้ ระยะยาว
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โครงการเป็ นไปตามที่ ก าหน ดไว้ ใ นมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่ ง
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
20. ข้อกำหนดอืน่ ๆ :
ข้อกาหนดข้อ 1 – 6 ใช้สาหรับหน่วยลงทุนชนิดมีสทิ ธิประโยชน์ภาษี (Class T) เท่านัน้
1. การบัน ทึกบัญ ชีเงินลงทุน ของผู้ถือหน่ วยลงทุ น และการหักเงิน ลงทุ น เมื่อมีการขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุ น
บริษัท จัดการจะบันทึกบัญ ชีเงินลงทุ นแต่ล ะรายแยกรายการตามวันที่ลงทุน และเมื่อ ผู้ถือหน่ วยลงทุ นขายคืน หรือ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุน บริษทั จัดการจะคานวณต้นทุนและผลประโยชน์และหักเงินลงทุนแต่ละรายการ
ตามวิธกี าร “เข้าก่อน ออกก่อน” (FIFO) โดยจะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทสี่ มาคมบริษทั จัดการลงทุนกาหนด
2. หนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุน
บริษทั จัดการหรือนายทะเบียนจะจัดทาหนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวโดยมีรายการอย่าง
น้อยตามแบบที่สมาคมประกาศ บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะไม่จดั ทาใบรับรองการซื้อหน่วยลงทุนสาหรับยอดการ
ซื้อ หน่ ว ยลงทุ น ตัง้ แต่ ปี 2560 เป็ นต้ น ไป (หรื อ ตามกาหนดเวลาที่ ห น่ ว ยงานที่มีอ านาจ กฎหมายหรือ ประกาศที่
เกี่ยวข้อง กาหนดหรือทีจ่ ะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต)
3. หนังสือรับรองการโอน
บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะจัดท าหนังสือรับรองการโอนหน่ วยลงทุนในกองทุน รวมหุ้นระยะยาวโดยมีรายการ
อย่างน้อยตามแบบทีส่ มาคมประกาศ
4. สิทธิประโยชน์ดา้ นภาษีของผูถ้ อื หน่วยลงทุน
4.1 สิทธิและหน้าทีเ่ กี่ยวกับภาษีของผู้ถอื หน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุน้ ระยะยาวจะเป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎกระทรวง ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี) ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนของกองทุนรวมหุน้ ระยะ
ยาว จะไม่ได้รบั ผลผลประโยชน์ทางภาษีหากไม่ปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขการลงทุน และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทาง
ภาษีทเี่ คยได้รบั ภายในกาหนดเวลา และจะต้องชาระเงินเพิม่ และเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร (ถ้ามี)
4.2 ผูล้ งทุนต้องศึกษาเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว และรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษี
ก่อนการลงทุน ควบคู่กันไปพร้อมกับการศึกษาหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุน และสามารถ
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ทบี่ ริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
ทัง้ นี้ ผูล้ งทุนมีหน้าที่ในการตรวจสอบการลงทุนให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขดังกล่าว และมีหน้าที่ในการจัดเก็บ
เอกสารหลักฐานทีเ่ กี่ยวข้องกับการลงทุนในกองทุนรวมหุน้ ระยะยาว การหักลดหย่อนภาษี และหรือการชาระคืนภาษี
หรือเงินเพิม่ และหากผูล้ งทุนปฏิบตั ิผดิ หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธกี ารที่กฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องประกาศกาหนด ผูล้ งทุน
มีหน้าที่ในการชาระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีทเี่ คยได้รบั การชาระภาษีเงินได้จากการขายคืนหน่ วยลงทุน การชาระ
เงินเพิ่มกรณีที่ผู้ถือหน่ วยลงทุนปฏิบตั ิไม่เป็ น ไปตามเงื่อนไขการลงทุ นหรือไถ่ถอนหน่ ว ยลงทุนก่อนกาหนด ตามที่
กฎหมายกาหนด
4.3 เงินได้ทจี่ ่ายเป็ นค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุน้ ระยะยาวที่จะได้รบั ยกเว้นไม่ต้องรวมคานวณเพื่อเสียภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดา ต้องเป็ นเงินค่าซื้อหน่ วยลงทุนในช่วงระยะเวลาตามเงื่อนไขของหน่วยงานที่มอี านาจตาม
กฎหมายหรือประกาศที่เกี่ย วข้อง กาหนดหรือที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยผู้ลงทุ นต้อ งปฏิบัติตาม
เงื่อนไขการลงทุนทีก่ รมสรรพากรกาหนด
“ผู้ถือหน่ วยจะต้องคานึงถึงเงื่อนไขสิทธิประโยชน์ ทางภาษี ตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกาหนด โดยหากผู้ถือ
หน่ วยลงทุ น มีร ายการขายคืน หน่ ว ยลงทุ นก่ อนเงื่อนไขดัง กล่ าว จะต้อ งเสีย สิท ธิป ระโยชน์ท างด้านภาษี และ
จะต้องชาระคืนเงินภาษีทไี่ ด้รบั ลดหย่อนและเงินเพิม่ ให้แก่กรมสรรพากร”
5. เมื่อครบระยะเวลาของการได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษีแล้ว กองทุนยังคงมีสถานะเป็ นกองทุนรวมตามกฎหมายอยู่
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แต่ผถู้ อื หน่วยลงทุนจะไม่สามารถนาเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้อกี ต่อไป
6. ผู้ลงทุนไม่สามารถนาหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวไปโอน หรือ จานาได้ (หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการ
โอน และหรือ จาน าหน่ ว ยลงทุ นของกองทุ น รวมหุ้นระยะยาว จะเป็ น ไปตามที่ห น่ วยงานที่มีอานาจ กฎหมายหรือ
ประกาศทีเ่ กี่ยวข้อง กาหนดหรือทีจ่ ะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต)
7. ในกรณีทบี่ ริษทั จัดการมีเหตุจาเป็ นต้องบริหารสภาพคล่องของกองทุนเปิ ดเป็ นการชัวคราว
่
บริษทั จัดการอาจกู้ยมื เงิน
หรือเข้า ทาธุรกรรมการขายโดยมีสญ
ั ญาซื้อคืนได้ต่อเมื่อ
(1) คู่สญ
ั ญาเป็ นบุคคลประเภทสถาบัน
(2) ระยะเวลาการชาระหนี้จดั อยู่ในช่วงเวลาอันสัน้
อัต ราส่ วนของการกู้ยืมเงินหรือ การเข้าท าธุ รกรรมดัง กล่ าวต้ อ งอยู่ ในอัต ราที่เหมาะสมต่อ ความจาเป็ น ในการ
บริหารสภาพคล่องทีเ่ กิดขึน้ เป็ นการชัวคราว
่
(3) การทาธุรกรรมการขายโดยมีสญ
ั ญาซื้อคืนต้องใช้รูปแบบสัญญาที่เป็ นมาตรฐานตามที่สานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ยอมรับ
ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี ารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
8. บริษัทจัดการขอสงวนสิท ธิที่จะใช้ลายมือชื่อของผู้ถือหน่ วยลงทุนในใบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุ น คาสั ่งซื้อขายหน่ วย
ลงทุน บัตรตัวอย่างลายมือชื่อและ/หรือเอกสารอื่นที่บริษัทจัดการกาหนด เพื่อใช้เ ป็ นหลักฐานในการแสดงตนเพื่อ
การทาธุรกรรมของผู้ถือหน่ วยลงทุ นกับบริษัทจัดการ และ/หรื อเพื่อใช้ในการตรวจสอบลายมือชื่อของผู้ถือ หน่ ว ย
ลงทุนทีแ่ สดงมติเมื่อตรวจนับมติสาหรับการขอมติจากผูถ้ อื หน่วยลงทุน
9. การควบรวมกองทุน
การควบรวมกองทุ น รวมต้อ งเป็ น การควบกองทุ นรวมหรือการรวมกองทุ นรวมที่อยู่ ภายใต้ การจัดการของบริษัท
จัดการกองทุนรวมเดียวกัน โดยบริษทั จัดการกองทุนรวมต้องพิจารณาถึงผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ ต่อผูถ้ อื หน่ วยลงทุนของ
แต่ละกองทุนรวมด้วยความเป็ นธรรม
กองทุนรวมตัง้ แต่ 2 กองทุนรวมขึน้ ไปจะดาเนินการเพื่อควบรวมกองทุนรวมได้ต่อเมื่อได้รบั มติของผูถ้ อื หน่วยลงทุน
ตามหลักเกณฑ์ทรี่ ะบุไว้ในโครงการและข้อผูกพัน ภายใต้หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
1 กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมทีม่ นี โยบายการลงทุน ความเสีย่ งและระดับความเสีย่ งของการ
ลงทุน (risk spectrum) เดียวกัน บริษทั จัดการกองทุนรวมต้องได้รบั มติเสียงข้างมากของโครงการแต่ละกองทุนรวม
ทีจ่ ะควบรวมกองทุนรวมดังกล่าว
2 กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมทีม่ นี โยบายการลงทุน ความเสีย่ งและระดับความเสีย่ งของการ
ลงทุน (risk spectrum) แตกต่างกัน บริษทั จัดการกองทุนรวมต้องได้รบั มติพเิ ศษของโครงการแต่ละกองทุนรวมที่จะ
ควบรวมกองทุนรวมดังกล่าว
การขอมติของผู้ถือหน่ วยลงทุ นตามวรรคหนึ่ง ให้บริษัทจัดการกาหนดรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม
ใหม่ หรือแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน รวมทีร่ บั โอน (ถ้ามี) พร้อมทัง้ ขอมติผู้ถือหน่ วยลงทุนเพื่อเลิกกองทุน
รวมเดิมหรือกองทุนรวมทีโ่ อนไปในคราวเดียวกันด้วย
ในการควบรวมกองทุนไม่ว่าจะเป็ นการควบรวมระหว่างกองทุนปิ ดกับกองทุนปิ ด หรือกองทุนปิ ดกับกองทุนเปิ ด หาก
มีผลให้เกิดกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมทีร่ บั โอนเป็ นกองทุนเปิ ด ให้บริษทั จัดการขอมติผถู้ อื หน่วยลงทุนเพื่อแก้ไข
โครงการจัดการกองทุนปิ ด เป็ น โครงการจัดการกองทุนเปิ ดด้วย และหากได้รบั มติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่ วย
ลงทุนตามหลักเกณฑ์ใน (1) ของวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าได้รบั มติของผูถ้ อื หน่วยลงทุนในการแก้ไขโครงการจัดการกองทุน
ปิ ดเป็ นโครงการจัดการกองทุน เปิ ดแล้ว ทัง้ นี้ โดยได้รบั ยกเว้นไม่ต้ องปฏิบัติต ามประกาศส านั กงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพ ย์และตลาดหลักทรัพ ย์ว่าด้ว ยการกาหนดวิธีปฏิบตั ิในการขอความเห็นชอบเพื่อแก้ ไขประเภทของ
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โครงการจัดการกองทุนรวม
ในการขอมติจากผู้ถอื หน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะส่งหนังสือนัดประชุมล่วงหน้าไม่ น้อยกว่าสิบสีว่ นั ก่อนวันประชุม
หรือส่งหนังสือขอมติล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนวันทีก่ าหนดให้เป็ นวันสุดท้ายของการรับหนังสือแจ้งมติจาก
ผูถ้ อื หน่วยลงทุน โดยเปิ ดเผยข้อมูลทีผ่ ู้ถอื หน่วยลงทุนควรทราบเกี่ยวกับการควบรวมกองทุนอย่างน้อยดังต่อไปนี้ให้
ชัดเจนไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือหนังสือขอมติดงั กล่าว
(1) สถานะการลงทุนของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนที่เป็ นปั จจุบนั ก่อนการขอมติควบรวมกองทุน ซึ่ง จะต้อง
แสดงรายละเอียดเป็ น รายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น โดยระบุประเภท ชื่อ จานวน อัตราผลตอบแทน (ถ้ ามี)
มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ตามมาตรฐานการบัญชีสาหรับกิจการที่ดาเนิน ธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุ น มูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันทาการสุดท้ายของสัปดาห์ล่าสุด และผลการดาเนินงานล่าสุดของกองทุน
รวม
(2) สรุปประเด็นเปรียบเทียบสาระสาคัญและความแตกต่างของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุน และลักษณะที่จ ะ
เปลี่ย นแปลงเมื่อ มีการควบรวมกองทุ น แล้ ว โดยต้ อ งมีร ายละเอีย ดเกี่ ย วกับประเภทและวัต ถุ ประสงค์ ข อง
โครงการจัดการกองทุนรวม นโยบายการลงทุน และค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผูซ้ ้อื หรือผูถ้ ือหน่ วยลงทุนและจาก
กองทุนรวม เป็ นอย่างน้อย
(3) ขัน้ ตอน สาระสาคัญของการดาเนินการในแต่ละขัน้ ตอน และกาหนดเวลาในการควบรวมกองทุน
(4) สิทธิของผูถ้ อื หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีจ่ ะควบรวมกองทุน
(5) รายงานแสดงฐานะการเงินของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุน ประมาณการฐานะการเงินของกองทุนรวมใหม่
หรือกองทุนรวมทีร่ บั โอน
(6) การดาเนิน การเกี่ยวกับการจ่ ายเงิน ปั นผล (ถ้ามี) ก่ อนการควบรวมกองทุ น และนโยบายการจ่ ายเงิน ปั น ผล
ภายหลังการควบรวมกองทุน (ถ้ามี)
(7) ค่าใช้จ่ายในการควบรวมกองทุน และค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึน้ จากการดังกล่าวที่จะเรียกเก็บจากผู้ถือหน่ วยลงทุน
และกองทุนรวม (ถ้ามี) เช่น ค่าใช้จ่ายในการชาระบัญชี
(8) ข้อดีและข้อเสียหลังจากมีการควบรวมกองทุน เช่น ค่าใช้จ่าย ความเสี่ยง หรือสิทธิประโยชน์ ของผู้ถือหน่ วย
ลงทุน ทัง้ นี้ ต้องไม่มลี กั ษณะทีเ่ กินความจริง
3. ในกรณีทผี่ ถู้ อื หน่วยลงทุนไม่ได้แสดงเจตนาภายในกาหนดเวลาให้สทิ ธิในการออกจากกองทุนรวมก่อนวันที่การควบ
รวมกองทุนแล้วเสร็จ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะถือว่าผูถ้ อื หน่วยลงทุนได้มอบหมายให้บริษทั จัดการดาเนินการ
ให้ผูถ้ อื หน่วยลงทุนดังกล่าวเป็ นผูถ้ อื หน่วยลงทุนของกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมทีร่ บั โอนได้
4. ในช่วงระยะเวลานับแต่วนั ส่งหนังสือนัดประชุมหรือหนังสือขอมติเพื่อควบรวมกองทุนถึงวันทีม่ กี ารควบรวมกองทุน
บริษทั จัดการอาจไม่ขายหน่วยลงทุนตามคาสั ่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีจ่ ะควบรวมกองทุนรวมทีไ่ ด้รบั ไว้
แล้ว หรืออาจหยุดรับคาสั ่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าวได้ โดยการปิ ดประกาศเรื่องดังกล่าวไว้ ณ ทีท่ า
การทุกแห่งของบริษทั จัดการ และจัดให้มกี ารประกาศเรื่องดังกล่าวไว้ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อทุกแห่งของผูส้ นับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืน
ในช่วงระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้บริษทั จัดการจัดทารายงานแสดงสถานะการลงทุนของวันทาการสุดท้ายของแต่ละ
สัปดาห์ของกองทุนรวมทีจ่ ะควบรวมกองทุนรวมและจัดให้มีรายงานดังกล่าวไว้ ณ ทีท่ าการของบริษทั จัดการและ
สถานทีต่ ดิ ต่อทุกแห่งของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเพื่อให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ และจัดสาเนา
ให้เมื่อผูถ้ 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
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10. ในกรณี ที่บริษัท จัดการไม่ สามารถดารงความเพีย งพอของเงินกองทุน ตามนั ย ข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดารงความเพียงพอของเงินกองทุนและการทาประกัน ภัยความรับผิดของ
บริษั ท จัดการ บริษั ท จัดการจะเปลี่ย นให้ บริ ษัท จัดการรายอื่น เข้าจัด การกองทุ น รวมแทน ด้ว ยวิธีข อรับความ
เห็นชอบจากสานักงาน หรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผูถ้ อื หน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจานวนหน่ วยลงทุนรวมกันเกิน
กึ่งหนึ่งของจานวนหน่ วยลงทุนที่จาหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนรวมภายในสิบห้าวันนับแต่วนั ที่บริษทั จัดการรู้
หรืออาจรูถ้ ึงการไม่สามารถดารงความเพียงพอของเงินกองทุ นดังกล่าว ทัง้ นี้ หากมีเหตุจาเป็ นและสมควรบริษัท
จัดการอาจขอให้สานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการรายใหม่จะคานึ งถึง
ประโยชน์ ของผู้ถือหน่ วยลงทุ นเป็ นส าคัญ และในกรณี ที่ มีค่าใช้จ่ ายเกิดขึ้น จากการเปลี่ยนบริษัท จัดการ บริษัท
จัดการจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว
หากบริษทั จัดการไม่สามารถดาเนินการภายในระยะเวลาทีก่ าหนด บริษทั จัดการจะดาเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป
11. การถือหน่วยลงทุนเกินหนึ่งในสาม
กรณีผู้ถอื หน่วยลงทุนถือหน่ วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุน
รวม บริษทั จัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่า 1 ใน 3 เว้นแต่กรณีที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่ วย
ลงทุน ชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่ วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสีย งของผู้ถือหน่ วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตาม
จานวนทีถ่ อื อยู่
12. หลักเกณฑ์และวิธกี ารในการขอมติของผูถ้ อื หน่วยลงทุน
การดาเนิน การใดที่โครงการจัดการกองทุน รวมหรือกฎหมายกาหนดให้ ต้ องได้รบั มติข องผู้ถือ หน่ วยลงทุน หาก
บริษทั จัดการกองทุนรวมได้ดาเนินการไปตามมติของผู้ถือหน่ วยลงทุนที่ได้รบั มาโดยชอบแล้ว ให้ถอื ว่าผู้ถือหน่ วย
ลงทุนทัง้ ปวงเห็นชอบให้ดาเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติมติของผู้ถือหน่ วยลงทุน ที่ให้ดาเนิ นการใดอัน
เป็ นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ทกี่ าหนดในกฎหมายให้ถอื ว่ามตินัน้ เสียไป
ในกรณีที่เป็ นการขอมติเพื่อแก้ไขเรื่องทีก่ ระทบต่อสิทธิของผู้ถอื หน่วยลงทุนอย่างมีนัยสาคัญต้อ งได้รบั มติโดยเสียง
ข้างมากของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนซึ่งคิดตามจานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ ายได้
แล้วทัง้ หมดของโครงการจัดการกองทุน รวมนัน้ เว้นแต่กรณีทกี่ องทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์เพิม่ เติมดังต่อไปนี้ดว้ ย
(1) ในกรณีทเี่ ป็ นการขอมติทมี่ ผี ลกระทบต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รบั ผลกระทบต่อผูถ้ อื หน่วย
ลงทุนไม่เท่ากันให้ได้รบั มติผู้ถือหน่ วยลงทุน ที่ถือหน่ วยลงทุนชนิดที่ได้รบั ผลกระทบเกินกึ่งหนึ่งของจานวน
หน่วยลงทุนแต่ละชนิด
(2) ในกรณีทเี่ ป็ นการขอมติทมี่ ผี ลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใดให้ได้รบั มติผถู้ อื หน่วย
ลงทุนทีถ่ อื หน่วยลงทุนชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบเกินกึ่งหนึ่งของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
(3) ในกรณีทเี่ ป็ นการขอมติที่มผี ลกระทบต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ให้ได้รบั มติผถู้ ือหน่ วยลงทุนชนิดที่
ได้รบั ผลกระทบเกินกึ่งหนึ่งของจานวนหน่วยลงทุนชนิดนัน้
ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุ คคลใดถือหน่ วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่ วยลงทุนที่จาหน่ ายได้แล้วทัง้ หมด
บริษทั จัดการจะไม่นบั คะแนนเสียงส่วนทีเ่ กินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดนัน้
ในการแก้ ไขเพิ่ม เติม โครงการใด หากไม่ ส ามารถดาเนิ น การตามมติโ ดยเสียงข้างมากของผู้ถือ หน่ ว ยลงทุ น ได้
เนื่ องจากข้อ จากัดในการนั บคะแนนเสียงของผู้ถือ หน่ วยลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการกากับ ตลาดทุ นว่าด้ว ย
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจากัดการถือหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่ องบริษทั จัดการ บริษัทจัดการกองทุนรวม
อาจดาเนินการขอรับความเห็นชอบจากสานักงานตามแนวทางทีส่ านักงานกาหนดได้
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13. การทาธุรกรรมเพื่อกองทุนกับบุคคลทีเ่ กี่ยวข้อง (Affiliated transaction)
บริษัทจัดการอาจทาธุรกรรมเพื่อกองทุนกับบุคคลที่เกี่ย วข้องได้ โดยปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตาม ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
และหรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ ทีม่ อี ยู่ในปั จจุบนั และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมในอนาคต
14. การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการทีก่ องทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft commission)
(1) บริษทั จัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลทีเ่ ป็ นผูใ้ ห้บริการ อันเนื่องมาจากการใช้บริการของ
บุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือประกาศสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ ทีม่ อี ยู่ในปั จจุบนั และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมในอนาคต รวมทัง้ “หลักปฏิบตั ใิ นการรับผลตอบแทน
ทีเ่ กิดจากการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ จากนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์หรือบริษทั สมาชิกศูนย์ซ้อื ขาย
หลักทรัพย์เพื่อกองทุน (soft dollar)” ทีบ่ ริษทั จัดการกาหนดไว้ ทัง้ นี้ บริษทั จัดการจะจัดสรรการรับผลประโยชน์ตอบ
แทนด้วยความเป็ นธรรมและคานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ทอี่ าจมีไว้ได้ของกองทุนด้วย
(2) ในกรณีที่บริษัทจัดการมีการรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนตาม (1) บริษัทจัดการจะเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
การรับผลประโยชน์ดงั กล่าวไว้ในรายงานรอบปี บญ
ั ชี และในกรณีที่เป็ นกองทุนเปิ ดจะเปิ ดเผยข้อ มูลดังกล่าวไว้ใน
รายงานรอบระยะเวลาหกเดือนด้วย
15. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เพิม่ เติม และ/หรือแก้ไขวิธกี ารจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่างๆ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม และ/หรือแก้ไขวิธกี ารจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือ รายงาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน เช่น หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (Confirmation Note) หรือ รายงานยอดหน่วยลงทุน
คงเหลือ (Statement) เป็ น ต้ น โดยผู้ถือหน่ วยลงทุน อาจรับเอกสาร ข้อมู ล หรือรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อ งกับกองทุ น
แตกต่างไปจากเดิม อาทิเช่น บริษัทจัดการอาจพิจารณาจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับกองทุน
ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น จัดส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์ เน็ตของบริษัทจัดการ หรือการจัดส่งข้อมูลผ่าน
ทางอิเล็กทรอนิก ส์ (email) เป็ น ต้น และ/หรือจัดส่งข้อมูล ให้ในรู ปแบบข้อ มูลทางอิเล็กทรอนิกส์ อ่นื ดังนัน้ ผู้ถือหน่ ว ย
ลงทุน จึงควรตรวจสอบให้แ น่ ใจว่าได้รบั ข้อมูล เกี่ย วกับกองทุ นครบถ้ว นแล้ว เพื่อประโยชน์ ของผู้ถือหน่ วยลงทุ น ทัง้ นี้
สาหรับหนังสือรับรองสิท ธิในหน่ วยลงทุนที่ได้รบั ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิ กส์ และ/หรือวิธีการอื่นใด ผู้ถือหน่ วยลงทุ น
สามารถใช้แทนหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนตามปกติได้
16. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับ/หรือเพื่อประโยชน์กบั
1) พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้มีถิ่นฐานอยู่ในหระเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่
ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผูท้ มี่ ีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผูถ้ อื Green Card ทีอ่ อก
โดยประเทศสหรัฐอเมริกา
2) นิ ติบุคคล รวมถึ งบริษัท หรือ ห้างหุ้น ส่ว น เป็ น ต้ น ซึ่ งจัดตัง้ ขึ้น ภายใต้ กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึ ง
สาขาของนิตบิ ุคคลดังกล่าว
3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทัง้ ในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา
4) ผูล้ งทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคาสั ่งเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริษทั จัดการ หรือชาระ/รับชาระเงิน เกี่ยวกับหน่วย
ลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทัง้ นี้ รวมถึง ผูล้ งทุนที่ใช้ตัวแทนหรือผูจ้ ดั การทีต่ งั ้ อยู่ใน ประเทศสหรัฐอเมริกา
ในการดาเนินการดังกล่าว
5) กองทรัพย์สนิ ของบุคคลและนิตบิ ุคคลดังกล่าว ตามข้อ 1-4 บริษทั จัดการจึงขอสงวนสิทธิทจี่ ะปฏิเสธหรือระงับการ
สั ่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสาหรับผูล้ งทุนทีม่ ลี กั ษณะดังกล่าวข้างต้น
17. ในกรณีทผี่ ู้ถอื หน่ วยลงทุน ไม่มภี ูมลิ าเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็ นอย่างอื่น บริษทั จัดการกองทุนรวมจะอ้างอิงที่
อยู่ของบริษทั จัดการกองทุนรวมเป็ นภูมลิ าเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีทตี่ ้องมีการวางทรัพย์
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18. ข้อกาหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้อ อกกฎหมายที่เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งต่อ ไปจะ
เรียกว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วนั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกาหนดให้สถาบันการเงินทีไ่ ม่ใช่
สัญ ชาติอ เมริกัน นอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อ มู ลเกี่ย วกับบัญ ชีข อง
บุคคลที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกนั ผูซ้ ่งึ มี
ถิ่น ที่อ ยู่ถ าวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซ่ึง มีถิ่นที่อยู่ ทางภาษี ในสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปิ ดหรือ มีไว้กับ FFI นั น้ นอกจากนี้ ย ัง
ปรากฎด้วยว่าในปั จจุบนั มีรฐั บาลในหลายประเทศกาลังดาเนินการออกกฎหมายทีม่ ขี อ้ กาหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที่
คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศทีเ่ กี่ยวข้อง”)
กองทุนรวมและบริษัท จัดการถือว่าเป็ น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกาหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่ วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าทีต่ ้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกนั และ
บุคคลทีม่ ีลกั ษณะตามหลักเกณฑ์ที่ FATCA กาหนด หน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื่อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าทีใ่ นการกาหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทาเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ
FATCA เป็ นต้น
ภายใต้ข้อ กาหนดของ FATCA หากกองทุ นรวมใดไม่เข้าผู กพัน ตนเพื่อ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ข อง FATCA (กล่าวคือ มี
สถานะเป็ น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั น้ จะได้รบั ผลกระทบที่สาคัญ ใน
สองกรณี คือ
(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30% ของเงินที่กองทุนรวมจะได้รบั จากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทาง
การเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริม่ ต้นตัง้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็ นต้นไป และ
เงินลงทุนทางอ้อมในทรัพย์สนิ ทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุน
กับ สถาบัน การเงิน อื่ น ๆ นอกประเทศสหรัฐ อเมริก า ซึ่ ง จะเริ่ม ต้ น ตั ง้ แต่ ปี พ.ศ. 2560 เป็ นต้ น ไป โดย FATCA
กาหนดให้สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที่เข้าร่วมผูกพัน ตนตามข้อกาหนดของ FATCA (ซึ่ง
รวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผูร้ บั ฝากทรัพย์สิน ผูส้ นับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) มี
หน้าทีด่ าเนินการหักเงิน ณ ทีจ่ ่ายดังกล่าวก่อนชาระให้กบั กองทุนรวมทีเ่ ป็ น NPFFI
(2) ธนาคารและสถาบัน การเงิน ทัง้ ในประเทศไทยและต่ างประเทศรวมทัง้ ผู้ดูแ ลผลประโยชน์ ผู้รบั ฝากทรัพ ย์สิน และ
ผู้สนั บสนุ นการขายและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน ที่เข้า ร่วมผูกพันตามข้อกาหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับ
การทาธุรกรรมทางการเงินหรือยุตคิ วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุ นรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ่งอาจทาให้กองทุนรวม
ไม่สามารถดาเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดาเนินการลงทุนได้อย่างไม่มปี ระสิทธิภาพ รวมถึงอาจทาให้ผถู้ อื หน่วย
ลงทุนไม่สามารถทารายการผ่านทางผูส้ นับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้อกี ต่อไป
เพื่อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รบั ผลกระทบในการดาเนิ นงานรวมทัง้ เพื่อเป็ นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนโดยรวม บริษทั จัดการและกองทุนรวม (โดยบริษทั จัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์และ
ข้อกาหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบตั ิตามภาระ
ผูกพันภายใต้ข้อกาหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องได้ บริษัท จัดการและกองทุ นรวม (ซึ่ง
รวมทัง้ ผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับการปฎิบตั งิ านของกองทุน เช่น ผูด้ ูแลผลประโยชน์ ผูร้ บั ฝากทรัพย์สนิ และผู้สนับสนุ นการขาย
และรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดาเนินการดังนี้
(1) ร้อ งขอให้ผู้ถือหน่ วยลงทุ น ที่เข้าข่ ายเป็ น พลเมือ งของประเทศสหรัฐ อเมริกา(หรือ เป็ น บุ คคลตามที่กฎหมาย
ต่างประเทศทีเ่ กี่ยวข้องกาหนด) ให้คายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนาส่งข้อมูล (เช่น ชื่อ
ที่อยู่ เลขประจาตัวผู้เสียภาษี ของสหรัฐอเมริกา จานวนและมู ลค่าหน่ วยลงทุ นคงเหลือ จานวนเงินค่าขายคืน
หน่ วยลงทุน หรือเงินปั นผลที่ได้รบั เป็ น ต้น) ที่มีอ ยู่ในบัญ ชีท งั ้ หมดของผู้ถือหน่ วยลงทุ นนั น้ กับบริษัท จัดการ
ให้กบั หน่วยงานของรัฐทัง้ ในและต่างประเทศ ตามข้อกาหนดของกฎหมายต่างประเทศทีเ่ กี่ยวข้อง
(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่ วยลงทุนนาส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคายินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความ
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล หุน้ ระยะยาว
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เกี่ยวข้องกับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกนั หรือการให้ขอ้ มูล ตามหัวข้อ
ที่กาหนดไว้ในแบบฟอร์ม ของหน่ วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ การแจ้งปรับปรุงข้อมูล เมื่อ
ข้อ มู ล ที่เคยให้ไว้มีก ารเปลี่ย นแปลง เป็ น ต้ น รวมถึง น าส่ ง หลักฐานเพื่อ ยืน ยัน การเข้ าร่ ว มใน FATCA หรือ
กฎหมายต่ างประเทศที่เ กี่ย วข้อ ง (ในกรณี ที่ เป็ นลู กค้ าสถาบัน การเงิน ) ทัง้ นี้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ แ ละ
ข้อกาหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) ดาเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศทีเ่ กี่ยวข้อง
เพื่อเป็ นการป้ องกันและลดผลกระทบทีจ่ ะเกิดต่อกองทุนหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุนโดยรวม รวมทัง้ เพื่อให้กองทุนหรือ
ผู้ถือหน่ วยลงทุน โดยรวมได้ร ับประโยชน์เพิ่มขึ้น หากมีการดาเนิน การที่ส อดคล้ องกับกฎหมายต่ า งประเทศที่
เกี่ยวข้องข้างต้น ในกรณีที่ผูถ้ อื หน่วยลงทุนปฏิเสธการดาเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่
บริษัทจัดการกาหนด บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการดาเนินการอย่ างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้
ตามความจาเป็ นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่ วยลงทุ นดังกล่าวรับทราบการดาเนินการตามที่บริษัท
จัดการแจ้งนี้แล้ว และ/หรือได้ดาเนินการตามข้อตกลงทีไ่ ด้ระบุไว้ในคาขอเปิ ดบัญชี
(1) ไม่รบั คาสั ่งซื้อ/ สับเปลี่ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดาเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนดังกล่าว
(3) ดาเนินการหักเงิน ณ ทีจ่ ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปั นผลและ/หรือเงินทีช่ าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้
ถือหน่วยลงทุนรายนัน้ ได้ เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกาหนดของกฎหมายต่างประเทศที่
เกี่ยวข้อง ทัง้ นี้ ต้องไม่ขดั กับกฎหมายของประเทศไทย
(4) ดาเนินการอื่นใดอันเป็ นการป้ องกันหรือลดผลกระทบ หรือทาให้กองทุนหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุนโดยรวมได้รบั
ประโยชน์เพิม่ ขึน้ หากมีการดาเนินการทีส่ อดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศทีเ่ กี่ยวข้องข้างต้น
การดาเนินการดังกล่าวถือเป็ นความจาเป็ น และเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็ น
การกระทาเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้บริษทั จัดการและกองทุนมีการดาเนินการทีไ่ ม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA
และกฎหมายต่างประเทศทีเ่ กี่ยวข้องอันจะทาให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ทีจ่ ่าย หรือถูกปิ ดบัญชีธนาคาร
ตามทีก่ ล่าวแล้วข้างต้น ซึ่งในทางปฏิบตั บิ ริษทั จัดการจะเลือกดาเนินการเฉพาะผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีเ่ ข้าข่าย
เป็ นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็ นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศทีเ่ กี่ยวข้องกาหนด)
เท่านัน้
ทัง้ นี้ ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกาหนดเพื่อรองรับการดาเนินการตามที่บริษทั จัดการได้
สงวนสิท ธิไ ว้ข้างต้ น บริษั ท จัด การ(รวมถึ ง ผู้ที่ เกี่ ย วข้ อ ง) จะดาเนิ น การตามข้ อ กาหนดของกฎหมาย
ภายในประเทศ โดยอาจนาส่งข้อมูลของผู้ถือหน่ วยลงทุน ไปยังหน่ วยงาน หรือดาเนินการอื่นใดที่ร าชการ
กาหนด โดยไม่จาเป็ นต้องร้องขอต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุน
21. กำรดำเนิ นกำรกรณี บริษัทจัดกำรไม่สำมำรถดำรงเงิ นกองทุนได้ตำมที่ประกำศกำหนด :
ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถดารงเงินกองทุนได้ตามที่ประกาศกาหนด บริษั ทจัดการจะดาเนินการเปลี่ยนให้บริษัท
จัดการรายอื่นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธกี ารขอรับความเห็นชอบจากสานักงานหรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้
ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจานวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมด
ของกองทุนรวมภายใน 15 วันนับแต่วนั ทีร่ ู้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถดารงเงินกองทุนได้ ทัง้ นี้ หากมีเหตุจาเป็ นและสมควร
บริษทั จัดการอาจขอให้สานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษทั จัดการกองทุนรวมรายใหม่จะ
คานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่ วยลงทุนเป็ นสาคัญ และในกรณีที่มี ค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนบริษัทจัดการ บริษัท
จัดการรายเดิม จะเป็ น ผู้ร ับผิดชอบค่ าใช้จ่ายดังกล่ าว หากบริษั ท จัดการไม่ส ามารถดาเนิ น การได้ภ ายในระยะเวลาที่
กาหนด บริษทั จัดการจะดาเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล หุน้ ระยะยาว
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22. ผลบังคับของโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม :
บริษัทจัดการกองทุน รวมมีหน้ าที่ปฏิบตั ิตามโครงการจัดการกองทุน รวม ข้อ ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่ ว ยลงทุนกับบริษัท
จัดการกองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคาสั ่งทีอ่ อกโดยอาศัย
อานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทัง้ นี้ ในกรณีที่ข้อกาหนดในโครงการขัดหรือแย้ งกับหลักเกณฑ์ ในกฎหมาย ประกาศ กฎ
หรือคาสั ่งดังกล่าว หากบริษทั จัดการกองทุนรวมได้ดาเนินการให้เป็ นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคาสั ่งนัน้ ให้ถือ
ว่าบริษทั จัดการกองทุนรวมได้ปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามโครงการแล้ว
บริษัท จัดการกองทุนรวมจะแต่งตัง้ ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดย
ผูด้ ูแลผลประโยชน์มีอานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่วยลงทุนและบริษทั จัดการกองทุนรวม ทัง้ นี้ การลงนามใน
ข้อผูกพันของผูด้ ูแลผลประโยชน์ทไี่ ด้รบั การแต่งตัง้ โดยชอบ ให้ถอื ว่าผูกพันผูถ้ อื หน่วยลงทุนทัง้ ปวง
การที่ผู้ถือหน่ วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้อหรือลงทุ นในหน่ วยลงทุ นของกองทุนรวมตามโครงการจัดการ
กองทุนรวมนี้ ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถอื ว่าผูถ้ ือหน่ วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตามข้อ กาหนดในโครงการจัดการ
กองทุนรวมและข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่วยลงทุนและบริษทั จัดการกองทุนรวม
โครงการจัดการกองทุนรวมทีผ่ ่านการอนุมตั จิ ากสานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิม่ เติมตามมาตรา 129 แห่ง
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทีแ่ นบท้ายข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่วยลงทุนกับบริษทั
จัดการกองทุนรวม ถือเป็ นส่วนหนึ่งของข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่ วยลงทุนกับบริษทั จัดการกองทุนรวม
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แนวทำงในกำรใช้สิทธิ ออกเสียงและกำรดำเนิ นกำรใช้สิทธิ ออกเสียง
ผูล้ งทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สทิ ธิออกเสียงและการดาเนินการใช้สทิ ธิออกเสียงในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ต่างๆ ในรอบปี
ปฏิทนิ ได้จาก website ของบริษทั จัดการ (www.principal.th)

รำยชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ มีกำรทำธุรกรรมกับกองทุนรวม
กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล หุ้นระยะยำว
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ธันวำคม 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิ กำยน 2564
- ไม่มี หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่
บริษั ท จัด การโดยตรง หรือ ที่ website ของบริษั ท จัดการ (www.principal.th) และส านั กงาน
ก.ล.ต. (www.sec.or.th)

รำยชื่อผู้จดั กำรกองทุนที่บริหำรจัดกำรกองทุนรวม
กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล หุ้นระยะยำว
1.
2.
3.
4.
5.

นายศุภกร ตุลยธัญ, CFA
นายชาตรี มีชยั เจริญยิง่
น.ส.ปุณยนุช บุณยรัตพันธุ์
นายสิทธิการย์ พงษ์พฒ
ั นศึกษา, CFA
นายสุปรีดิ ์ สุวพันธ์, CFA

หมายเหตุ : ผู้ลงทุ นสามารถดูรายชื่อ ผู้จดั การกองทุ นทัง้ หมดได้ที่ website ของบริษัทจัดการ
(www.principal.th)

รำยงำนรำยละเอียดกำรรับค่ำตอบแทน หรือประโยชน์ อื่นใดที่มิใช่ดอกเบี้ย หรือผลประโยชน์ ทั ่วไปที่เกิ ดจำกกำรลงทุน
- ไม่มี -

รายงานการรับผลประโยชน์ ตอบแทนเนื่ องจากการทีก่ องทุนใช้ บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)
ของธุรกิจกองทุนรวม
ผลประโยชน์ ตอบแทนทีไ่ ด้ รับ
เหตุผลในการรับ
ลาดับ
ชื่อผู้ให้ ผลประโยชน์ ตอบแทน
สิ ทธิในการจองหุ้น IPO
บทวิเคราะห์
อื่นๆ ผลประโยชน์ ตอบแทน
ซื้อหุ้นสามัญ
1 ธนาคาร กรุ งเทพ จากัด (มหาชน)

2 บริ ษทั หลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน)

3 บริ ษทั หลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ ป จากัด(มหาชน)

4 บริ ษทั หลักทรัพย์ ซีจเี อส ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด

5 บริ ษทั หลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จากัด

6 บริ ษทั หลักทรัพย์ ซิต้ คี อร์ป (ประเทศไทย) จากัด

7 บริ ษทั หลักทรัพย์เครดิต ดีบเี อส วิคเกอร์ (ประเทศไทย) จากัด

8 บริ ษทั หลักทรัพย์เครดิต ฟิ นันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)


9 ธนาคาร กสิ กรไทย จากัด(มหาชน)

10 บริ ษทั หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

เพื่อเป็ นข้อมูลประกอบ
11 บริ ษทั หลักทรัพย์ กสิ กรไทย จากัด (มหาชน)

การตัดสิ นใจลงทุน
12 บริ ษทั หลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) 

13 บริ ษทั หลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน)


14 ธนาคาร ไทยพาณิ ชย์ จากัด(มหาชน)

15 บริ ษทั หลักทรัพย์ ไทยพาณิ ชย์ จากัด


16 บริ ษทั หลักทรัพย์ ธนชาต จากัด (มหาชน)


17 บริ ษทั หลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด (มหาชน)

18 บริ ษทั หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮี ยน (ประเทศไทย) จากัด


ส่วนข้อผูกพัน

ข้อผูกพัน
1. บริษทั จัดการ :
ชื่อ : บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนพรินซิเพิล จากัด
ทีอ่ ยู่ (ภาษาไทย) : 44 อาคารซีไอเอ็มบี 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 และ
จดทะเบียนเพิม่ จานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนตามวิธีการทีก่ าหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุน และภายใต้
ข้อกาหนด ดังนี้
1) บริษทั จัดการขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนได้แล้วมีจานวนหน่วยลงทุน ณ วันยื่นคาขอจดทะเบียน คิดเป็ นมูลค่าหน่วย
ลงทุนตัง้ แต่รอ้ ยละ 75 ขึน้ ไปของจานวนเงินทุนทีจ่ ดทะเบียนไว้ต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
2) จานวนเงินทุนจดทะเบียนเพิม่ ขึน้ มีมูลค่าครัง้ ละไม่เกิน 5,000 ล้านบาท
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบตั ติ ามความในข้อนี้ ให้ใช้ราคาตามมูลค่าทีต่ ราไว้ของหน่วยลงทุนเป็ นเกณฑ์ในการคานวณ
มูลค่าหน่วยลงทุน
(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) เมื่อสิน้ สุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงการใดแล้ว หากปรากฏว่าจาหน่ายหน่วยลงทุนให้
ประชาชนได้ไม่ถงึ 35 ราย บริษทั จัดการจะยุตกิ ารจาหน่ ายหน่วยลงทุนและให้ถอื ว่าการอนุมตั ใิ ห้จดั ตัง้ และจัดการกองทุน
รวมนัน้ สิน้ สุดลง และบริษทั จัดการจะดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กาหนด
(8) ออกใบหน่วยลงทุน หรือหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน หรือปรับปรุงรายการใน
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้เป็ นปั จจุบนั และส่งให้ผถู้ อื หน่วยลงทุน ตามรายละเอียดทีร่ ะบุไว้ในโครงการ
(9) ลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง แล้วแต่กรณี
ตามรายละเอียดทีร่ ะบุไว้ในโครงการ และจัดทารายงานตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกาหนด
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ข้อผูกพัน
(10) คานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมตามระยะเวลา หลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(11) ดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนดในกรณีทมี่ ูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุน จานวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไม่ถูกต้อง
(12) ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด ตามรายละเอียดทีร่ ะบุไว้ในโครงการและตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(13) บริษทั จัดการอาจเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนทีไ่ ด้มคี าสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิ ดได้ตามรายละเอียดทีร่ ะบุไว้ในโครงการและตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกาหนด
(14) บริษทั จัดการอาจไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนทีไ่ ด้รบั ไว้แล้วหรืออาจหยุด
รับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ ตามรายละเอียดทีร่ ะบุไว้ในโครงการและตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(15) 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
(16) จัดทางบการเงินของกองทุนรวมให้เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีสาหรับกิจการทีม่ ธี ุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน และตาม
หลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(17) 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
(18) 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
(19) จัดทาและส่งรายงานเกี่ยวกับข้อมูลการจัดการกองทุนรวมสาหรับทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปี บญ
ั ชีหรือของรอบปี
ปฏิทนิ และรายงานทุกรอบปี บญ
ั ชีของกองทุนตามทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด และส่งรายงานดังกล่าวแก่ผถู้ อื
หน่วยลงทุนทีม่ ชี ่อื อยู่ในทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนและสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 2 เดือนนับแต่วนั สิน้ รอบ
ระยะเวลา 6 เดือน และ ภายใน 3 เดือนนับแต่วนั สิ้นปี บญ
ั ชี ทัง้ นี้ หากบริษทั จัดการเลือกจัดทาและจัดส่งรายงานรอบปี
บัญชีตามรายงานรอบปี ปฎิทนิ บริษทั จัดการสามารถขยายระยะเวลาการส่งรายงานเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวม
เป็ นภายใน 4 เดือนนับแต่วนั สิน้ รอบปี บญ
ั ชีของกองทุน ตามลาดับ การจัดส่งรายงานดังกล่าวให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนนัน้ ให้
บริษทั จัดการจะดาเนินการอย่างน้อยด้วยวิธกี ารอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
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(1) จัดส่งรายงานดังกล่าวในรูปแบบเอกสารสิง่ พิมพ์ หรือ สื่อบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
(2) เผยแพร่รายงานดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษทั จัดการกองทุนรวม
ทัง้ นี้ ในกรณีทผี่ ถู้ อื หน่วยลงทุนแจ้งความประสงค์ให้จดั ส่งรายงานดังกล่าวโดยวิธกี ารตาม (1) ให้บริษทั จัดการ
กองทุนรวมดาเนินการตามวิธกี ารดังกล่าวด้วย
ทัง้ นี้ ในกรณีทบี่ ริษทั จัดการเลือกจัดทารายงานรอบปี บญ
ั ชีของกองทุน บริษทั จัดการจะได้รบั การยกเว้นไม่ต้อง
จัดทาและจัดส่งรายงานในรอบระยะเวลา 6 เดือนหลังสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีนัน้ เว้นแต่ในกรณีที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขเป็ นอย่างอื่น
(20) จัดให้มรี ายงานทุกรอบปี บญ
ั ชี รายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปี บญ
ั ชีหรือปี ปฏิทนิ ของรอบระยะเวลาล่าสุดไว้
ณ ทีท่ าการทุกแห่งของบริษทั จัดการ และสถานทีต่ ดิ ต่อทุกแห่งของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการซื้อขาย
หน่วยลงทุน เพื่อให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้และจัดสาเนาให้เมื่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนร้องขอ
(21) จัดให้มผี สู้ อบบัญชีของกองทุนรวมทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต ตามประกาศของสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผูส้ อบบัญชี
(22) จัดให้มผี ดู้ ูแลผลประโยชน์ทมี่ คี ุณสมบัตติ ามประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต ว่าด้วยคุณสมบัตขิ องผูด้ ูแล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวมและหากมีเหตุต้องเปลี่ยนตัวผูด้ ูแลผลประโยชน์ไม่ว่าเพราะเหตุใด บริษทั จัดการจะกระทาได้
ต่อเมื่อได้รบั อนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
(23) ประสานงานกับผูด้ ูแลผลประโยชน์ตามรายละเอียดในสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุน เช่น การส่งมอบ รับ
มอบ แปลงสภาพ จาหน่าย จ่ายโอน ชาระ รับชาระค่าหลักทรัพย์ การรับและจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุน
(24) แต่งตัง้ นายทะเบียนของกองทุนตามทีบ่ ริษทั จัดการเห็นสมควร
(25) แต่งตัง้ ผูช้ าระบัญชีกองทุนเมื่อยุตหิ รือเลิกกองทุน ทัง้ นี้ โดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
(26) ดาเนินการทีเ่ กี่ยวเนื่องกับการบริหารจัดการกองทุน เช่น การเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หลักทรัพย์ทกี่ องทุนลงทุน ดูแล ติดตาม
สิทธิของกองทุน การดาเนินการทางกฎหมายเพื่อประโยชน์ของกองทุน
(27) ดาเนินการเลิกกองทุนเมื่อมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผถู้ อื หน่วยลงทุนของกองทุนเข้าข่ายต้องเลิกกองทุนตามหลักเกณฑ์
และวิธกี ารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(28) ดาเนินการแก้ไขเพิม่ เติมรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกาหนด
(29) ขอรับใบแทนหลักฐานการรับจดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวมต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยเสีย
ค่าธรรมเนียมตามอัตราทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนดในกรณีทหี่ ลักฐานดังกล่าวสูญหายหรือถูกทาลาย
(30) 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
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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 : ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน)
ทีอ่ ยู่ : 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2299-1111 โทรสาร 0-2299-1278
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
(1) ดูแลให้บริษทั จัดการปฏิบตั ติ ามหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบตามทีร่ ะบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนและข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื
หน่วยลงทุนกับบริษทั จัดการ พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
และหรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทังที
้ ม่ อี ยู่ในปั จจุบนั และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมในอนาคต โดยเคร่งครัด
(2) รับฝากทรัพย์สนิ ของกองทุนโดยแยกไว้ต่างหากจากทรัพย์สนิ อื่น รวมถึงการดูแลและเก็บรักษาทรัพย์สนิ ของกองทุน รับเงิน
และทรัพย์สนิ ต่าง ๆ ทีก่ องทุนพึงได้รบั จากการจัดตัง้ และจัดการกองทุน เช่น เงินปั นผล ดอกเบี้ยรับจากหลักทรัพย์
ผลตอบแทน เงินต้นอื่นใดทีไ่ ด้จากหลักทรัพย์หรือจากการจาหน่ ายหรือเวนคืนหลักทรัพย์ เงินชาระค่าซื้อหน่วยลงทุน หรือ
เงินได้อ่นื ใดของกองทุน โดยดูแล รับฝาก และเก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากและหรือบัญชีทรัพย์สนิ ของกองทุนพร้อมทัง้ ดูแล
ให้การเบิกจ่ายทรัพย์สนิ ของกองทุนเป็ นไปตามทีร่ ะบุไว้ในโครงการจัดการกองทุน รวมถึงการจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากของ
กองทุนเพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายของกองทุนตามคาสั ่งของบริษทั จัดการ ทัง้ นี้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์จะรับผิดชอบต่อความเสียหาย
ความสูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ทีเ่ กิดขึน้ จากการไม่สามารถดาเนินการรับหรือจ่ายเงินได้ทนั ตามกาหนดเวลาตามคาสั ่ง
ของบริษทั จัดการ ยกเว้นกรณีทเี่ กิดจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการ
(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 ซึ่งอยู่ในวิสยั ของผูม้ วี ชิ าชีพทีส่ ามารถจะกระทาได้ในการตรวจสอบความถูกต้อง
(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
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล หุน้ ระยะยาว

4

ข้อผูกพัน
(7) จัดทารายงานเสนอต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีทบี่ ริษทั หลักทรัพย์กระทาการหรืองดเว้นกระทาการจน
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุน 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 สุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคารับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน จานวนหน่วยลงทุนทีเ่ พิม่ ขึน้ จากการจาหน่ายหน่วยลงทุนให้ผถู้ อื หน่วยลงทุน และจานวนหน่วยลงทุนทีล่ ดลงจากการ
ขายคืนหน่วยลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุน ซึ่งบริษทั จัดการคานวณไว้ตามทีร่ ะบุในรายละเอียดโครงการ ทัง้ นี้ ผูด้ ูแล
ผลประโยชน์จะต้องร่วมรับผิดชอบต่อความสูญเสีย ความเสียหาย ความรับผิด และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่
เกิดขึน้ จากความผิดพลาดในการคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืน
หน่วยลงทุนทีบ่ ริษทั จัดการได้คานวณไว้และผูด้ ูแลผลประโยชน์ได้รบั รองความถูกต้องแล้ว หากความผิดพลาดดังกล่าวเกิด
จากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือขาดความระมัดระวังตามสมควรของผูด้ ูแลผลประโยชน์
(10) พิจารณาให้ความเห็นชอบเมื่อบริษทั จัดการเห็นว่ามีเหตุจาเป็ นทาให้ไม่สามารถจาหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ
ของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล ไม่สามารถคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนได้อย่างเป็ นธรรมและเหมาะสม หรือมีเหตุ
จาเป็ นอื่นใดเพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุน ซึ่งบริษทั จัดการจะไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสั ่งซื้อ
หรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนทีไ่ ด้รบั มาแล้ว หรือจะหยุดรับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน หรือให้ความเห็นชอบ
กรณีการชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นแทนเงิน การรับชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สนิ อื่นแทนการ
ชาระหนี้ตามตราสารแห่งหนี้ตามวิธที คี่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด กรณีราคาขายหรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ไม่ถูกต้อง และกรณีอ่นื ใด ที่กฎหมายหรือประกาศทีเ่ กี่ยวข้องกาหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์
(11) พิจารณาให้ความเห็นชอบแก่บริษทั จัดการในการกาหนดวิธีคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนตามราคาทีเ่ ป็ นธรรม เมื่อมี
เหตุจาเป็ นทาให้วธิ คี านวณมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนตามวิธปี กติไม่สามารถคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนเปิ ดได้
อย่างเป็ นธรรมและเหมาะสม หรือมีเหตุจาเป็ นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุน หรือในกรณีทเี่ ป็ นทรัพย์สนิ
อื่นของกองทุนทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไม่ได้มปี ระกาศกาหนดรายละเอียดไว้
(12) ให้ความเห็นเกี่ยวกับการจัดการกองทุนของบริษทั จัดการ เพื่อเป็ นข้อมูลประกอบในการจัดทารายงานตามที่ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด เช่น รายงานทุกรอบปี บญ
ั ชี รายงานทุกรอบระยะเวลา
6 เดือนของรอบปี บญ
ั ชีหรือปี ปฏิทนิ โดยผู้ดูแลผลประโยชน์จะจัดทาและนาส่งถึงบริษทั จัดการภายใน 60 วันนับแต่วนั สิน้
รอบบัญชีของกองทุน และ 30 วัน นับแต่วนั สิน้ รอบบัญชีของกองทุนหรือปี ปฏิทนิ ตามลาดับ
(13) เมื่อเกิดเหตุทตี่ ้องเลิกกองทุน ผูด้ ูแลผลประโยชน์จะสิน้ สุดหน้าทีเ่ มื่อผูช้ าระบัญชีของกองทุนได้จดทะเบียนเลิกกองทุนกับ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทังนี
้ ้ ในระหว่างทีก่ ารชาระบัญชียงั ไม่สนิ้ สุด ผูด้ ูแลผลประโยชน์จะรับฝากทรัพย์สนิ ของ
กองทุนจนกว่าจะจดทะเบียนเลิกกองทุนดังกล่าวกับสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรียบร้อยแล้ว และผูด้ ูแลผลประโยชน์
จะดูแลตรวจสอบให้ผชู้ าระบัญชีปฏิบตั ติ ามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และ
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหากผูช้ าระบัญชีกระทาการหรืองดเว้นกระทาการ
ตามทีก่ ฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องประกาศกาหนด จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุน ผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนจะรายงาน
ให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน
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(14) จ่ายเงินตามคาสั ่งของผูช้ าระบัญชีให้นายทะเบียนหลักทรัพย์เพื่อคืนให้ผถู้ อื หน่วยลงทุน
(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 ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
และตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถึงหน้าทีด่ ูแลรักษาประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วย
ลงทุน และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผูด้ ูแลผลประโยชน์ ผูด้ ูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าทีด่ าเนินการตามทีจ่ าเป็ นเพื่อให้
ผูด้ ูแลผลประโยชน์รายใหม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีต่ ่อไปได้ ซึ่งการดาเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื่อในหนังสือเพื่อ
รับรองความถูกต้องและครบถ้วนของสิง่ ทีส่ ่งมอบให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงผูด้ ูแลผลประโยชน์
ในกรณีทผี่ ู้ดูแลผลประโยชน์กระทาการ งดเว้นกระทาการ หรือละเลยไม่ปฏิบตั หิ น้าที่ ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผูถ้ อื
หน่วยลงทุน ผูถ้ อื หน่วยลงทุนอาจใช้สทิ ธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้ องร้องบังคับคดีกบั ผู้ดูแลผลประโยชน์เพื่อประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทัง้ ปวงได้
ผูด้ ูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทาการอันเป็ นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผูถ้ อื หน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระทา
นัน้ จะเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของผูด้ ูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อ่นื เว้นแต่เป็ นการเรียกค่าตอบแทนในการทา
หน้าทีเ่ ป็ นผูด้ ูแลผลประโยชน์ หรือเป็ นการดาเนินการในลักษณะทีเ่ ป็ นธรรมและได้เปิ ดเผยข้อมูลให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทราบ
ก่อนอย่างเพียงพอแล้ว โดยผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีไ่ ด้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน
ในกรณีที่การดาเนินการใดต้องได้รบั มติของผูถ้ อื หน่วยลงทุน หากบริษทั จัดการกองทุนรวมไม่ดาเนินการขอมติ ให้ผดู้ ูแล
ผลประโยชน์มอี านาจดาเนินการตามทีจ่ าเป็ นเพื่อขอมติของผูถ้ อื หน่วยลงทุนได้
เงื่อนไขการเปลี่ยนผูด้ ูแลผลประโยชน์ :
บริษทั จัดการจะเปลี่ยนตัวผูด้ ูแลผลประโยชน์เมื่อปรากฏเหตุขอ้ ใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อ ดังต่อไปนี้ ทัง้ นี้โดยได้รบั ความเห็นชอบ
จากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(1) เมื่อบริษทั จัดการหรือผูด้ ูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ ายหนึ่ง มีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ โดย
บอกกล่าวให้อกี ฝ่ ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
(2) ในกรณีทบี่ ริษทั จัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ปฏิบตั ติ ามหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีไ่ ด้ตกลงไว้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์หรือ
บริษทั จัดการอาจบอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ โดยบอกกล่าวให้อกี ฝ่ ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์
อักษรเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน
(3) ในกรณีทมี่ กี ารเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงการจัดการกองทุน หรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมาย
หรือกรณีอ่นื ใด อันจะมีผลเป็ นการเพิม่ ภาระหน้าทีแ่ ก่ผดู้ ูแลผลประโยชน์ และผูด้ ูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที่
ดังกล่าว ผู้ดูแลผลประโยชน์มสี ทิ ธิบอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้บริษทั จัดการทราบล่วงหน้า
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
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(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 ทีบ่ ริษทั จัดการทราบเหตุดงั กล่าว และแจ้งการแก้ไข
ดังกล่าวให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในสามวันทาการนับแต่วนั ทีแ่ ก้ไขเสร็จสิน้
ในกรณีทผี่ ู้ดูแลผลประโยชน์มไิ ด้แก้ไขคุณสมบัตใิ ห้ถูกต้องภายในกาหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง บริษทั จัดการจะขออนุญาต
เปลี่ยนตัวผูด้ ูแลผลประโยชน์ต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในสิบห้าวันนับแต่วนั ที่ครบกาหนดเวลาดังกล่าว และ
เมื่อได้รบั อนุญาตแล้ว บริษทั จัดการจะแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์รายใหม่แทนโดยพลัน
(7) เมื่อผูด้ ูแลผลประโยชน์เป็ นผูล้ ้มละลายตามคาสั ่งศาล
(8) ในกรณีทมี่ เี หตุให้ต้องเปลี่ยนตัวผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุน และต้องแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์อ่นื แทน ให้กระทาได้
ต่อเมื่อบริษทั จัดการได้รบั อนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว
ในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์กระทาการอันเป็ นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีไ่ ม่เข้าข้อยกเว้นให้
กระทาได้ หากเป็ นกรณีทมี่ นี ัยสาคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมมีอานาจบอกเลิกสัญญาแต่งตัง้
ผูด้ ูแลผลประโยชน์ได้
สถานทีเ่ ก็บรักษาทรัพย์สนิ กองทุนรวม :
ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน)
3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2299-1111 โทรสาร 0-2299-1278
และ/หรือผูด้ ูแลผลประโยชน์รายใหม่ทบี่ ริษทั จัดการจะแต่งตัง้ ขึน้ ในกรณีทมี่ ีการเปลี่ยนแปลงผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
และ/หรือหน่วยงานอื่นใดทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.อนุญาต
3. ผู้สอบบัญชี :
ชื่อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์
ทีอ่ ยู่ : ผูส้ อบบัญชีเลขที่ 4917
บริษทั พีวี ออดิท จากัด
อาคารว่องวานิช บี ชัน้ 14 เลขที่ 100/19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทร : +66
2645 0080
ชื่อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร
ทีอ่ ยู่ : ผูส้ อบบัญชีเลขที่ 3787 เอเอ็นเอส ออดิท จากัด
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เลขที่ 100/2 อาคารว่องวาณิช ตึกบี ชัน้ 22 ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โทรศัพท์ 0-2645-0107-9
ชื่อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้
ทีอ่ ยู่ : ผูส้ อบบัญชีเลขที่ 8382
บริษทั พีวี ออดิท จากัด
อาคารว่องวานิช บี ชัน้ 14 เลขที่ 100/19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทร : +66
2645 0080
ชื่อ : นาย อุดม ธนูรตั น์พงศ์
ทีอ่ ยู่ : ผูส้ อบบัญชีเลขที่ 8501
บริษทั พีวี ออดิท จากัด
อาคารว่องวานิช บี ชัน้ 14 เลขที่ 100/19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทร : +66
2645 0080
ชื่อ : นางสาว ชุตมิ า วงษ์ศราพันธ์ชยั
ทีอ่ ยู่ : ผูส้ อบบัญชีเลขที่ 9622
บริษทั พีวี ออดิท จากัด
อาคารว่องวานิช บี ชัน้ 14 เลขที่ 100/19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทร : +66
2645 0080
ชื่อ : นางสาว รฐาภัทร ลิ้มสกุล
ทีอ่ ยู่ : ผูส้ อบบัญชีเลขที่ 10508
บริษทั พีวี ออดิท จากัด
อาคารว่องวานิช บี ชัน้ 14 เลขที่ 100/19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทร : +66
2645 0080
4. นายทะเบียนหน่ วยลงทุน :
ชื่อ : บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด
ทีอ่ ยู่ : 44 อาคารซีไอเอ็มบี ไทย ชัน้ 16 ถ.หลังสวน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร.0-2686-9500
5. ผู้จดั จาหน่ าย : ไม่มี
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6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน :
ชื่อ : ซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน) ธ.
ทีอ่ ยู่ : 44 อาคารซีไอเอ็มบี 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 ทีจ่ าเป็ น
ต่อการตัดสินใจลงทุน รวมทัง้ การแจ้งสิทธิต่าง ๆ ทีค่ วรทราบแก่ลูกค้า
(5) แจกจ่ายหรือรับเอกสารการจองซื้อหรือคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนและตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของ
เอกสาร และหลักฐานการแสดงตน
(6) รับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนและส่งคาสั ่งดังกล่าวให้บริษทั จัดการ และตรวจสอบความถูกต้อง
(7) รับชาระเงินค่าจองซื้อหรือค่าซื้อหน่วยลงทุน หรือชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
(8) ยืนยันการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ทีบ่ ริษทั จัดการและนายทะเบียนได้ทารายการเรียบร้อย และจัดสรรแล้ว ตามทีไ่ ด้รบั
มอบหมายจากบริษทั จัดการ
(9) ส่งมอบหรือรับมอบใบหน่วยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน รวมถึง
เอกสารอื่นทีเ่ กี่ยวข้องกับการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากบริษทั จัดการและนายทะเบียน
(10) คืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผทู้ ไี่ ม่ได้รบั การจัดสรรหน่วยลงทุนตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากบริษทั จัดการ
(11) จัดให้มหี รือแจกจ่ายเอกสารเผยแพร่ความรูท้ วไปเกี
ั่
่ยวกับกองทุนเปิ ด และรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการซื้อหรือขายคืนหน่วย
ลงทุน
(12) ชี้แจงข้อมูลรายละเอียดในเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับกองทุนเปิ ด เช่น การแก้ไขเพิม่ เติมรายละเอียดโครงการกองทุน หรือ
ข้อเท็จจริงทีม่ ผี ลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อสิทธิประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนหรือต่อการตัดสินใจในการลงทุน
(13) ดาเนินการอื่นตามที่กฎหมายทีเ่ กี่ยวข้อง และหรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กาหนด
(14) ดาเนินการอื่นใดตามทีก่ าหนดในสัญญาแต่งตัง้ ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
7. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) : ไม่มี

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล หุน้ ระยะยาว

9

ข้อผูกพัน
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 :
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนมีสทิ ธิทจี่ ะได้รบั เงินปั นผลจากกองทุน ตามหัวข้อ "การกาหนดเวลา และวิธกี ารจ่ายเงินปั นผลแก่ผถู้ อื
หน่วยลงทุน”
13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน :
1. สาหรับหน่วยลงทุนชนิดมีสทิ ธิประโยชน์ภาษี (Class T)
กฎหมายปั จจุบนั กาหนดให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนไม่สามารถนาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุน้ ระยะยาวไปโอน หรือ จานา
ได้ ทัง้ นี้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการโอน และหรือจานาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุน้ ระยะยาว จะเป็ นไปตามที่
หน่วยงานทีม่ อี านาจ กฎหมายหรือประกาศทีเ่ กี่ยวข้อง กาหนดหรือทีจ่ ะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
2. สาหรับหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า (Class A)
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนและต้องชาระค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมการโอนตามระเบียบวิธกี ารทีน่ าย
ทะเบียนกองทุนกาหนด
13.4. ข้อจากัดการโอนหน่วยลงทุน :
13.5. สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิม่ เติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธจี ดั การ :
13.5.1 ผูถ้ อื หน่วยลงทุนมีสทิ ธิลงมติเพื่อให้บริษทั จัดการทาการแก้ไขเพิม่ เติมโครงการจัดการกองทุนโดยบริษทั จัดการจะ
กระทาการตามหัวข้อ "การขอมติของผูถ้ อื หน่วยลงทุน และวิธกี 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
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล หุน้ ระยะยาว
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13.6. สิทธิในการได้รบั เงินคืนเมื่อเลิกโครงการ :
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนมีสทิ ธิทจี่ ะได้รบั เงินคืนเมื่อบริษทั จัดการเลิกกองทุนรวม โดยบริษทั จัดการจะดาเนินการตามหัวข้อ "การ
ชาระบัญชีกองทุนรวมและวิธกี ารเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนเมื่อเลิกโครงการ"
13.7. สิทธิประโยชน์อ่นื ๆ :
13.8. อื่นๆ :
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 นไปตามข้อกาหนดของหน่วยลงทุนชนิ ดนัน้ ๆ ด้วย
14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิ ทธิ ในหน่ วยลงทุน :
14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
- ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน
- หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
14.2. เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ :
กองทุนจะใช้ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) โดยจะดาเนินการดังต่อไปนี้เว้นแต่จะได้รบั อนุญาตจากบริษทั จัดการให้
ดาเนินการเป็ นอย่างอื่น
14.2.1 สาหรับการเสนอขายครัง้ แรก
ภายหลังจากทีบ่ ริษทั จัดการได้จดั สรรหน่วยลงทุนให้ผสู้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุน ตามคาสั ่งซื้อทีส่ มบูรณ์และบริษทั จัดการ
ได้รบั ชาระเงินค่าซื้อหน่ วยลงทุนแล้ว นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
ให้ผถู้ อื หน่วยลงทุน ภายใน 15 วันนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันสิน้ สุดระยะเวลาการเสนอขายครัง้ แรก
14.2.2 สาหรับการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก
ภายหลังจากทีบ่ ริษทั จัดการได้จดั สรรหน่วยลงทุนให้ผสู้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุน ตามคาสั ่งซื้อทีส่ มบูรณ์และบริษทั จัดการ
ได้รบั ชาระเงินค่าซื้อหน่ วยลงทุนแล้ว นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
ให้ผถู้ อื หน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันทาการขายหน่วยลงทุน
14.2.3 เมื่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนซื้อและหรือขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละครัง้ และบริษทั จัดการได้ทารายการดังกล่าวสมบูร ณ์แล้ว
นายทะเบียนหน่ วยลงทุนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่ วยลงทุนให้ผถู้ ือหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทา
การนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันทาการซื้อขายหน่ วยลงทุน รายการนัน้ ๆ ซึ่งบริษัทจัดการจะถือว่ ายอดคงเหลือ ของ
หน่ วยลงทุนของกองทุนที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่ วยลงทุน ตามข้อมูลของนายทะเบียนหน่ วยลงทุนและตาม
ข้อมูลในหนังสือรับรองสิทธิในหน่ วยลงทุน ฉบับล่ าสุ ดที่นายทะเบียนหน่ วยลงทุนจัดท าและน าส่ งให้ผู้ถือ หน่ ว ย
ลงทุน เป็ นข้อมูลทางทะเบียนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้องและเป็ นปั จจุบนั
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14.2.4 ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถแจ้งให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทราบถึงข้อมูลทีผ่ ดิ พลาดหรือไม่ครบถ้วน ในหนังสือรับรอง
สิทธิในหน่วยลงทุนได้ โดยต้องแจ้งให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทราบภายใน 15 วันนับจากวันทีน่ ายทะเบียนได้จดั ส่ง
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนดังกล่าว
14.2.5 บริษทั จัดการและนายทะเบียนขอสงวนสิทธิทจี่ ะเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนจากหนังสือรับรอง
สิทธิในหน่ วยลงทุนเป็ นสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรูปแบบอื่นที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุ ญาต
โดยบริษัทจัดการจะปิ ดประกาศรายละเอียดที่เกี่ย วข้อง ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ที่ทาการทุกแห่งของ
บริษทั จัดการและ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทาหลักฐานแสดงสิทธิใ นหน่ วยลงทุน ให้แก่ ผู้ถือหน่ วยลงทุ น เพื่อให้ผู้ถือหน่ วยลงทุ น
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 :
หากมีการผิดนัดชาระหนี้หรือมีพฤติการณ์ว่าผูอ้ อกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมจะไม่สามารถ
ชาระหนี้ได้ บริษทั จัดการจะรับชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สนิ อื่นทัง้ ทีเ่ ป็ นหลักประกันและมิใช่หลักประกันเพื่อกองทุนรวมตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารในการจัดการกองทุนรวมในกรณีทผี่ อู้ อกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิ
เรียกร้องผิดนัดชาระหนี้ ดังนี้
16.1 กรณีทบี่ ริษทั จัดการได้บนั ทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็ นศูนย์
16.1.1 เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็ นศูนย์ ผูถ้ อื หน่วยลงทุนทุกรายทีม่ ชี ่อื อยู่ในทะเบียนผู้
ถือหน่วยลงทุน ณ วันทีบ่ ริษทั จัดการได้บนั ทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็ นศูนย์เป็ นผูม้ สี ทิ ธิในเงิน
ได้สุทธิจากทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการรับชาระหนี้
16.1.2 เมื่อได้รบั ทรัพย์สนิ มาจากการรับชาระหนี้ บริษทั จัดการจะไม่นาทรัพย์สนิ ดังกล่าวและเงินได้สุทธิจากทรัพย์สนิ ที่
ได้จากการรับชาระหนี้ มารวมคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม และจะจาหน่ายทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการ
รับชาระหนี้ในโอกาสแรกทีส่ ามารถกระทาได้โดยคานึงถึงประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ เว้นแต่กรณีที่
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีม่ สี ทิ ธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการรับชาระหนี้ตกลงรับชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สนิ
ดังกล่าวแทนเงิน ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ มาคมบริษัทจัดการลงทุนกาหนดโดยได้รบั ความเห็นชอบ
จากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ในระหว่างทีบ่ ริษทั จัดการยังไม่สามารถจาหน่ ายทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการรับชาระหนี้ บริษทั จัดการอาจจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ นัน้ ได้ และในกรณีทมี่ คี ่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สนิ บริษทั จัดการจะจ่ายจากเงิน
สารอง รายได้หรือผลประโยชน์ทไี่ ด้จากการบริหารทรัพย์สนิ นัน้
16.1.3 เมื่อมีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการรับชาระหนี้ด้วยทรัพย์สนิ อื่นในแต่ละครัง้ บริษทั จัดการจะเฉลี่ยเงินได้
สุทธิจากทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการรับชาระหนี้คนื ให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนทีม่ สี ทิ ธิในเงินได้สุทธินัน้ ภายใน 45 วัน
นับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันทีม่ เี งินได้สุทธิ และจะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเฉลี่ยเงินคืนไปยังสานักงาน
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คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันทีบ่ ริษทั จัดการได้เฉลี่ยเงินคืน เว้นแต่
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผันระยะเวลาการเฉลี่ยเงินคืนเป็ นอย่างอื่น
16.1.4 เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็ นศูนย์แล้ว ต่อมาปรากฎว่ากองทุนรวมได้รบั ชาระหนี้
ตามตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็ นเงิน บริษทั จัดการจะปฏิบตั ติ ามความในข้อ 5.1.3 โดยอนุโลม
16.2 กรณีทบี่ ริษทั จัดการไม่ได้บนั ทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็ นศูนย์
16.2.1 ก่อนการรับชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สนิ อื่นทีม่ ใิ ช่หลักประกันในแต่ละครัง้ บริษทั จัดการจะต้องได้รบั ความเห็นชอบจาก
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนโดยมติพเิ ศษและบริษทั จัดการจะระบุรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนรวมจะได้จากการ
รับชาระหนี้ มูลค่าของทรัพย์สนิ ประมาณการค่าใช้จ่าย พร้อมเหตุผลและความจาเป็ นในการรับชาระหนี้
16.2.2 เมื่อได้รบั ทรัพย์สนิ มาจากการรับชาระหนี้ บริษทั จัดการจะนาทรัพย์สนิ ดังกล่าวมารวมคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ
สุทธิของกองทุนรวมโดยจะกาหนดราคาทรัพย์สนิ นัน้ เพื่อใช้ในการคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ ามาคมบริษทั จัดการลงทุนกาหนดโดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะดาเนินการกับทรัพย์สนิ ดังกล่าวดังนี้
(1) กรณีเป็ นทรัพย์สนิ ประเภททีก่ องทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษทั จัดการอาจมีไว้ซ่งึ ทรัพย์สนิ
ดังกล่าวต่อไปเพื่อเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมก็ได้
(2) กรณีเป็ นทรัพย์สนิ ประเภททีก่ องทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษทั จัดการจะจาหน่ายทรัพย์สนิ
ดังกล่าวในโอกาสแรกทีส่ ามารถกระทาได้โดยคานึงถึงประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ และใน
ระหว่างทีบ่ ริษทั จัดการยังไม่สามารถจาหน่ายทรัพย์สนิ ดังกล่าว บริษทั จัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สนิ 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 าระสาคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมโดยได้รบั มติโดย
เสียงข้างมากหรือมติพเิ ศษของผูถ้ อื หน่วยลงทุน หรือได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน แล้วแต่กรณี หรือ
(ข) ผูด้ ูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิม่ เติมข้อผูกพันนัน้ เหมาะสม มีความจาเป็ นหรือสมควร และไม่กระทบต่อ
สิทธิของผูถ้ อื หน่วยลงทุนอย่างมีนัยสาคัญ
การแก้ไขเพิม่ เติมข้อผูกพันไม่ว่ากรณีใด
ต้องกระทาเป็ นหนังสือลงลายมือชื่อโดยบุคคลผูม้ อี านาจลงนามผูกพันบริษทั จัดการกองทุนรวมและผูด้ ูแลผลประโยชน์ พร้อมทัง้
ประทับตราบริษทั (ถ้ามี) บริษทั จัดการกองทุนรวมจะจัดให้มขี อ้ ผูกพันเปิ ดเผยไว้ ณ ทีท่ าการและเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ
กองทุนรวมเพื่อให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ รวมทัง้ จัดส่งสรุปการแก้ไขเพิม่ เติมข้อผูกพันพร้อมทัง้ เหตุผลและความ
จาเป็ นให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนพร้อมกับการส่งรายงานประจาปี ของกองทุนรวม
21. การระงับข้อพิ พาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : ไม่มี
22. การเลิ กกองทุนรวม :
22.1. เงื่อนไขในการเลิกกองทุน :
22.1.1 หากปรากฏว่ากองทุนเปิ ดใดมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผถู้ อื หน่วยลงทุนเป็ นจานวนดังนี้
(1) จานวนผูถ้ อื หน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 รายในวันทาการใด
(2) 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 มี
ความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนที่
เหลืออยู่ เนื่องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สนิ คงเหลือทีม่ คี ุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้
ถือหน่วยลงทุนทีเ่ หลืออยู่จะไม่ได้รบั ผลกระทบจากการขายคืนนัน้
ความใน (2) วรรคหนึ่ง และวรรคสอง มิให้นามาใช้บงั คับกับกองทุนรวมตลาดเงิน กองทุนรวมหน่วย
ลงทุน กองทุนรวมฟี ดเดอร์ กองทุนรวมดัชนี และกองทุนรวมอีทเี อฟ
(3) บริษทั จัดการกองทุนรวมดาเนินการเลิกกองทุนรวมเปิ ดตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในข้อ 22.2 เมื่อปรากฏ
ข้อเท็จจริงทีบ่ ริษทั จัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืน
หน่วยลงทุนตามข้อ 22.1.1 (2) วรรคหนึ่ง และการเลิกกองทุนรวมจะเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุน
โดยรวม ทัง้ นี้ ให้นาความในข้อ (2) วรรคสองมาใช้บงั คับโดยอนุ โลม
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22.1.2 เมื่อสานักงานมีคาสั ่งเลิกกองทุนรวมตามแห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือเมื่อสานักงานมีคาสั ่ง
เพิกถอนการอนุ มตั ใิ ห้จดั ตัง้ และจัดการกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
จัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัวไป
่ กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทีม่ ใิ ช่รายย่อย
22.1.3 สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอานาจเพิกถอนการอนุ มตั ใิ ห้จดั ตัง้ และจัดการกองทุนรวม ในกรณีทปี่ รากฎเหตุ
ดังต่อไปนี้
(1) มีการแก้ไขเพิม่ เติมโครงการหรือข้อผูกพันทีข่ ดั หรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตลอดจน
ประกาศ กฎ หรือคาสั ่งทีอ่ อกโดยอาศัยอานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว
(2) มีการจาหน่ายหน่วยลงทุนโดยบริษทั จัดการกองทุนรวมมิได้ปฎิบตั หิ รือดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
การเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัวไปตามที
่
ก่ าหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์ในการจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนและการเสนอขายหน่วยลงทุน
ในกรณีทสี่ านักงานสั ่งเพิกถอนการอนุมตั ใิ ห้จดั ตัง้ และจัดการกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง ให้บริษทั จัดการกองทุนรวม
ดาเนินการให้มีการเลิกกองทุนรวมทันที
22.1.4 เมื่อการอนุมตั ใิ ห้จดั ตัง้ กองทุนรวมเป็ นอันสิน้ สุดลงตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการจัดตัง้ กองทุน
รวมเพื่อผูล้ งทุนทัวไปและเพื
่
่อผูล้ งทุนทีม่ ใิ ช่รายย่อย และการเข้าทาสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล
22.2. การดาเนินการของบริษทั จัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม :
บริษทั จัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี้เพื่อเลิกกองทุน เว้นแต่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต จะพิจารณาผ่อนผัน หรือสั ่งการให้
บริษทั จัดการปฏิบตั เิ ป็ นอย่างอื่น
สาหรับหน่วยลงทุนชนิดมีสทิ ธิประโยชน์ภาษี (Class T)
1. ยุตกิ ารรับคาสั ่งซื้อและคาสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุนตัง้ แต่วนั ทาการทีป่ รากฏเหตุตาม 22.1.1
2. แจ้งให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทราบภายใน 3 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ทาการที่ปรากฏเหตุตาม 22.1.1 โดยวิธกี ารดังนี้
(ก) แจ้งผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีม่ ชี ่อื อยู่ในทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนโดยช่องทางใดๆ ทีม่ หี ลักฐานว่าสามารถติดต่อผูถ้ อื หน่วย
ลงทุนได้
(ข) แจ้งเป็ นหนังสือถึงผูด้ ูแลผลประโยชน์
(ค) แจ้งสานักงานผ่านระบบทีจ่ ดั ไว้บนเว็บไซต์ของสานักงาน
ข้อมูลทีแ่ จ้งให้ผทู้ เี่ กี่ยวข้องทราบ ต้องมีสาระสาคัญอย่างน้อยดังนี้
(1) บลจ. จะดาเนินการโอนย้ายการลงทุนของผูถ้ อื หน่วยไปยังกองทุนรวมหุน้ ระยะยาวทีม่ สี ทิ ธิประโยชน์ภาษี อื่นตามแนวทางที่
กาหนดในข้อผูกพันโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยจากผูถ้ อื หน่วย
(2) ในกรณีทผี่ ถู้ อื หน่วยประสงค์จะโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมหุน้ ระยะยาวทีม่ สี ทิ ธิประโยชน์ภาษี อื่นอีกทอดหนึ่ง ผูถ้ อื
หน่วยสามารถแจ้งต่อบริษทั จัดการเพื่อโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมหุน้ ระยะยาวทีม่ สี ทิ ธิประโยชน์ภาษี อื่นทีผ่ ถู้ อื
หน่วยกาหนดและผูถ้ อื หน่วยจะได้รบั ยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยเมื่อเป็ นไปตามเงื่อนไขโดยครบถ้วน
ดังนี้
(2.1) เป็ นการโอนย้ายตามคาสั ่งของผูถ้ อื หน่วยเป็ นครัง้ แรกโดยโอนย้ายไปยังกองทุนรวมหุน้ ระยะยาวทีม่ สี ทิ ธิประโยชน์
ภาษี อื่นทีอ่ ยู่ภายใต้การจัดการของบริษทั จัดการเดียวกัน
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(2.2) เป็ นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลาทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด ทัง้ นี้ ในการกาหนดระยะเวลาดังกล่าวบริษทั จัดการ
ต้องคานึงถึงระยะเวลาทีผ่ ถู้ อื หน่วยจะสามารถดาเนินการเพื่อแจ้งโอนย้ายการลงทุนได้อย่างเหมาะสม
3. บริษทั จัดการกองทุนรวมจะดาเนินการโอนย้ายการลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมหุน้ ระยะยาวทีม่ สี ทิ ธิ
ประโยชน์ภาษี ตามดุลยพินิจของบริษทั จัดการโดยจะโอนย้ายไปยังกองทุนรวมหุน้ ระยะยาวทีม่ สี ทิ ธิประโยชน์ภาษี อื่นทีม่ ี
นโยบายการลงทุน หรือความเสีย่ งทีใ่ กล้เคียงกับกองทุนรวมหุน้ ระยะยาวเดิม หรือโอนไปยังกองทุนรวมหุน้ ระยะยาวทีม่ สี ทิ ธิ
ประโยชน์ภาษี ทีม่ คี วามเสีย่ งต่าสุดโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผูถ้ อื หน่วย
4. ในกรณีทผี่ ถู้ อื หน่วยลงทุนประสงค์จะโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมกองทุนรวมหุน้ ระยะยาวทีม่ สี ทิ ธิประโยชน์ภาษี อื่น
อีกทอดหนึ่ง ผูถ้ อื หน่วยสามารถแจ้งต่อบริษทั จัดการกองทุนรวมเพื่อโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมกองทุนรวมหุน้
ระยะยาวทีม่ สี ทิ ธิประโยชน์ภาษี อื่นทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุนกาหนด และผูถ้ อื หน่วยจะได้รบั ยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุนเมื่อเป็ นไปตามเงื่อนไขโดยครบถ้วนดังนี้
4.1 เป็ นการโอนย้ายตามคาสั ่งของผูถ้ อื หน่วยลงทุนเป็ นครัง้ แรกโดยโอนย้ายไปยังกองทุนรวมหุน้ ระยะยาวอื่นทีอ่ ยู่ภายใต้
การจัดการของบริษทั จัดการกองทุนรวมเดียวกัน
4.2 เป็ นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลาที่บริษทั จัดการกองทุนรวมกาหนด ทัง้ นี้ ในการกาหนดระยะเวลาดังกล่าว
บริษทั จัดการกองทุนรวมต้องคานึงถึงระยะเวลาทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุนจะสามารถดาเนินการเพื่อแจ้งโอนย้ายการลงทุนได้
อย่างเหมาะสม
5. จาหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ทีเ่ หลืออยู่ของกองทุนรวมดังกล่าวเพื่อรวบรวมเงินและดาเนินการโอนย้ายการลงทุนภายใน
5 วันทาการนับแต่วนั ทีเ่ กิดเหตุการณ์ตามเงื่อนไขการเลิกโครงการ
6. รวบรวมเงินทีไ่ ด้จากการดาเนินการตาม 5 ภายใน 10 วันทาการนับแต่วนั ทีเ่ กิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1
7. ดาเนินการโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมหุน้ ระยะยาวอื่นตามแนวทางทีก่ าหนดไว้ในโครงการโดยไม่ชกั ช้า
เมื่อได้ดาเนินการชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแล้ว จะถือว่าเป็ นการเลิกกองทุนรวมนัน้
สาหรับหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า (Class A)
1. ยุตกิ ารรับคาสั ่งซื้อและคาสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุนตัง้ แต่วนั ทาการทีป่ รากฏเหตุตาม 22.1.1
2. แจ้งให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทราบภายใน 3 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ทาการที่ปรากฏเหตุตาม 22.1.1 โดยวิธกี ารดังนี้
(ก) แจ้งผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีม่ ชี ่อื อยู่ในทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนโดยช่องทางใดๆ ทีม่ หี ลักฐานว่าสามารถติดต่อผูถ้ อื หน่วย
ลงทุนได้
(ข) แจ้งเป็ นหนังสือถึงผูด้ ูแลผลประโยชน์
(ค) แจ้งสานักงานผ่านระบบทีจ่ ดั ไว้บนเว็บไซต์ของสานักงาน
3. จาหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ทีเ่ หลืออยู่ของกองทุนเปิ ดดังกล่าวภายใน 5 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ทาการทีป่ รากฏเหตุตาม
22.1.1 เพื่อรวบรวมเงินเท่าทีส่ ามารถกระทาได้เพื่อชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
4. ชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจานวนเงินทีร่ วบรวมได้ตามข้อ 3 ให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนภายใน 10 วันทาการนับตัง้ แต่
วันทีป่ รากฏเหตุตาม 22.1.1 และเมื่อได้ดาเนินการชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแล้วจะถือว่าเป็ นการเลิกกองทุนเปิ ดนัน้
เมื่อได้ดาเนินการตามข้อ 1 ถึง 4 แล้ว หากมีหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ คงเหลืออยู่จากการดาเนินการตามข้อ 3 บริษทั จัดการจะ
ดาเนินการตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี ารชาระบัญชี
ของกองทุนรวม
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ในกรณีที่ปรากฏว่ากองทุนเปิ ดมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผถู้ อื หน่วยลงทุนเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทจี่ ะต้องดาเนินการเพื่อเลิก
กองทุนเปิ ดตามข้อ “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม” ให้บริษทั จัดการได้รบั การยกเว้นไม่ต้องปฏิบตั ใิ นเรื่องดังต่อไปนี้ ใน
กรณีทคี่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีประกาศแก้ไขเพิม่ เติม บริษทั จัดการจะดาเนินการให้เป็ นไป
ตามประกาศทีแ่ ก้ไขด้วย
(1) การจัดทาและจัดส่งหนังสือชี้ชวนใหม่ให้เป็ นปั จจุบนั ตามข้อ “สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษทั จัดการ” หากวันที่
ปรากฏเหตุตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวเกิดขึน้ ก่อนหรือในวันที่ครบกาหนดจัดทาหรือจัดส่งหนังสือชี้ชวน
(2) การจัดทาและจัดส่งรายงานการลงทุนตามข้อ “สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษทั จัดการ” หากวันทีป่ รากฏเหตุตาม
หลักเกณฑ์ดงั กล่าวเกิดขึน้ ก่อนหรือในวันที่ครบกาหนดจัดทาหรือจัดส่งรายงาน
(3) การจัดทารายงานพอร์ตโฟลิโอ ดูเรชัน (portfolio duration)ตามข้อ “สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษทั จัดการ”
นับตัง้ แต่วนั ทีป่ รากฏเหตุตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว และการจัดส่งรายงานดังกล่าว หากวันทีป่ รากฏเหตุตามหลักเกณฑ์
ดังกล่าวเกิดขึน้ ก่อนหรือในวันทีค่ รบกาหนดจัดส่งรายงาน
(4) การจัดทารายงานการลงทุนตามข้อ “สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษทั จัดการ” นับตัง้ แต่วนั ทีป่ รากฏเหตุตาม
หลักเกณฑ์ดงั กล่าว และการจัดส่งรายงานดังกล่าว หากวันทีป่ รากฏเหตุตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวเกิดขึน้ ก่อนหรือในวันที่ครบ
กาหนดจัดส่งรายงาน
(5) การจัดทาและจัดส่งรายงานเพื่อแสดงข้อมูลตามข้อ “สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษทั จัดการ” หากวันทีป่ รากฏ
เหตุการณ์ตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวเกิดขึน้ ก่อนหรือในวันทีค่ รบกาหนดจัดทาหรือจัดส่งรายงาน
(6) การคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามข้อ “วิธกี าร
คานวณ กาหนดเวลาในการคานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน”
นับตัง้ แต่วนั ทีป่ รากฏเหตุตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว และการประกาศมูลค่าและราคาดังกล่าวตามข้อ “วิธกี ารคานวณ
กาหนดเวลาในการคานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน” นับตัง้ แต่วนั ที่
ปรากฏเหตุตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว
23. การชาระบัญชีเมื่อเลิ กกองทุน :
บริษทั จัดการจะจัดให้มกี ารชาระบัญชี โดยจะแต่งตัง้ ผูช้ าระบัญชีทสี่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบเพื่อทา
หน้าทีร่ วบรวม และแจกจ่ายทรัพย์สนิ ทีค่ งเหลือจากการชาระหนี้สนิ ของกองทุนรวมแล้วให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน รวมทัง้ ทาการ
อย่างอื่นตามแต่จาเป็ นเพื่อชาระบัญชีกองทุนให้เสร็จสิน้ ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี ารที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกาหนด สาหรับค่าใช้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการชาระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจ่ายจากทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม
และผูช้ าระบัญชีจะดาเนินการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผถู้ อื 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.

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล หุน้ ระยะยาว

19

ข้อผูกพัน
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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บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พริ นซิ เพิ ล จากัด
สอบถามข้อมูลเพิ่ มเติ มได้ที่ 0-2686-9500
www.principal.th

