หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ
กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล ไทย ไดนามิก อิ นคัม อิ ควิ ตี้
Principal Thai Dynamic Income Equity Fund (PRINCIPAL TDIF)
• ผู้ล งทุ น ควรศึ ก ษาข้ อ มู ล เกี่ ย วกับ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ท างภาษี ที่ ร ะบุ ไ ว้ ในคู่ มื อ การลงทุ น ในกองทุ น รวมดัง กล่ า วด้ ว ย หากไม่
ปฏิ บตั ิ ตามเงื่อนไขการลงทุน ผู้ลงทุนจะไม่ได้รบั สิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษี และจะต้องชาระคืนสิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษี
• ผู้ลงทุนไม่สามารถนาหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมไปจาหน่ าย จ่าย โอน จานา หรือนาไปเป็ นประกัน
• การหัก ลดหย่ อ นภาษี จ ากการลงทุ น ในหน่ ว ยลงทุ น ชนิ ดเพื่ อ การออม สามารถหัก ลดหย่ อ นได้ ไ ม่ เกิ น ร้ อ ยละ 30 ของเงิ น
ได้ พึ ง ประเมิ น แต่ ไ ม่ เ กิ น 200,000 บาท ทั ้ง นี้ เมื่ อ รวมกับ วงเงิ น หั ก ลดหย่ อ นรวมในกองทุ น เพื่ อ การเกษี ย ณอื่ น ๆ (ตาม
กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งก าหนด) สามารถหั ก ลดหย่ อ นได้ ไ ม่ เกิ น 500,000 บาทต่ อปี ภาษี เว้ น แต่ มี ก ฏหมาย หรื อ ประกาศที่
เกี่ยวข้องประกาศกาหนดเพิ่ มเติ ม หรือเปลี่ยนแปลง
• การสั บ เปลี่ ย นหน่ วยลงทุ น หรื อ การโอนย้ า ยหน่ วยลงทุ น ของหน่ วยลงทุ น ชนิ ดเพื่ อ การออม หรื อ กองทุ น เพื่ อการออม
จะสามารถสั บ เปลี่ ย น หรื อ โอนย้ า ยได้ ระหว่ า งหน่ วยลงทุ น ชนิ ดเพื่ อ การออม หรื อ กองทุ น เพื่ อ การออมอื่ น ที่ มี สิ ท ธิ
ประโยชน์ทางภาษีด้วยกันเท่านัน้ เว้นแต่มีกฎหมาย หรือประกาศที่เกี่ยวข้องประกาศกาหนดเพิ่ มเติ ม หรือเปลี่ยนแปลง
• การลงทุ น ในกองทุ น เพื่ อการออมผู้ล งทุ น จะต้ องถื อครองหน่ วยลงทุ น ครบตามระยะเวลาที่ ก ฎหมาย ก าหนด มิ ฉ ะนั ้น อาจ
ส่ ง ผ ลให้ ผู้ ถื อ หน่ วยลงทุ น ต้ อ งช าระคื น สิ ทธิ ประโยชน์ ทางภาษี ดั ง นั ้ น ผู้ ล งทุ น มี ห น้ าที่ ต้ อ งศึ ก ษาแ ละปฏิ บั ติ ตาม
ข้อกาหนดในกฎหมายภาษีอากร
• กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล ไทย ไดนามิก อิ นคัม อิ ควิ ตี้อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า (Derivatives) เพื่อเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพในการ
บริหารพอร์ตการลงทุน (Efficient Portfolio Management) โดยพิ จารณาจากสภาวะตลาดในขณะนัน้ กฎข้อบังคับ และปั จจัยอื่น
ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่ น ทิ ศทางราคาหลักทรัพย์ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการป้ องกันความเสี่ยง เป็ นต้น ดังนัน้ กองทุนรวมจึงมีความเสี่ยง
มากกว่ากองทุนรวมอื่น จึงเหมาะกับผู้ลงทุนที่ต้องการโอกาสรับผลตอบแทนสูง รวมถึงรับความเสี่ยงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทัวไป
่
• การลงทุนในหน่ วยลงทุน มิ ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุ นอาจได้รบั เงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้ อยกว่า
เงินลงทุนเริ่ มแรกก็ได้ ดังนัน้ ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวม เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมนี้ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์
การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิ ดขึ้นจากการลงทุนได้
• ในเหตุการณ์ที่ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รบั ชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนช้ากว่าระยะเวลาที่กาหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
• ในกรณี ที่กองทุนนี้ ไม่สามารถดารงสิ นทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่สานักงานกาหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่ วยลงทุน
ตามที่มีคาสั ่งไว้
• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจลักษณะกองทุนและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็ นข้อมูล เพื่อใช้อ้างอิ งในอนาคต
และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่ วยลงทุน
• บริษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิ ที่จะปฏิ เสธไม่รบั หรือไม่ดาเนิ นการตามคาสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนของผู้สั ่งซื้อ หรือสั ่งสับเปลี่ยนของบุคคล
ใดหรือกลุ่มบุคคลใดที่ทาให้บริษทั จัดการและหรือกองทุนภายใต้การจัดการมีความเสี่ยงทางกฎหมาย ความทเสี่ยงด้านภาษี หรือ
ความเสี่ ยงอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอื่ นทัง้ ในและ
ต่างประเทศที่มีลกั ษณะเดียวกัน
• การพิ จารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ มิ ได้เป็ นการแสดงว่าสานักงานได้รบั รองถึงความ
ถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่ วยลงทุนที่เสนอขายนัน้
• ผู้ลงทุนควรทาความเข้าใจลักษณะสิ นค้า (กองทุนรวม) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสิ นใจลงทุน
สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีที่ 6 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ระดับความ
เสี่ยงที่ลงทุน

6
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หนังสือชีช้ วนเสนอขายหน่วยลงทุน
กองทุ น เปิ ดพริ น ซิ เพิ ล ไทย ไดนามิ ก อิ น คัม อิ ควิ ตี้

จัดตัง้ และจัดการโดย
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พริ นซิ เพิ ล จากัด
เสนอขายต่อผูล้ งทุนทัวไป
่

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

ผู้ดแู ลผลประโยชน์
ธนาคาร กสิกรไทย จากัด (มหาชน)

หนังสือชีช้ วนฉบับนี้รวบรวมขึน้ โดยใช้ขอ้ มูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
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รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล ไทย ไดนามิ ก อิ นคัม อิ ควิ ตี้
คาจากัดความ :
เป็ นไปตามประกาศ
1. ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :
1.1. ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) : กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคัม อิควิต้ี
1.2. ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) : Principal Thai Dynamic Income Equity Fund
1.3. ชื่อย่อ : PRINCIPAL TDIF
1.4. ประเภทโครงการ : กองทุนเปิ ด
1.5. ประเภทการขาย : ขายหลายครัง้
1.6. การกาหนดอายุโครงการ : ไม่กาหนด
1.7. อายุโครงการ : ไม่กาหนด
1.8. อายุโครงการถึงวันที่ (กรณีกาหนดอายุเป็ นช่วงเวลา) : ไม่กาหนด
1.9. เงื่อนไข (อายุโครงการ) : ไม่กาหนด
1.10. ลักษณะโครงการ : กองทุนเพื่อผูล้ งทุนทัวไป
่
1.11. ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย
2. จานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที่ตราไว้ จานวน ประเภท ราคาของหน่ วยลงทุนที่เสนอขาย :
2.1. จานวนเงินทุนของโครงการ : 3,000,000,000.00 บาท
2.1.1. จานวนเงินทุนของโครงการเริม่ ต้น : 3,000,000,000.00 บาท
2.2. เงื่อนไข (จานวนเงินทุนของโครงการ) :
ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก บริษทั จัดการ อาจเสนอขายหน่ วยลงทุนเกินจานวนเงินทุน
ของโครงการได้ไม่เกิน 450 ล้านบาท
ทัง้ นี้ กรณีทบี่ ริษทั จัดการ สามารถขายหน่วยลงทุนได้เต็มตามจานวนเงินโครงการกองทุนแล้ว บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะ
ปิ ดการเสนอขายหน่วยลงทุนก่อนวันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายครัง้ แรก โดยไม่ต้องแจ้งให้ผถู้ อื หน่วยทราบล่วงหน้า
2.3. มูลค่าทีต่ ราไว้ต่อหน่วย : 10 บาท
2.4. จานวนหน่วยลงทุน : 300,000,000 หน่วย
2.5. ราคาของหน่วยลงทุนทีเ่ สนอขายครัง้ แรก : 10 บาท
2.6. มูลค่าขัน้ ต่าของการสังซื
่ ้อครัง้ แรก :
1. ชนิดรับขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

: 1,000 บาท

2. ชนิดจ่ายเงินปั นผล

: 1,000 บาท

3. ชนิดสะสมมูลค่า

: 1,000 บาท

4. ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน

: 50,000,000 บาท

5. ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม

: 1 บาท

6. ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ

: 1 บาท

7. ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส

: 500 บาท
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8. หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม

: 1,000 บาท

2.7. มูลค่าขัน้ ต่าของการสังซื
่ ้อครัง้ ถัดไป :
1. ชนิดรับขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

: 1,000 บาท

2. ชนิดจ่ายเงินปั นผล

: 1,000 บาท

3. ชนิดสะสมมูลค่า

: 1,000 บาท

4. ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน

: 50,000,000 บาท

5. ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม

: 1 บาท

6. ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ

: 1 บาท

7. ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส

: 500 บาท

8. หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม

: 1,000 บาท

2.8. มูลค่าขัน้ ต่าของการสังขายคื
่
น:
1. ชนิดรับขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

: ไม่กาหนด

2. ชนิดจ่ายเงินปั นผล

: ไม่กาหนด

3. ชนิดสะสมมูลค่า

: ไม่กาหนด

4. ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน

: ไม่กาหนด

5. ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม

: ไม่กาหนด

6. ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ

: ไม่กาหนด

7. ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส

: ไม่กาหนด

8. หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม

: ไม่กาหนด

2.9. จานวนหน่วยลงทุนขัน้ ต่าของการสังขายคื
่
น:
1. ชนิดรับขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

: ไม่กาหนด

2. ชนิดจ่ายเงินปั นผล

: ไม่กาหนด

3. ชนิดสะสมมูลค่า

: ไม่กาหนด

4. ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน

: ไม่กาหนด

5. ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม

: ไม่กาหนด

6. ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ

: ไม่กาหนด

7. ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส

: ไม่กาหนด

8. หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม

: ไม่กาหนด

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั ้ ต่า :
1. ชนิดรับขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

: ไม่กาหนด

2. ชนิดจ่ายเงินปั นผล

: ไม่กาหนด
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3. ชนิดสะสมมูลค่า

: ไม่กาหนด

4. ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน

: ไม่กาหนด

5. ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม

: ไม่กาหนด

6. ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ

: ไม่กาหนด

7. ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส

: ไม่กาหนด

8. หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม

: ไม่กาหนด

2.11. จานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั ้ ต่า :
1. ชนิดรับขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

: ไม่กาหนด

2. ชนิดจ่ายเงินปั นผล

: ไม่กาหนด

3. ชนิดสะสมมูลค่า

: ไม่กาหนด

4. ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน

: ไม่กาหนด

5. ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม

: ไม่กาหนด

6. ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ

: ไม่กาหนด

2.12. รายละเอียดเพิม่ เติม :
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการปรับลด หรือยกเว้นจานวนมูลค่าขัน้ ต่าตามข้อ 2.6 – 2.7 (ถ้ามี) ให้กบั ผูส้ งซื
ั ่ ้อ หรือสังขาย
่
คืนหน่วยลงทุนตามประเภทของผูล้ งทุน ตามมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน ตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน ตามช่องทาง
การซื้อขายหน่วยลงทุน หรือตามเงื่อนไขทีบ่ ริษทั จัดการอาจกาหนดขึน้ ในอนาคต เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวก และเป็ น
ประโยชน์ให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน โดยบริษทั จัดการจะประกาศให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ณ ทีท่ าการของ
บริษทั จัดการ และผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือประกาศทางเว็บไซด์ของบริษทั จัดการ
อย่างไรก็ตาม บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการลดหรือเปลี่ยนแปลงมูลค่าขัน้ ต่าของการทารายการสังซื
่ ้อและ/หรือขายคืน
หน่วยลงทุนได้ โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ อื หน่วยแล้ว เพื่อรองรับรายการส่งเสริมการขายหรือบริการต่าง ๆ หรือ
ในกรณีทบี่ ริษทั จัดการเห็นว่าเหมาะสมมากกว่า การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษทั จัดการ ทัง้ นี้ เพื่อ
ประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกล่าวบริษทั จัดการจะประกาศให้ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ณ ทีท่ าการของบริษทั จัดการ และ/หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ
ประกาศทางเว็บไซด์ของบริษทั จัดการ
3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิ ดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะพิ เศษ
การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิ ธีอื่นที่ จะลงทุน :
3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
เป็ นทางเลือกในการลงทุนในตราสารทุนในประเทศ สาหรับผูล้ งทุนทีส่ ามารถรับความเสีย่ งของความผันผวนของหุน้ ได้ โดย
กองทุนจะนาเงินลงทุนทีร่ ะดมได้ไปลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหุน้ ทุนทีม่ ปี ั จจัยพื้นฐานดี โดยมุ่งประโยชน์ของผูล้ งทุนเป็ น
หลัก
3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน : ตราสารทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : - กองทุนรวมเพื่อการออม (Super Savings Fund : SSF)
3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนทีล่ งทุนแบบไม่มคี วามเสี่ยงต่างประเทศ
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3.5. นโยบายการกู้ยมื (ถ้ามี) : ไม่มี
3.6. การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) : ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า :ที่มไิ ด้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อลดความเสีย่ ง (Non-Hedging)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซบั ซ้อน
3.6.2 วิธกี ารในการคานวน Global Exposure limit : Commitment approach
3.7. การลงทุนในตราสารทีม่ สี ญ
ั ญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ลงทุน
3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) : มุ่งหวังให้ผลตอบแทนสูงกว่าดัชนี (Active Management)
3.9. ดัชนีช้วี ดั /อ้างอิง (Benchmark) :
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET (SET TRI) สัดส่วน (%) : 100.00
การลงทุนในกองทุนนี้จะเปรียบเทียบผลตอบแทนกับดัชนีผลตอบแทนรวมของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET
Total Return)
บริษัท จัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วดั ในการเปรียบเทียบตามที่บริษัท จัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่
ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนทีก่ าหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิ ดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจน
ถึงวันทีม่ กี ารเปลี่ยนแปลงตัวชี้วดั ค่าอธิบายเกี่ยวกับตัวชี้วดั และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้วดั ดังกล่าวผ่านการลงประกาศใน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ ตามในกรณีการ
เปลี่ยนแปลงตัวชี้วดั เพื่อให้เป็ นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อกาหนดของสมาคมบริษทั จัดการลงทุน และ/หรือ ประกาศ
ข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือ การ
เปลี่ยนแปลงตัวชี้วดั ในการ ใช้เปรียบเทียบในกรณีทผี่ อู้ อกตัวดัชนีของตัวชี้วดั ไม่ได้จดั ทาหรือเปิ ดเผยข้อมูล/อัตราดังกล่าว
อีกต่อไป โดยบริษัทบริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลง ดังกล่าวให้ผู้ถือหน่ วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศใน
เว็บไซต์ของบริษทั จัดการ ภายในเวลาทีผ่ ลู้ งทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได
อย่างไรก็ดี กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้ว ดั ที่ใช้ในการเปรียบเทียบผลการดาเนินงานของกองทุน อันเนื่องมาจากปั จจัย
ภายนอก เช่ น ผู้ ให้ บริก ารดัชนี มี ก ารยกเลิก การค านวณดัชนี ซ่ึงกองทุ น มีก ารน าดัชนี นั น้ มาใช้เป็ น ตั วชี้ว ัด หรือการ
เปลี่ยนแปลงตัวชี้วดั ตามทีห่ น่วยงานกากับดูแลกาหนด เป็ นต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่แจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าถึงการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วดั ในการเปรียบเทียบดังกล่าว แต่จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อย
กว่า 7 วัน โดยจะปิ ดประกาศ ณ สานักงานของบริษัทจัดการ สถานที่ตดิ ต่อของผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนหน่ วย
ลงทุน และประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ
3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน
3.11. รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :
กองทุ นมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ ตราสารแห่งทุนหรือหุ้นสามั ญ ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีปัจจัยพื้นฐานดีหรือมีแนวโน้มการเติบโตในทางธุรกิจ หรือบริษัทที่มี
ประวัติการจ่ายเงินปั นผลทีด่ ี และอาจจะลงทุนในตราสารของหน่ วยอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund) กองทุนทรัสต์เพื่อ
การลงทุ น ในอสังหาริม ทรัพ ย์ (REITs) และหน่ วยลงทุ น ในกลุ่ ม กองทุ น รวมโครงสร้ างพื้น ฐาน (Infrastructure Fund)
รวมถึงตราสารอื่นใดทีใ่ ห้สทิ ธิในการได้มาซึ่งตราสารดังกล่าว และหรือหุ้นในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์รวมถึงตรา
สารหรือสัญ ญาทางการเงินอื่น ใดในการให้สิทธิได้ม าซึ่งหุ้น ดังกล่าวหรือให้ผลตอบแทนกับหุ้น กลุ่มนั น้ ๆ โดยขึ้น อยู่กับ
ดุลพินิจของผู้จดั การกองทุน ซึ่งจะส่งผลให้มี net exposure ในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
โดยเงินลงทุนส่วนทีเ่ หลืออาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศที่มลี กั ษณะคล้ายเงินฝาก เงินฝากในสถาบันการเงิน
ตามกฎหมายไทย ทีม่ อี ายุของตราสารหรือสัญญา หรือระยะเวลาการฝากเงิน แล้วแต่กรณี และ/หรือตราสารแห่งทุน ตรา
สารทางการเงิน ตราสารกึ่งหนี้ก่งึ ทุน และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น ที่ออกโดยภาครัฐบาล รัฐวิสาห กิจ สถาบัน
การเงิน และ/หรือ ภาคเอกชน ภาคเอกชน และ/หรือหน่ วย private equity ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงาน
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คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกากับตลาดทุน ประกาศก าหนดหรือให้ความเห็นชอบให้กองทุนสามารถลงทุน
ได้โดยความน่ าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่ สามารถลงทุนได้ (investment grade) รวมทัง้ ลงทุนใน
หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื ตามที่ระบุไว้ในโครงการหรือตามทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
กองทุ น อาจลงทุ น ในสัญ ญาซื้อ ขายล่ ว งหน้ า (Derivatives) เพื่อ เพิ่ ม ประสิท ธิภ าพในการบริห ารการลงทุ น (Efficient
Portfolio Management) รวมทัง้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) เพื่อลดความเสีย่ งจากการลงทุน
(Hedging) ในกรณี ที่ดชั นีตลาดหลักทรัพ ย์ปรับตัวลดลง หรือมีแนวโน้มปรับตัวลดลง โดยพิจารณาจากสภาวะตลาดใน
ขณะนัน้ กฎข้อบังคับ และปั จจัยอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง เช่น ทิศทางราคาหลักทรัพย์ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการป้ องกันความเสีย่ ง
เป็ นต้น และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กองทุนจะไม่ลงทุนใน
หรือ มีไ ว้ซ่ึงหลัก ทรัพ ย์ ห รือ ตราสารที่ เสนอขายในต่ า งประเทศ ตราสารหนี้ ที่ไ ม่ ไ ด้ร ับ การจัด อัน ดับความน่ า เชื่อถื อ
(Unrated) และตราสารหนี้ ที่มีอันดับความน่ า เชื่อถือของตราสารหรือผู้ออก (Issue/Issuer) ต่ า กว่ าที่สามารถลงทุ นได้
(Non-investment grade) และตราสารทุนของบริษัท ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพ ย์ (Unlisted) อย่างไรก็ต าม
กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ ตราสารแห่งหนี้ทมี่ อี ันดับความน่าเชื่อถือทีต่ วั ตราสารหรือทีผ่ ูอ้ อกตราสารต่ากว่าทีส่ ามารถ
ลงทุนได้ (Non-investment grade) หรือตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted securities) เฉพาะ
กรณีทตี่ ราสารหนี้นัน้ ได้รบั การจัดอันดับความน่าเชื่อถือทีส่ ามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือจดทะเบียนใน ตลาด
หลักทรัพ ย์ (listed securities) แล้วแต่กรณี ในขณะที่กองทุ นลงทุน แต่ ต่อมามีก ารเปลี่ยนแปลงเป็ น non – investment
grade หรือ Unlisted securities เท่านัน้
กองทุนอาจลงทุนในตราสารทีม่ ลี กั ษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) หรืออาจเข้าทาธุรกรรม
ประเภทการซื้อโดยมีสญ
ั ญาขายคืน (Reverse Repo) หรือธุรกรรมประเภทการให้ยมื หลักทรัพย์ (Securities Lending)
ตามหลักเกณฑ์ทคี่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกากับตลาดทุน ประกาศ
กาหนด
อย่างไรก็ดี ในกรณีทสี่ ถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวน ซึ่งอาจมีผลกระทบ
ต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ การเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติต่างๆ ราคาตลาดลงอย่างรุนแรงที่สุดในรอบปี บญ
ั ชี หรือกรณี
อื่นใดทีจ่ ะก่อความเสียหายให้แก่กองทุนโดยรวม เป็ นต้น ทาให้อาจมีบางขณะทีบ่ ริษทั จัดการไม่สามารถลงทุนให้เป็ นไป
ตามสัดส่วนการลงทุนทีก่ าหนดไว้ได้ ทัง้ นี้ บริษทั จัดการจะรายงานการไม่สามารถลงทุนให้เป็ นไปตาม สัดส่วนการลงทุนที่
กาหนดไว้ในโครงการแก่สานักงาน ก.ล.ต. โดยไม่ถอื ว่าผิดเงื่อนไขโครงการ
3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : ไม่ลงทุน
3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื ทีจ่ ะลงทุน: ไม่มี
3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื ทีจ่ ะลงทุนในประเทศ :
ส่วนที่ 1 : ตราสาร TS (transferable securities)
เป็ นไปตามประกาศ และมีการลงทุนใน Structured Notes
ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สนิ ประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย Property
เป็ นไปตามประกาศ
ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสญ
ั ญาขายคืน (Reverse Repo) การลงทุนใน Reverse Repo
เป็ นไปตามประกาศ
ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยมื หลักทรัพย์ (Securities Lending)
เป็ นไปตามประกาศ
ส่วนที่ 6 : ธุรกรรมประเภท Derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุน ดังนี้
เป็ นไปตามประกาศ
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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 นทรัพย์ สนิ ของกองทุนรวม :
อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่น เพื่อเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามผู้ออกทรัพย์สนิ หรือคู่สญ
ั ญา (Single Entity Limit)
เป็ นไปตามประกาศ และกรณีทกี่ ารลงทุนไม่เป็ นไปตามข้อนี้จะดาเนินการให้เป็ นไปตามทีป่ ระกาศกาหนด
ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)
เป็ นไปตามประกาศ และกรณีทกี่ ารลงทุนไม่เป็ นไปตามข้อนี้จะดาเนินการให้เป็ นไปตามที่ประกาศกาหนด
ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)
เป็ นไปตามประกาศ และกรณีทกี่ ารลงทุนไม่เป็ นไปตามข้อนี้จะดาเนินการให้เป็ นไปตามทีป่ ระกาศกาหนด
ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการทีล่ งทุน (concentration limit)
เป็ นไปตามประกาศ และกรณีทกี่ ารลงทุนไม่เป็ นไปตามข้อนี้ จะดาเนินการให้เป็ นไปตามทีป่ ระกาศกาหนด
ส่วนที่ 5 : การดาเนินการเมื่อทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนขาดคุณสมบัตหิ รือการลงทุนไม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุน
เป็ นไปตามประกาศ และกรณีทกี่ ารลงทุนไม่เป็ นไปตามข้อนี้ จะดาเนินการให้เป็ นไปตามทีป่ ระกาศกาหนด
ส่วนที่ 6 : การดาเนินการเมื่อการลงทุนไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน
เป็ นไปตามประกาศ และกรณีทกี่ ารลงทุนไม่เป็ นไปตามข้อนี้จะดาเนินการให้เป็ นไปตามทีป่ ระกาศกาหนด
4. การแบ่งชนิ ดหน่ วยลงทุน (Class of Unit) :
4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : มี
4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน :
- ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บผูถ้ อื หน่วยลงทุน
- สิทธิทจี่ ะได้รบั เงินปั นผล
- สิทธิประโยชน์ทางภาษีชนิดเพื่อการออม (SSF)
4.3. รายละเอียดเพิม่ เติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) :
กองทุนรวมทีม่ กี ารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็ น 5 ชนิด ได้แก่
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ชื่อย่อ : PRINCIPAL TDIF-R) : (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
เหมาะกับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิ ดโอกาสให้ผู้ลงทุน รับรายได้สม่าเสมอจากการขายคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติ
และไม่ต้องเสียภาษีจากเงินได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตนิ ัน้
ชนิดจ่ายเงินปั นผล (ชื่อย่อ : PRINCIPAL TDIF-D) :
เหมาะสาหรับผูล้ งทุนประเภทนิติบุคคล/สถาบัน เปิ ดโอกาสให้ผลู้ งทุนรับรายได้สม่าเสมอจากเงินปั นผล รวมถึงมีสทิ ธิได้รบั
สิทธิพเิ ศษทางภาษี หากปฏิบตั เิ ป็ นไปตามเกณฑ์/เงื่อนไขทีก่ รมสรรพากรกาหนด
ชนิดสะสมมูลค่า (ชื่อย่อ : PRINCIPAL TDIF-A) : (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคัม อิควิต้ี

6

เหมาะสาหรับผูล้ งทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิ ดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จากส่ว นต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสม
ผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน (ชื่อย่อ : PRINCIPAL TDIF-I) (ยังไม่เปิ ดให้บริการ) :
เหมาะสาหรับผู้ลงทุนประเภทนิติบุคคล/สถาบัน เปิ ดโอกาสให้ผลู้ งทุนรับรายได้สม่า เสมอจากเงินปั นผล รวมถึงมีสิทธิได้รบั สิทธิ
พิเศษทางภาษี หากปฏิบตั เิ ป็ นไปตามเกณฑ์/เงื่อนไขทีก่ รมสรรพากรกาหนด
ทัง้ นี้ ผูล้ งทุนบุคคลธรรมดา และผูล้ งทุนสถาบันสามารถลงทุนได้ในหน่ วยลงทุนทุกชนิดตามเงื่อนไขที่กองทุนกาหนด ทัง้ นี้ บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงปรับปรุง หรือเปิ ด บริการหน่ วยลงทุนชนิดทีย่ งั ไม่ได้เปิ ดให้บริการ เพื่อเพิม่ ความ
สะดวกให้ แ ก่ ผู้ถือ หน่ ว ยลงทุ น และค านึ งถึงผลประโยชน์ ข องผู้ถือ หน่ ว ยลงทุ น เป็ นสาคัญ โดยบริษัท จัด การจะติด ประกาศ
รายละเอีย ดการให้บริการดังกล่ าว ล่ว งหน้าอย่า งน้อ ย 7 วัน ก่ อนวัน เปลี่ยนแปลง ที่ท าการทุก แห่ งของบริษัท จัด การและ ณ
สถานทีต่ ดิ ต่อของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม (ชื่อย่อ : PRINCIPAL TDIF-C) :
เหมาะสาหรับผู้ลงทุ นประเภทกลุ่มบุ คคล นิติบุคคล/ สถาบัน ที่บริษัท จัดการกาหนด อาทิ ผู้ล งทุน กลุ่ม กองทุ นสารองเลี้ยงชีพ
กองทุนส่วนบุคคลภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ ผู้ลงทุนกลุ่มกรมธรรม์ประกันชีวติ ควบหน่ วยลงทุน (Unit Linked) กองทุน
รวมของบริษัทจัดการอื่น การลงทุนจากนิติบุคคล/สถาบันที่มีการให้บริการบริหารพอร์ตการลงทุนในรูปแบบ Asset Allocation
Model รวมถึง ผูล้ งทุนกลุ่มผูล้ งทุนอื่นทีบ่ ริษทั จัดการประกาศเพิม่ ในอนาคตเท่านัน้
ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ (ชื่อย่อ : PRINCIPAL TDIF-X) :
เหมาะสาหรับผูล้ งทุนประเภทกองทุนรวมอื่นที่อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ หรือการลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ หน่ วยลงทุน
ของกองทุนรวมอื่นทีบ่ ริษทั จัดการเดียวกันเป็ นผู้รบั ผิดชอบในการดาเนินการ อาทิ กองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษทั จัดการ
รวมถึงกลุ่มผู้ลงทุนอื่นที่บริษทั จัดการประกาศเพิ่มเติมในอนาคต โดยเปิ ดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน
(Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total Return)
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์(ชื่อย่อ PRINCIPAL TDIF-E) (ยังไม่เปิ ดให้บริการ) :
เหมาะสาหรับผู้ลงทุนที่ทารายการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจัดการ ที่ต้องการรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน
(Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) โดยในเบื้องต้นกาหนดให้สาหรับผู้ลงทุนที่ทารายการผ่าน
MobileApplication (Mobile App) แ ละ Internet (Easy invest) ของบริษัทจัดการเท่านั น้ รวมถึงกลุ่มผูล้ งทุนอื่นที่บริษัทจัดการ
ประกาศเพิม่ เติมในอนาคต
ชนิดเพื่อการออม (ชื่อย่อ : PRINCIPAL TDIF-SSF) :
เหมาะส าหรับผู้ลงทุนทีต่ ้องการออมเงินระยะยาวและได้รบั สิทธิประโยชน์ ทางภาษีโดยเงินลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนี้สามารถน
าไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ ทัง้ นี้ ผู้ลงทุ นต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่กรมสรรพากรและ/หรือ
หน่วยงานของทางการประกาศก าหนด รวมถึงผูล้ งทุนทีค่ าดหวังรับผลตอบแทนจากส่วนต่าง
จากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง/เพิม่ เติมผูล้ งทุนเพื่อลงทุนในชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม และชนิดผู้ลงทุนพิเศษ รวมถึงชนิดผู้
ลงทุนอื่นที่บริษัทจัดการอาจกาหนดขึ้นในอนาคตได้โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวัน
เปลี่ยนแปลง และประกาศผ่านทางเว็บไซด์ของบริษทั จัดการให้ทราบ
ผูล้ งทุนบุคคลธรรมดา และผูล้ งทุนสถาบันสามารถลงทุนได้ในหน่ วยลงทุนทุกชนิดตามเงื่อนไขทีก่ องทุนกาหนด ทัง้ นี้บริษทั จัดการ
ขอสงวนสิทธิในการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงปรับปรุง หรือเปิ ดบริการหน่ วยลงทุนชนิดที่ยงั ไม่ได้เปิ ดให้บริการ เพื่อเพิม่ ความสะดวก
ให้แก่ผถู้ ือหน่ วยลงทุน และคานึงถึงผลประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการ
ให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ทาการทุกแห่ งของบริษัท จัดการและ ณ สถานที่ติดต่อของ
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และประกาศผ่านทางเว็บไซด์ของบริษทั จัดการให้ทราบ
สาหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการเพิม่ เติม เปลี่ยนแปลงปรับปรุง หรือเปิ ดบริการหน่ วยลงทุน
เพื่อการออม เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่ วยลงทุน และคานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่ วยลงทุนเป็ นสาคัญ โดยบริษัท
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จัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทาการก่อนวันเปลี่ยนแปลง ทีท่ าการทุกแห่งของ
บริษัทจัดการและ ณ สถานที่ตดิ ต่อของผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน และประกาศผ่านทาง
เว็บไซด์ของบริษทั จัดการให้ทราบ
ทัง้ นี้หากกฏหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่ วยลงทุนชนิดเพื่อการออม มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
เกี่ยวกับเงื่อนไขทางภาษีหรือมีการประกาศที่เกี่ยวข้องประกาศกาหนดเพิม่ เติม หรือเปลี่ยนแปลง บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิ ใน
การปรับปรุง โครงการ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยคานึงถึงประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนเป็ นสาคัญโดยถือว่า
ได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่ วยลงทุนแล้ว และไม่ถือเป็ นการแก้ไ ขโครงการ โดยจะแจ้งให้ผู้ถอื หน่วยทราบล่วงหน้าผ่านทาง
เว็บไซด์ของบริษทั จัดการ
5. การเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรก :
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก :
- บริษทั จัดการ
- ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)
5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก :
สามารถดูขอ้ มูลในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.
6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก :
6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก :
- บริษทั จัดการ
- ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- หรือวิธกี ารอื่นๆ เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้แก่ผูถ้ อื หน่วยลงทุนในอนาคต
6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก :
สามารถดูขอ้ มูลในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.
6.3. การสังซื
่ ้อหน่วยลงทุน : ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
7. การรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน :
7.1. ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
- บริษทั จัดการ
- ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- หรือวิธกี ารอื่นๆ เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนในอนาคต
7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม : สามารถดูขอ้ มูลในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.
7.3. วิธกี ารรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
- แบบดุลยพินิจของผูล้ งทุน
- แบบอัตโนมัติ
7.4. รายละเอียดวิธกี ารรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิม่ เติม :
บริษทั จัดการจะเริม่ รับซื้อคืนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรกภายใน 30 วันทาการนับตัง้ แต่
วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวม
กรณี รบั ซื้อคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติ
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

: มี
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ชนิดจ่ายเงินปั นผล
: ไม่มี
ชนิดสะสมมูลค่า
: ไม่มี
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
: ไม่มี
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
: ไม่มี
ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
: ไม่มี
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
: ไม่มี
ชนิดเพื่อการออม
: ไม่มี
วิธกี าร วันเวลา และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนกรณีปกติ
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษทั จัดการและผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน
หลักเกณฑ์การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ :
1. กองทุ นจะพิจ ารณารับซื้อ คืน หน่ วยลงทุน อัตโนมัติไม่เกินปี ละ 12 ครัง้ โดยพิจ ารณาจากผลการด าเนิน งานสิ้ นสุด ตาม
ช่ว งเวลาที่บริษัท จัด การเห็น สมควร จากก าไรสะสม หรือก าไรสุท ธิในงวดบัญ ชีที่จ ะจ่า ยเงินค่ ารับซื้อ คืน หน่ วยลงทุ น
อัตโนมัตแิ ล้วแต่กรณี
2. การพิจารณาจ่ายเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตจิ ะขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษทั จัดการ
7.4.1 วิธกี าร วันเวลา และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
7.4.1.1 วิธกี ารรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
1. บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถอื หน่ วยลงทุนได้ตกลงสังขายคื
่
นหน่วยลงทุนและมอบหมายให้บริษทั จัดการ
ดาเนินการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่ วยลงทุนไม่เกินปี ละ 12 ครัง้ โดยการรับซื้อคืน
หน่ วยลงทุนอัตโนมัตใิ ห้ผู้ถอื หน่ วยลงทุนดังกล่ าว จะมีผลให้จานวนหน่วยลงทุนของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ลดลง
2. บริษัท จัด การจะดาเนิ น การรับซื้อ คืน หน่ ว ยลงทุ น อัต โนมัติให้ผู้ถือ หน่ ว ยลงทุ น ที่ มีรายชื่ออยู่ ต าม
หลักฐานที่ปรากฏในทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยลงทุน ของวันที่รบั ซื้อคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัตินนั ้ โดยจะรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุนให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนจากการจ่ายเงินปั นผลของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทกี่ องทุน
ไปลงทุน หรือจากรายได้จากการลงทุนสุทธิบวก/หักกาไรหรือขาดทุ นสุทธิทเี่ กิดขึน้ (ถ้ามี) โดยการรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตดิ งั กล่าวจะไม่เกินจานวนเงินสดทีก่ องทุนทีม่ อี ยู่ ณ ขณะนัน้
บริษัท จัด การจะดาเนิ น การรับ ซื้อ คืน หน่ ว ยลงทุ น อัต โนมัติให้ผู้ถือ หน่ ว ยลงทุ น ที่ มีรายชื่ออยู่ ต าม
หลักฐานที่ปรากฏในทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยลงทุน ให้ผูถ้ ือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจานวนหน่วยลงทุนที่ผู้
ถือหน่วยลงทุนถือต่อจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมด โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วย
ลงทุนที่คานวณได้เมื่อสิ้นวันทาการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติเป็ นเกณฑ์ในการคานวณราคารับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุน
ทัง้ นี้ ผู้ถือหน่ วยลงทุน อาจไม่ได้รบั เงินตามมูลค่าหน่ วยลงทุนอันเนื่องมาจากมูล ค่าหน่ วยลงทุนนั น้
อาจจะต้องถูกหักด้วยค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ เช่น ค่าใช้จ่ายอื่นใดทีเ่ กิดขึน้ จริงจากการดาเนินงานดังกล่าว
เป็ นต้น โดยบริษัทจัดการจะนาเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตดิ งั กล่าว ไปซื้อหน่วยลงทุนของ
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสัน้ โดยจานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เดลี่
ตราสารรัฐระยะสัน้ ทีผ่ ู้ถอื หน่วยลงทุนจะได้รบั จะคานวณโดยราคาหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดพริน
ซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสัน้ ภายใน 5 วันทาการนับถัดจากวันทีบ่ ริษัทจัดการดาเนินการรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ
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ในวันท ารายการรับซื้อ คืนหน่ วยลงทุนอัต โนมัติกองทุน ผู้ถือหน่ วยลงทุน ที่ยงั มิได้เปิ ดบัญชีกองทุ น
เปิ ดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสัน้ บริษทั จัดการจะดาเนินการเปิ ดบัญชีกองทุนดังกล่าวให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยถือว่าผูถ้ อื หน่วยลงทุนได้ให้ความยินยอมในการดาเนินการดังกล่าวแล้ว
3. บริษทั จัดการจะลดจานวนหน่วยลงทุนในวันทาการถัดจากวันทาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตนิ ัน้
เว้นแต่บริษัทจัดการได้ร ับการผ่อนผันระยะเวลาการคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน
ราคาขายหน่ วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกาหนดโดย
ได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. บริษทั จัดการจะลดจานวนหน่ วยลงทุนตามวรรค 1 ภายใน
วันทาการถัดจากวันทีเ่ สร็จสินการคานวณดังกล่าว
4. บริษัทจัดการจะใช้รายชื่อผู้ถือหน่ วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่ วยลงทุ น ณ วัน ทาการขายคืนหน่ วย
ลงทุนดังกล่าวโดยจะปิ ดทะเบียนผู้ถือหน่ วยลงทุนเพื่อพักการโอนหน่ วยลงทุนสาหรับการรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนดังกล่าวในวันทาการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
7.4.1.2 เอกสารประกอบการสังขายคื
่
นหน่วยลงทุน
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนอาจดาเนินการดังต่อไปนี้ได้ หากได้รบั อนุญาตจากบริษทั จัดการ
กรณีผูถ้ ือหน่วยลงทุนประสงค์ทจี่ ะขอให้บริษทั จัดการหรือนายทะเบียนจ่ ายเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ให้กับ
บุคคลอื่นทีไ่ ม่ใช่ผู้ถอื หน่วยลงทุน หรือกองทุนอื่นทีอ่ ยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการตามที่กาหนด ผู้
ถือหน่ วยลงทุนจะต้องแสดงความประสงค์ดงั กล่าวใน “หนังสือแสดงเจตจานงการจ่ายเงินค่าขายคืนหน่ วย
ลงทุน ” หรือ เอกสารอื่นที่บริษัทจัดการกาหนด เมื่อบริษัท จัดการได้ด าเนินการจ่ายเงินค่า ขายคืนหน่ ว ย
ลงทุนหรือเงิน ที่ได้เมื่อเป็ นไปตามเกณฑ์การรับซื้อคืน หน่ วยลงทุ นอัตโนมัติ ตามวิธีก ารและบุคคลที่ผู้ถือ
หน่ วยลงทุ นได้แสดงความประสงค์แล้ว บริษัท จัด การจะถือว่าผู้ถือหน่ วยลงทุนได้รบั เงินค่าขายคืนหน่ วย
ลงทุนในครัง้ นัน้ ๆ เรียบร้อ ยแล้ว และผู้ถือหน่ วยลงทุนตกลงยอมรับว่าการที่บริษัทจัดการดาเนินการตาม
ความประสงค์ ของผู้ถือ หน่ ว ยลงทุ น ใน“หนั งสือ แสดงเจตจานงการจ่า ยเงินค่ า ขายคืน หน่ วยลงทุ น ” หรือ
เอกสารอื่นทีบ่ ริษัทจัดการกาหนดดังกล่าว ผู้ถอื หน่ วยลงทุนให้ถือว่าตนได้รบั เงินค่ าขายคืนหน่วยลงทุนใน
ครัง้ นัน้ ๆ เรียบร้อยแล้ว
และบริษัทจัดการจะถือว่ารายละเอียดตาม “หนังสือแสดงเจตจานงการจ่ายเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ”มีผล
ให้บงั คับใช้ตงั ้ แต่วนั ที่ผู้ถอื หน่วยลงทุนยื่น “หนังสือแสดงเจตจานงการจ่ายเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุน ” และ
ให้มีผลใช้บังคับไปจนกว่าผูถ้ ือหน่ วยลงทุนได้แจ้งยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงต่อบริษทั จัดการเป็ นลายลักษณ์
อักษรเท่านัน้
เอกสารประกอบ “หนังสือแสดงเจตจานงการจ่ายเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุน” หรือเอกสารอื่นที่
บริษทั จัดการกาหนด
กรณีบุคคลทีผ่ ูถ้ อื หน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ให้จ่ายเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้เป็ นบุคคลธรรมดา
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ซึ่งลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
สาเนาสมุดบัญชีเงินฝาก (ในกรณีทขี่ อให้จ่ายเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนโดยการนาเงินเข้าบัญชี)
หรือเอกสารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการยอมรับหรือกาหนดเพิม่ เติมในอนาคต
กรณีบุคคลทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ให้จ่ายเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้เป็ นนิตบิ ุคคล
สาเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์/หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิ ุคคล และหนังสือ บริคณฑ์สนธิ ซึ่ง
ลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ อี านาจลงนามของนิติบุคคล
สาเนาบัตรประชาชนของผูม้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคล ซึ่งลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
สาเนาสมุดบัญชีเงินฝาก (ในกรณีทขี่ อให้จา่ ยเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนโดยการนาเงินเข้าบัญชี)
หรือเอกสารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการยอมรับหรือกาหนดเพิม่ เติมในอนาคต
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บริษทั จัดการสงวนสิทธิที่จะดาเนินการหรือไม่ดาเนินการตามหนังสื อแสดงเจตจานงการจ่ายเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุนหรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการกาหนด ซึ่งผูถ้ ือหน่วยลงทุนได้มอบไว้กบั บริษัทจัดการแล้วได้
หากเกิดกรณีทบี่ ริษทั จัดการพิจารณาเห็นว่าการดาเนินการตามหนังสือแสดงเจตจานงการจ่ายเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุนหรือเอกสารอื่นใดดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุนโดยรวม หรืออาจทาให้
เกิดความเสีย่ งทางกฎหมาย หรือความเสีย่ งในการทาธุรกรรมทีเ่ กี่ยวกับการฟอกเงิน หรือชื่อเสียงของบริษัท
จัด การหรือกองทุ น หรือเพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ย วข้องรวมถึงที่มีก ารแก้ ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี) หรือ
เพื่อให้เป็ นไปตามคาสังหรื
่ อการตีความหรือการให้ความเห็นของหน่วยงานผูม้ ีอานาจ โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้ง
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนทราบก่อนการดาเนินการหรือไม่ดาเนินการดังกล่าว และให้ถือว่าการดาเนินการดังกล่าว
ได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนด้วยแล้ว โดยไม่ถอื ว่าบริษัทจัดการดาเนินการผิดไปจากโครงการ
แต่ อย่ างใด และไม่ ถือ เป็ น การแก้ ไ ขรายละเอียดของโครงการ ทัง้ นี้ หากไม่ มีคาสังห้
่ ามหรือข้อห้ ามใดๆ
บริษทั จัดการสามารถพิจารณาจ่ายเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวให้กบั ผูถ้ อื หน่วยลงทุนแทนได้
กรณี รบั ซื้อคืนปกติ

7.4.2

ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
: มี
ชนิดจ่ายเงินปั นผล
: มี
ชนิดสะสมมูลค่า
: มี
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
: มี
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
: มี
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
: มี
ชนิดเพื่อการออม
: มี
วิธกี าร วันเวลา และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนปกติ
บริษัทจัดการจะเปิ ดให้ผู้ถอื หน่วยสามารถขายคืนหน่ วยลงทุนได้ทุกวันทาการ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคาสัง่
ขายคืนหน่วยลงทุนหน่วยลงทุนได้ตงั ้ แต่เวลาเริม่ ทาการถึงเวลา 15.00 น
ทัง้ นี้ หากวันดังกล่าวเป็ นวันทีไ่ ม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ ให้เลื่อนเป็ นวันทาการถัดไป
7.4.2.1 การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษทั จัดการและผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
วิธกี ารรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
1) ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุน โดยส่งคาสังขายคื
่
นล่วงหน้า และหลักฐานการขาย
คืนล่วงหน้าซึ่งเป็ นไปตามรายละเอียดในข้อ 7.4.2 วิธกี าร วันเวลา และวันทาการรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนปกติ
2) ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถสังขายคื
่
นหน่วยลงทุนเป็ นจานวนเงินหรือเป็ นจานวนหน่วยลงทุน อย่าง
ใดอย่างหนึ่ง โดยกรอกรายละเอียดในคาสังขายคื
่
นหน่ วยลงทุน (ผู้ถอื หน่ วยลงทุนสามารถขอรับ
ใบคาสังขายคื
่
นหน่วยลงทุนได้ทบี่ ริษัทจัดการและผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนในวันและเวลา
ทาการ หรือช่องทางอื่น ที่บริษัทจัดการอาจแจ้งเพิ่มเติมในอนาคต) พร้อมเอกสารประกอบการ
ขายคืนหน่ วยลงทุนที่บริษทั จัดการกาหนด (ถ้ามี) และนาส่งได้ที่บริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืน หรือสามารถส่งคาสังขายคื
่
น หน่ วยลงทุ นทางโทรสารไปยังบริษั ทจัดการหรือ
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
เอกสารประกอบการสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุน
ผูส้ งขายคื
ั่
นหน่ วยลงทุนจะต้องนาส่งคาสังขายคื
่
นพร้อมเอกสารประกอบต่อไปนี้ เว้นแต่จะได้ รบั
อนุญาตจากบริษทั จัดการเป็ นอย่างอื่น
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กรณี ผ้สู ั ่งขายคืนหน่ วยลงทุนเป็ นบุคคลธรรมดา
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ซึ่งลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
หรือเอกสารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการยอมรับหรือกาหนดเพิม่ เติมในอนาคต
กรณี ผ้สู ั ่งขายคืนหน่ วยลงทุนเป็ นนิ ติบุคคล
สาเนาบัตรประชาชนของผูม้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคล ซึ่งลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
หนังสือมอบอานาจ (ถ้ามี) และสาเนาบัตรประชาชนของผูม้ อบอานาจ และผูร้ บั มอบอานาจ
หรือเอกสารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการยอมรับหรือกาหนดเพิม่ เติมในอนาคต
วันเวลารับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุน โดยส่งคาสังขายคื
่
นล่วงหน้า และหลักฐานการขาย
คืนล่วงหน้าซึ่งเป็ นไปตามรายละเอียดในข้อ 7.4.2 วิธกี าร วันเวลา และวันทาการรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนปกติ
ราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถสังขายคื
่
นหน่วยลงทุนได้ตามราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุน ณ สิ้ นวันทา
การรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน นัน้ (ราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่ วยลงทุนที่ใช้เพื่ อ
คานวณราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุน ณ สิ้นวันทาการรับซื้อคืนนัน้ หักด้ว ยค่าธรรมเนียมการรับซื้อ
คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ) โดยผูถ้ ือหน่ วยลงทุนต้องสังขายคื
่
นหน่ วยลงทุนไม่ต่ากว่ามูลค่าขัน้ ต่าใน
การขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
7.4.2.2 การชาระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ในการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนของกองทุน บริษัทจัดการจะดาเนินการชาระเงินให้ผู้ขายคืนหน่ วยลงทุน
ภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั รับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทาการของผูป้ ระกอบธุรกิจ
การจัด การกองทุ น ต่ างประเทศที่มี ลัก ษณะในท านองเดีย วกับธุ รกิจ การจัด การกองทุ น รวม และผู้
ประกอบธุรกิจ ที่เกี่ยวข้องในต่า งประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ การชาระราคา เว้น แต่บริษัท จัดการ
ได้รบั การผ่อนผันระยะเวลาการคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน
และราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุน ตามที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกาหนดโดยได้รบั ความเห็นชอบจาก
สานัก งาน ก.ล.ต บริษัท จัด การจะชาระเงิน ให้ผู้ข ายคืน หน่ ว ยลงทุ น ภายใน 5 วัน ท าการนั บแต่ ว ัน
คานวณมูลค่าและราคาดังกล่าวตามที่ได้รบั การผ่อนผัน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทาการของผู้ประกอบ
ธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มลี ักษณะในทานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้
ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่ างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ การชาระราคา และหรือกรณี ตามข้อ
“การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนคืนแก่ ผถู้ ือหน่ วยลงทุน” “การไม่ขายหรือไม่รบั
ซื้อคืนหน่ วยลงทุนตามคาสัง่ ซื้อหรือคาสังขายคื
่
นหน่วยลงทุน ” และ “การหยุดรับซื้อคืน หน่ วยลงทุน”
โดยบริษัทจัดการจะชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นเช็คขีดคร่อมสังจ่
่ ายเฉพาะในนามผูถ้ อื หน่ วยลงทุน
หรือโดยนาเงินค่ าขายคืนดังกล่าวเข้ าฝากในบัญ ชีเงินฝากของผู้ถือหน่ วยลงทุน หรือวิธีการอื่น ใดที่
บริษัทจัดการยอมรับ เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้ แก่ผู้ถือหน่ วยลงทุนในอนาคต ตามที่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ ตามรายละเอียดในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวม
โดยในกรณี ที่ ชาระค่า ขายคืน หน่ ว ยลงทุ น เป็ น เช็ค ขีด คร่อ มสัง่ จ่ ายในนามผู้ถือหน่ วยลงทุ น บริษัท
จัดการจะจัดส่งให้ผู้ถอื หน่วยลงทุน โดยทางไปรษณีย์ หรือโดยวิธกี ารที่บริษทั จัดการเห็นสมควร หรือ
โดยให้ผสู้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็ นผูด้ าเนินการดังกล่าว
หรือบริษัท จัดการจะดาเนินการให้มีก ารหักกลบหนี้กัน ให้กับผู้ถือหน่ วยลงทุน ในกรณี ที่ผู้ถือหน่ ว ย
ลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นของบริษทั จัดการ
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ในกรณีที่ไ ม่มีรายละเอียดระบุในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวมหรือกรณีอ่นื ใดที่บริษัทจัดการไม่สามารถ
ชาระเงินให้ผู้ขายคืนหน่ วยลงทุนตามวิธกี ารในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวมของผู้สงขายคื
ั่
นได้ บริษัท
จัด การขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาชาระค่ าขายคืน หน่ ว ยลงทุ น ดังกล่ าวด้ว ยวิธีก ารที่บริษัทจัด การ
เห็นสมควร ทัง้ นี้ บริษทั จัดการอาจมอบหมายให้ผสู้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อ คืนเป็ นผูด้ าเนินการคืน
เงินดังกล่าวแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนแทนบริษทั จัดการได้
7.4.2.3 เงื่อนไขในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
1. คาสังขายคื
่
นหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อคาสังขายคื
่
นถูกต้องครบถ้วน และบริษัทจัดการได้รบั
และได้ทารายการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุ นแล้ว และผู้สงขายคื
ั่
นหน่ วยลงทุนมีจานวนหน่ วยลงทุ น
ตามทะเบียนผูถ้ อื หน่ วยลงทุนเพียงพอกับจานวนหน่วยลงทุนที่สงขายคื
ั่
น ทัง้ นี้ผสู้ งขายคื
ั่
นหน่ วย
ลงทุน จะยกเลิกหรือเพิกถอนการสังขายคื
่
นหน่ วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่บริษทั จัดการจะอนุ ญาตให้
ดาเนินการเป็ นอย่างอื่นได้
ทัง้ นี้ ในกรณีที่ผถู้ ือหน่ วยลงทุน สังขายคื
่
นหน่ วยลงทุนโดยมีจานวนหน่ วยลงทุนหรือมูลค่าหน่ วย
ลงทุนสูงกว่าข้อมูลที่ปรากฏตามสมุดทะเบียนผู้ถือหน่ วยลงทุ น หรือการสังขายคื
่
นหน่ วยลงทุ น
ดังกล่ าวมีผ ลท าให้ห น่ วยลงทุน ของผู้ถือ หน่ วยลงทุน มีมูล ค่าต่ ากว่ามู ลค่า หรือมีจานวนต่ ากว่ า
จานวนหน่ วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั ้ ต่า (ถ้ามี) บริษทั จัดการจะถือว่าผูถ้ อื หน่ วยลงทุนประสงค์
ทีจ่ ะขายคืนหน่วยลงทุนทัง้ หมดตามจานวนทีป่ รากฏในสมุดทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน
หากบริษัทจัดการจะเปลี่ยนแปลงมูลค่าหรือจานวนหน่ วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั ้ ต่ าดังกล่าว
บริ ษั ท จัด การจะติ ด ประกาศรายละเอี ย ดการให้ บ ริ ก ารดัง กล่ า ว ล่ ว งหน้ า 7 วัน ก่ อ นวัน
เปลี่ยนแปลง ที่ที่ทาการทุกแห่ งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุ นการขาย
หรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต ทราบ
2. บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะยกเลิกจานวนหน่ วยลงทุนทีท่ ารายการขายคืนสมบูรณ์แล้ว ใน
สมุดทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนในวันทาการถัดจากวันทาการขายคืนหน่วยลงทุนของคาสังขายคื
่
น
นัน้ ๆ เว้นแต่ บริษัทจัด การได้รบั การผ่ อนผันระยะเวลาการคานวณมูลค่าทรัพ ย์สินสุทธิ มูลค่ า
หน่ วยลงทุน ราคาขายหน่ วยลงทุ น และราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุน ตามที่สมาคมบริษัทจั ดการ
ลงทุนกาหนดโดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะ
ยกเลิกจานวนหน่ วยลงทุนทีท่ ารายการขายคืนสมบูรณ์แล้วตามวรรค 1 ภายในวันทาการถัดจาก
วันทีเ่ สร็จสินการคานวณดังกล่าว
3. ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่ วยลงทุนได้ และผู้ถือ
หน่วยลงทุนทีส่ งขายคื
ั่
นหน่วยลงทุนตกลงทีจ่ ะรับชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื่นแทนเงิน บริษัทจัดการอาจชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุนดังกล่ าวเป็ นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื่น โดยได้รบั ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่
สมาคมกาหนด
4. ผูถ้ อื หน่วยลงทุนอาจยกเลิกคาสังขายคื
่
นหน่วยลงทุนได้ ภายในวันสุดท้ายในการรับเอกสารแสดง
ความจานงในการขายคืนหน่วยลงทุน และต้องได้รบั การอนุมตั จิ ากบริษทั จัดการ
7.4.2.4 การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
นายทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่ วยลงทุน ให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์
ภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั รับซื้อคืน หรือโดยให้ผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนเป็ นผู้ดาเนิ นการ
นาส่ง เว้น แต่กรณี บริษัทจัดการได้รบั การผ่อนผันระยะเวลาการค านวณมูลค่ าทรัพย์สิน สุทธิ มูลค่ า
หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
นายทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่ วยลงทุน ให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์
ภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั คานวณมูลค่าและราคาดังกล่าวตามทีไ่ ด้รบั การผ่อนผัน โดยมิให้นับรวม
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วันหยุดทาการของผูป้ ระกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มลี ักษณะในทานองเดียวกับธุรกิจ
การจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการชาระ
ราคา หรือโดยให้ผสู้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนเป็ นผู้ดาเนินการนาส่ง และหรือกรณีตามข้อ “การ
เลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืน
หน่วยลงทุนตามคาสังซื
่ ้อหรือคาสังขายคื
่
นหน่วยลงทุน” และ “การหยุดรับซื้อคืนหน่วยลงทุน”
บริษัทจัดการและนายทะเบียนขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน
จากหนั งสือ รับ รองสิท ธิในหน่ ว ยลงทุ น เป็ นสมุ ด บัญ ชีแ สดงสิท ธิใ นหน่ ว ยลงทุ น หรือ รูป แบบอื่น ที่
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ที่ ที่
ทาการทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานที่ตดิ ต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง
7.4.2.5 เงื่อนไขอื่นๆ
1. บริษัท จัด การขอสงวนสิท ธิที่จะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุ ง เพิ่ม เติม วิธีการชาระเงิน ค่า ขายคืน
หน่ ว ยลงทุ น โดยบริษัท จัด การจะปิ ด ประกาศรายละเอีย ดล่ ว งหน้ า อย่ างน้ อ ย 7 วัน ก่ อนวัน
เปลี่ยนแปลง ที่ที่ทาการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่ อของผู้สนับสนุ นการขาย
และรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน
2. บริษทั จัดการอาจเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิ่มเติมวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ ความ
สะดวกให้แก่ผู้ถอื หน่วยลงทน โดยบริษทั จัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว
ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ที่ทาการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อ
ของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เช่น การเพิ่มเติมวิธกี ารรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุนดังต่อไปนี้
2.1 การขายคืน หน่ ว ยลงทุ น ผ่ า นการบริก ารธุ ร กรรมทางอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ได้ แ ก่ การบริก าร
ธุรกรรมทีใ่ ช้วธิ กี ารทางอิเล็กทรอนิกส์ทงั ้ หมดหรือแต่บางส่วน เช่น
- การขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (automatic teller
machine) (ถ้ามี)
- บริการธนาคารทางโทรศัพท์ (telebanking) (ถ้ามี)
- อินเทอร์เน็ต (internet) (ถ้ามี)
- สื่ออื่นใดทีม่ ลี กั ษณะเดียวกัน หรือทีบ่ ริษทั จัดการอาจเพิม่ เติมในอนาคต
โดย การให้บริการดังกล่าวจะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทสี่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กาหนด
2.2 การขายคืนหน่วยลงทุนวิธกี ารอื่น ๆ ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตให้ทาได้
3. กรณีผขู้ ายคืนหน่วยลงทุนส่งคาสังขายคื
่
นและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากข้อมูลไม่สมบูรณ์ และ
หรือไม่ชดั เจน และบริษทั จัดการไม่สามารถให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนแก้ไขหรือยืนยันข้อมูลได้ไม่ว่าด้วยเหตุ
ใด บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะไม่ดาเนินการขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว
ทัง้ นี้ ผู้ข ายคืน หน่ วยลงทุ นยิน ยอมและตกลงส่งค าสังขายคื
่
น ตัว จริง และเอกสารทัง้ หมดให้บริษัท
จัด การภายใน 3 วัน นั บ แต่ ว ัน ที่มีก ารส่ งค าสัง่ ขายคื น ทางโทรสารนั น้ และหากบริษั ท จัด การได้
ดาเนินการตามคาสังขายคื
่
นทางโทรสารของผู้สงขายคื
ั่
นหน่วยลงทุนแล้ว หากข้อมูลทางโทรสารและ
ตัวจริงไม่ตรงกัน หรือบริษทั จัดการไม่ได้รบั เอกสารตัวจริงไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษทั จัดการจะถือ ว่าผูถ้ ือ
หน่ วยลงทุ นได้ม อบหมายและให้ค วามเห็นชอบให้บริษั ท จัดการด าเนิ นการตามข้อมู ลที่ได้รบั ทาง
โทรสาร
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4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลาทาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพื่อความ
เหมาะสม หรือเพื่อประโยชน์ แก่ กองทุ นโดยรวม โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการ
ให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ที่ทาการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ
สถานทีต่ ดิ ต่อของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
5. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิ ดบัญชีกองทุนของผูถ้ ือหน่วยลงทุนทีไ่ ม่มียอดคงเหลือโดยไม่ต้องแจ้ง
ให้ผูถ้ อื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
6. บริษัทจัดการจะไม่รบั ซื้อคืนหน่ วยลงทุนหากเกิดกรณีต ามข้อ “การไม่ ขายหรือไม่รบั ซื้อ คืนหน่ ว ย
ลงทุนตามคาสังซื
่ ้อหรือคาสังขายคื
่
นหน่วยลงทุน” “การหยุดรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน ” หรือกรณีอ่นื ใดที่
บริษทั จัดการได้สงวนสิทธิในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนไว้ในรายละเอียดโครงการ (ถ้ามี)
7. ในกรณี ที่บริษัท จัด การกองทุ น รวมจาเป็ นต้ องเปลี่ย นแปลงวัน หรือ เวลาในการขายหรือรับซื้อคืน
หน่ วยลงทุนให้แตกต่างจากที่กาหนดไว้ในโครงการหรือข้อผูกพันของกองทุ นรวมเป็ นการชัวคราว
่
อันเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงวันหรือเวลาในการให้บริการของผู้ ให้บริการตามที่สานักงานกาหนด
ซึ่งส่งผลกระทบต่อการซื้อขายทรัพ ย์สิน ที่กองทุ นรวมไปลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถ
ดาเนินการดังกล่าวได้เพียงเท่าที่มีความจาเป็ น ทัง้ นี้ ให้ถอื ว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบัตใิ ห้
เป็ นไปตามโครงการหรือข้อผูกพันแล้ว
7.5. ระยะเวลาในการรับซื้อคืน: ทุกวันทาการ
7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื้อคืน :
กรณีรบั ซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ : ไม่เกินปี ละ 12 ครัง้
โดยบริษทั จัดการจะประกาศช่วงเวลาการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัตดิ งั กล่าวที่เวปไซต์ของบริษทั จัดการ เพื่อ
แจ้งให้ผูถ้ อื หน่วยลงทุนทราบต่อไปกรณีรบั ซื้อคืนหน่วยลงทุนปกติ: ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุน
โดยส่งคาสังขายคื
่
นล่วงหน้า และหลักฐานการขายคืนล่วงหน้าไม่ซ่งึ เป็ นไปตามรายละเอียดในข้อ 7.4.2 วิธกี าร
วันเวลา และวันทาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนปกติและกองทุนจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุก class ในช่วงแรกบริษัท
จัดการยังไม่เปิ ดให้ขายคืน/สับเปลี่ยนออก โดยจะเริม่ รับ คาสังขายคื
่
นหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนออกตัง้ แต่วนั ทา
การแรกของเดือน
ในช่วงแรกบริษทั จัดการยังไม่เปิ ดให้ขายคืน/สับเปลี่ยนออก โดยจะเริม่ รับคาสังขายคื
่
นหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยน
ออกตัง้ แต่วนั ทาการแรกของเดือนมกราคม 2564 เป็ นต้นไป ทัง้ นี้หากมีการเปลี่ยนแปลงบริษทั จัดการจะแจ้งให้
ทราบล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์บริษทั จัดการ หรือปรับปรุงในหนังสือชี้ชวนส่วนสรปุขอ้ มูลสาคัญ โดยถือว่าได้รบั ความ
เห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว และไม่ ถอื ว่าเป็ นการแก้ไขโครงการ โดยพิจารณาถึงประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วย
ลงทุนและกองทุนเป็ นสาคัญ
7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน: ผูถ้ อื หน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิม่ เติม:
กรณีรบั ซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ : ไม่ต้องแจ้ง
กรณีรบั ซื้อคืนหน่วยลงทุนปกติ : ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่ วยลงทุน โดยส่งคาสังขายคื
่
น และหลักฐาน
การขายคืนซึ่งเป็ นไปตามรายละเอียดในข้อ 7.4.2 วิธกี าร วันเวลา และวันทาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนปกติ โดย
บริษทั จัดการจะรับซื้อคืนตามราคาหน่วยลงทุนทีค่ านวณได้ ณ สิ้นวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนนัน้
สาหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม การขายคืนหน่วยลงทุนอาจส่งผลใหผูถ้ อื หน่วยลงทุน ต้องชาระคืนสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีดงั นัน้ ผูถ้ อื หน่วยลงทุนมีหน้าทีต่ ้องศึกษาและปฏิบัตติ ามข้อกาหนดของกฎหมายภาษีอากร
7.9. รายละเอียดเพิม่ เติม :
1. บริษัท จัด การอาจเปลี่ย นแปลงหรือ ปรับปรุง เพิ่มเติมวิธีก ารชาระเงินค่ าขายคืน หน่ วยลงทุน เพื่อเพิ่มความ
สะดวกให้แก่ผถู้ อื หน่ วยลงทุน โดยบริษทั จัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้า 7 วัน
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ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ทที่ าการทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานที่ติดต่อของผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับ
ซื้อคืนทีใ่ ช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
2. บริษัทจัดการจะไม่รบั ซื้อคืนหน่ วยลงทุนหากเกิดกรณีตามข้อ “การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่ วยลงทุนตาม
คาสังซื
่ ้อหรือคาสังขายคื
่
นหน่ วยลงทุน” “การหยุด รับซื้อคืนหน่ วยลงทุน ” หรือกรณีอ่นื ใดที่บริษัทจัดการได้
สงวนสิทธิในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนไว้ในรายละเอียดโครงการ (ถ้ามี)
8. การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน:
8.1. ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน:
- บริษทั จัดการ
- ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)
- หรือวิธกี ารอื่นๆ เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนในอนาคต
8.2 รายละเอียดการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพิม่ เติม:
สามารถดูขอ้ มูลในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.
9. การชาระค่ารับซื้อคืน สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน :
กรณีบริษทั จัดการไม่สามารถชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นเงิน และจะชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุ นเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
อื่นแทน บริษัทจัดการจะกาหนดขัน้ ตอนการดาเนิ นการต่ อไป โดยต้อ งได้รบั มติพิเศษให้ชาระค่ าขายคืนหน่ วยลงทุ นเป็ นเป็ น
หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สนิ อื่นแทนเงินสดได้ตามเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) การชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ผูถ้ อื หน่วยลงทุนนาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นนัน้ ไปชาระเป็ น
ค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นทีบ่ ริษทั จัดการเป็ นผูร้ บั ผิดชอบดาเนินการ
(2) บริษทั จัดการไม่สามารถชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุนเป็ นเงิน
(3) ผูถ้ อื หน่วยลงทุนตกลงรับชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นแทนเงินได้
10. การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนคืนแก่ผ้ถู ือหน่ วยลงทุน :
10.1 บริษทั จัดการอาจเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนทีม่ คี าสังขายคื
่
นหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมเปิ ดไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีทกี่ าหนดไว้ดงั ต่อไปนี้
(1) บริษทั จัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณีทเี่ ข้าเหตุดงั ต่อไปนี้ โดยได้รบั
ความเห็นชอบของผูด้ ูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจาเป็ นทาให้ไม่สามารถจาหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมเปิ ดได้อย่าง
สมเหตุสมผล หรือ
(ข) มีเหตุทที่ าให้กองทุนรวมไม่ได้รบั ชาระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนไว้ตามกาหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ
ดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษทั จัดการกองทุนรวม
(2) มีคาสังขายคื
่
นหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาทีบ่ ริษทั จัดการยังไม่ได้ชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ อื
หน่วยลงทุน บริษทั จัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผูด้ ูแลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้รบั รอง
ข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื้อคืนที่ไม่ถูกต้องนัน้ ต่างจากราคา
รับซื้อคืนทีถ่ ูกต้องตัง้ แต่หนึ่งสตางค์ขน้ึ ไปและคิดเป็ นอัตราร้อยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง โดยจะ
ยึดข้อกาหนด/ข้อกฏหมายของประเทศทีม่ กี ารเสนอขาย Qualifying CIS ทีก่ าหนดหลักการในเรื่องดังกล่าวไว้เข้มทีส่ ุด
อย่างไรก็ดใี นส่วนของวิธกี ารการชดเชยราคาให้แก่ผลู้ งทุน บริษทั จัดการจะปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ คณะกรรมการกากับตลาดทุนกาหนด
(3) มีคาสังขายคื
่
นก่อนหรือในช่วงระยะเวลาทีบ่ ริษทั จัด การพบว่า ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแล
ผลประโยชน์ยงั ไม่ได้รบั รองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื้อคืนที่
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ไม่ถกู ต้องนัน้ ต่างจากราคารับซื้อคืนทีถ่ ูกต้องตัง้ แต่หนึ่งสตางค์ขน้ึ ไปและคิดเป็ นอัตราร้อยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืน
หน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง โดยจะยึดข้อกาหนด/ข้อกฏหมายของประเทศทีม่ กี ารเสนอขาย Qualifying CIS ทีก่ าหนด
หลักการในเรื่องดังกล่าวไว้เข้มทีส่ ุด อย่างไรก็ดใี นส่วนของวิธกี ารการชดเชยราคาให้แก่ผลู้ งทุน บริษทั จัดการจะปฏิบตั ิ
ให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ คณะกรรมการกากับตลาดทุน
กาหนด
10.2 การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผถู้ อื หน่ วยลงทุนตาม 10.1 ให้บริษทั จัดการปฏิบตั ติ าม
หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) เลื่อนกาหนดชาระเงินค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ทาการทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุนมีคาสังขายคื
่
นหน่วย
ลงทุนนัน้ เว้นแต่ได้รบั การผ่อนผันจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(2) แจ้งผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีม่ คี าสังขายคื
่
นหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกาหนดการชาระค่าขายคืนหน่ว ยลงทุน
ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้ งทุนทัวไปให้
่
ทราบเรื่องดังกล่าวด้วยวิธกี ารใดๆโดยพลัน
(3) แจ้งการเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทารายงานทีแ่ สดงเหตุผลของการเลื่อน และหลักฐาน
การได้รบั ความเห็นชอบจากผูด้ ูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1(1) หรือการรับรองข้อมูลจากผูด้ ูแลผลประโยชน์ตามข้อ
10.1(2) ให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษทั จัดการอาจมอบหมายให้ผดู้ ูแลผลประโยชน์
ดาเนินการดังกล่าวแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืน หากมีผถู้ อื หน่วยลงทุนสังขายคื
่
นหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษทั
จัดการกองทุนรวมรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้องชาระค่าขายคืนแก่ผู้ถอื หน่วยลงทุนตามลาดับวันทีส่ ่งคาสังขายคื
่
น
ก่อนหลัง
11. การไม่ขายไม่รบั ซื้อคืนไม่สบั เปลี่ยนหน่ วยลงทุนตามสั ่ง :
11.1 บริษัท จัดการกองทุน รวมจะไม่ข าย ไม่รบั ซื้อคืน หรือ ไม่รบั สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน ตามคาสังซื
่ ้อ คาสังขายคื
่
นหรือคาสัง่
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รบั ไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคาสังซื
่ ้อ คาสัง่ ขายคืน หรือคาสังสั
่ บเปลี่ยนหน่ วยลงทุนได้ เฉพาะใน
กรณีทกี่ าหนดไว้ในโครงการ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณีดงั ต่อไปนี้
(1) เป็ นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคาสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนที่รบั ไว้แล้ว หรือเป็ นการหยุดรับคาสังซื
่ ้อหน่วยลงทุน แก่ผูล้ งทุน
เฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้
(ก) บริษทั จัดการกองทุนรวมมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าผูล้ งทุนรายนัน้ ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทาดังต่อไปนี้
1. การกระทาที่เป็ นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกั บการป้ องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็ นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ
3. การกระทาทีเ่ ป็ นการปฏิบตั ติ ามคาสังเกี
่ ่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สนิ โดยบุคคลผูม้ อี านาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ สามารถดาเนินการรูจ้ กั ลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลู กค้าได้ใน
สาระสาคัญ
(2) อยู่ในระหว่างดาเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการอัน
เนื่ องมาจากการที่บริษัท จัด การกองทุ นรวมรายเดิม ไม่สามารถดารงความเพียงพอของเงินกองทุ นได้ตามประกาศ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดารงความเพียงพอของเงินกองทุนของผูป้ ระกอบธุรกิจ
การจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็ นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการ
จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็ นหน่วยลงทุน และการเป็ นผูจ้ ดั การเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า ซึ่งให้กระทาได้ไม่เกิน 3
วันทาการ
(3) อยู่ระหว่างดาเนินการเลิกกองทุนตามข้อ 22.1 ในส่วนข้อผูกพัน
11.2 กาหนดให้บริษทั จัดการกองทุนรวมสามารถระงับการซื้อขายหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้
(ก) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิ ดทาการซื้อขายได้ตามปกติ
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(ข) บริษัทจัดการกองทุ นรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจาเป็ นต้องระงับการซื้อขายหน่ วย
ลงทุนโดยได้รบั ความเห็นชอบของผูด้ ูแลผลประโยชน์ อันเนื่องจากเหตุจาเป็ นตามกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้ ทัง้ นี้ การระงับ
การซื้ อ ขายหน่ ว ยลงทุ น ต้ อ งไม่ เ กิน กว่ า 5 วัน ท าการ เว้ น แต่ จ ะได้ ร ับ การผ่ อ นผัน เวลาดังกล่ า วจากสานั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
1. ไม่สามารถจาหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมได้อย่างสมเหตุสมผล
2. ไม่สามารถคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมได้อย่างเป็ นธรรมและเหมาะสม
3. มีเหตุจาเป็ นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถอื หน่ วยลงทุนโดยรวมในกรณีทมี่ ีการระงับการซื้อขายหน่ วยลงทุน
ตาม (ข) วรรคหนึ่ง ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบโดยทันที ทัง้ นี้ หาก
เป็ นการระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 วันทาการ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจพิจารณาสังการให้
่
บริษทั จัดการกองทุนรวมดาเนินการโดยประการใด ๆ เพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยรวมหรือเพื่อ
ลดผลกระทบต่อธุรกิจการจัดการกองทุนรวม
(ค) กองทุน รวมได้ล งทุน ในหลัก ทรัพ ย์ห รือทรัพ ย์สิน ในต่างประเทศ และมีเหตุก ารณ์ อย่ างใดอย่างหนึ่ งดังนี้เกิด ขึ้น ซึ่ ง
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสาคัญ
1. ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิ ดทาการซื้อขายได้ตามปกติ ทัง้ นี้ เฉพาะในกรณีทกี่ องทุน
รวมลงทุนในหลักทรัพย์ทซี่ ้อื ขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์แห่งนัน้ เกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของ
กองทุนรวม
2. มีเหตุการณ์ ที่ทาให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทาให้ไม่สามารถโอนเงินออกจาก
ประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ
3. มีเหตุที่ท าให้กองทุนรวมไม่ได้รบั ชาระเงิน จากหลักทรัพ ย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกาหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ
ดังกล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบริษทั จัดการกองทุนรวมและผูด้ ูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
11.3 เมื่อปรากฏเหตุตามข้อ 11.1 และบริษทั จัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขาย ไม่รบั ซื้อคืน หรือไม่รบั สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
หรือหยุดรับคาสังซื
่ ้อหรือคาสังขายคื
่
นหน่วยลงทุน ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมปฏิบตั ดิ งั ต่อไปนี้
(1) แจ้งผูถ้ ือหน่วยลงทุนทีม่ ีคาสังซื
่ ้อหรือคาสังขายคื
่
นหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่วย
ลงทุนโดยพลัน และหากเป็ นเหตุตามข้อ 11.1 (2) ให้เปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่ วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทัวไปให้
่
ทราบถึง
การหยุดรับคาสังซื
่ ้อหรือคาสังขายคื
่
นหน่วยลงทุนด้วยวิธกี ารใดๆ โดยพลัน
(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รบั ซื้อคืน หรือไม่รบั สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน หรือการหยุด รับค าสังซื
่ ้ อหรือคาสังขายคื
่
นหน่ วย
ลงทุนพร้อมทัง้ แสดงเหตุผล และรายงานแผนการดาเนินการของกองทุนรวมเปิ ดนัน้ ให้สานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุน รวมไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่ วยลงทุน หรือหยุดรับคาสังซื
่ ้ อหรือคาสังข
่ ายคืนหน่ วย
ลงทุน ตามข้อ 11.1 (2) หรือ ข้อ 11.2 เกิน 1 วันทาการ ให้บริษัทจัดการกองทุน รวมด าเนิ นการดังต่อ ไปนี้ ก่อนการ
เปิ ดรับคาสังซื
่ ้อหรือคาสังขายคื
่
นหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิ ดรับคาสังซื
่ ้อหรือคาสังขายคื
่
นหน่ วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิ ด ณ วั น
ทาการสุด ท้ายก่ อนวัน รายงานนั น้ ให้สานักงานทราบภายในวัน ทาการก่ อนวัน เปิ ดรับคาสังซื
่ ้อ หรือค าสังขายคื
่
น
หน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่ วยลงทุ นที่ มีคาสัง่ ซื้อหรือคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนไว้แล้วให้ท ราบถึงการเปิ ด ขายหรือรับซื้อคืน
หน่ วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่ อผู้ถือหน่ ว ยลงทุ นรายอื่น และผู้ลงทุ นทัวไปให้
่
ทราบถึงการเปิ ดรับค าสังซื
่ ้อหรือ
คาสังขายคื
่
นหน่วยลงทุนด้วยวิธกี ารใดๆ โดยพลัน”
ในกรณี ที่บริษัท จัด การไม่ ขาย ไม่รบั ซื้อคืน หรือไม่ รบั สับเปลี่ยนหน่ ว ยลงทุน ตามค าสังซื
่ ้ อ ค าสัง่ ขายคืน หรือค าสัง่
สับเปลี่ย นหน่ วยลงทุ น ที่ได้รบั มาแล้ว หรือหยุด รับคาสัง่ ซื้อ คาสังขายคื
่
น หรือ คาสัง่ สับเปลี่ยนหน่ ว ยลงทุน บริษัท
จัดการอาจหยุดคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนก็
ได้
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11.4 บริษทั จัดการจะหยุดการขายหน่ วยลงทุนตามคาสังซื
่ ้อหรือคาสังสั
่ บเปลี่ยนหน่ วยลงทุนทีไ่ ด้รบั มาแล้วหรือหยุดรับคาสังซื
่ ้อ
หรือ ค าสัง่ สับเปลี่ย นหน่ ว ยลงทุ น ในช่ว งระยะเวลาที่บริษัท จัดการพบว่ า ราคาขายหน่ วยลงทุ น ไม่ ถูก ต้ อ ง และผู้ดู แ ล
ผลประโยชน์ยงั ไม่ได้รบั รองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุน
ทีไ่ ม่ถูกต้องนัน้ ต่างจากราคาขายหน่ วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้ แต่หนึ่งสตางค์ขน้ึ ไปและคิดเป็ นอัตราตัง้ แต่รอ้ ยละ 0.5 ของราคา
ขายหน่ วยลงทุ นทีถ่ ูกต้อง ทัง้ นี้ บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขายหน่ วยลงทุน หยุดรับคาสังซื
่ ้อหรือคาสังสั
่ บเปลี่ยน
หน่ วยลงทุน ณ ที่ทาการทุกแห่งของบริษัทจัด การและสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ใน
การซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผูท้ ไี่ ด้มคี าสังซื
่ ้อหรือคาสังสั
่ บเปลี่ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน
เงื่อนไขอื่น ๆ
กรณี การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก :
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิม่ เติมวิธกี ารชาระเงินค่าซื้อหน่ วยลงทุน โดยบริษทั จัดการจะติด
ประกาศรายละเอียดล่ว งหน้า 7 วัน ก่ อนวัน เปลี่ย นแปลง ที่ที่ทาการทุกแห่งของบริษัทจัด การและ ณ สถานที่ติดต่ อของ
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุนและ/หรือเว็ปไซต์ของบริษทั จัดการ
• บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รบั คาสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนที่มมี ูลค่าตัง้ แต่รอ้ ยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน โดย
ไม่จาเป็ นต้องแจ้งผูส้ งซื
ั ่ ้อก่อนการดาเนินการ
• ในกรณีทบี่ ริษทั จัดการพิจารณาเห็นว่าคาสังซื
่ ้อใดจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุนโดยรวม หรือทาให้เกิดความ
เสีย่ งทางกฎหมาย หรือความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบริษัทจัดการหรือกองทุน บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะไม่ดาเนินการตาม
คาสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนนัน้ ๆ โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งผูส้ งซื
ั ่ ้อก่อนการดาเนินการ
• ในกรณีทจี่ านวนเงินที่ระบุในคาสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนของผู้สงซื
ั ่ ้อไม่ตรงกั บจานวนเงินค่าซื้อหน่ วยลงทุนที่บริษทั จัดการสามารถ
เรียกเก็บได้จริงในวันทาการขายที่บริษัทจัดการทารายการ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ตามจานวน
เงินทีบ่ ริษทั จัดการสามารถเรียกเก็บเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนได้จริง
• ในกรณีทบี่ ริษทั จัดการพิจารณาเห็นว่าคาสังซื
่ ้อใดจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรือผู้ถอื หน่วยลงทุนโดยรวม หรือทาให้เกิดความ
เสี่ยงทางกฎหมาย หรือความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบริษัทจัดการหรือกองทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่
จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทัง้ หมดโดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งผู้สงซื
ั ่ ้อก่อนการดาเนินการ
• บริษทั จัดการจะโอนเงิน นาฝากเข้าบัญชีเงินฝากของผู้สงซื
ั ่ ้ อ หรือชาระเป็ นเช็คขีดคร่อมสังจ่
่ ายเฉพาะผูส้ งซื
ั ่ ้อส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนให้แก่ผู้สงซื
ั ่ ้อ หรือวิธกี ารอื่นใดทีบ่ ริษัทจัดการยอมรั บ เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนใน
อนาคต ตามรายละเอียดในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวมของผู้สงซื
ั ่ ้อหน่ วยลงทุน ในกรณีที่ไม่มีรายละเอียดระบุในคาขอเปิ ด
บัญชีกองทุนรวม หรือกรณีอ่นื ใดที่บริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินค่าสังซื
่ ้อตามวิธกี ารในคาขอเปิ ดบัญชีก องทุนของผู้สงซื
ั ่ ้อ
ได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาจ่ายคืนเงินดังกล่าวด้วยวิธกี ารที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทัง้ นี้บริษัทจัด การอาจ
มอบหมายให้ผสู้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็ นผูด้ าเนินการคืนเงินดังกล่าวแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนแทนบริษทั จัดการได้
• บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะปิ ดบัญชีกองทุนของผู้ถอื หน่ วยลงทุนทีไ่ ม่มยี อดคงเหลือและไม่มกี ารทาธุรกรรมใดๆ เป็ นเวลา
1 ปี โดยไม่ต้องแจ้งให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
• ในกรณีที่การชาระเงินด้วยคาสังหั
่ กบัญชีธนาคาร เช็คหรือดราฟต์ดงั กล่าว ถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของ ผู้สงซื
ั ่ ้อ
หน่ วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะระงับการขายหน่ วยลงทุนแก่ผู้สงซื
ั ่ ้อหน่วยลงทุนนั น้ และจะดาเนินการนาส่งเช็ค
หรือดราฟต์นัน้ คืนแก่ผู้สงซื
ั ่ ้อหน่ วยลงทุน ภายในวันทาการถัดจากวันที่ได้รบั เช็คหรือดราฟต์นัน้ คืนจากธนาคารผูเ้ รียกเก็บ
ทัง้ นี้บริษทั จัดการอาจมอบหมายให้ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ดาเนินการดังกล่าวแทนบริษทั จัดการได้
• กรณีผู้สงซื
ั ่ ้อหน่ วยลงทุนส่งคาสังซื
่ ้อและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากข้อมูลไม่สมบูรณ์ และหรือไม่ชดั เจน และบริษัท
จัดการไม่สามารถให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนแก้ไขหรือยืนยันข้อมูลได้ไม่ว่ าด้วยเหตุใด บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ดาเนินการ
ขายหน่วยลงทุนดังกล่าวให้ผสู้ งซื
ั ่ ้อหน่วยลงทุน
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• บริษทั จัดการจะไม่ขายหน่วยลงทุนหากเกิดกรณีตามข้อ “การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสังซื
่ ้อหรือคาสังขาย
่
คืนหน่ วยลงทุน” หรือกรณีอ่นื ใดที่บริษทั จัดการได้สงวนสิทธิในการขายหน่ วยลงทุนให้ผู้สงซื
ั ่ ้อหน่ วยลงทุนไว้ในรายละเอียด
โครงการ
• การซื้อหน่ วยลงทุนผ่านทางไปรษณีย์ (ถ้ามี) หากข้อมูลไม่สมบูรณ์ และหรือไม่ชดั เจน และบริษัทจัดการไม่สามารถให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนแก้ไขหรือยืนยันข้อมูลได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะไม่ดาเนินการขายหน่ วยลงทุนดังกล่าว
ให้ผสู้ งซื
ั ่ ้อหน่วยลงทุน
• บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลาทาการขายหน่วยลงทุนเพื่อความเหมาะสม หรือเพื่อประโยชน์
แก่กองทุนโดยรวม โดยไม่ถอื ว่าเป็ นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่ าว
ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ทีท่ ี่ ทาการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานทีต่ ิดต่อของผูส้ นับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
• สาหรับหน่ วยลงทุนชนิดเพื่อการออม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดรับคาสัง่ ซื้อหน่ วยลงทุนชัวคราว
่
ณ เวลาใดเวลา
หนึ่ง หรือหยุดรับคาสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนถาวร ตามที่บริษทั จัดการเห็นสมควร โดยพิจารณาถึงประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
และกองทุ น เป็ นสาคัญ ทัง้ นี้ บริษั ท จัด การจะแจ้งให้ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ทราบล่ ว งหน้ า โดยบริษัท จัด การจะติ ด ประกาศ
รายละเอียดดังกล่าวล่วงหน้าอย่างน้ อย 3 วัน ก่อนวันดาเนินการทีท่ ี่ทาการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานทีต่ ิดต่อ
ของผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการรับซื้อคืน หน่ วยลงทุน และ/หรือเว็ปไซต์ของบริษัทจัด การ โดยจะแจ้งให้
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วัน เว้นแต่กรณีทเี่ กิดจากปั จจัย ทีค่ วบคุมไม่ได้ หรือกรณีจาเป็ นและสมควร
บริษทั จัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยทันที
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลาทาการรับคาสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนดังกล่าว ตามที่บริษัทจัดการ
เห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผู้ถอื หน่ วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ สานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุ น
การขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ทัง้ นี้ เป็ นไปเพื่อความ เหมาะสม หรือเพื่อประโยชน์แก่กองทุนรวม
กรณี การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน :
• บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาทาการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามทีบ่ ริษทั จัดการเห็นสมควร
โดยจะแจ้งให้ผู้ถอื หน่ วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ สานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุ นการขายหรือ
รับซื้อคืน (ถ้ามี)
• บริษัท จัด การขอสงวนสิท ธิที่จ ะปฏิ เสธการท ารายการสับ เปลี่ย นหน่ ว ยลงทุ น หากไม่ สา มารถเรีย กเก็ บค่ า ใช้ จ่า ยหรือ
ค่าธรรมเนียมทีเ่ กี่ยวข้องจากผูถ้ อื หน่ วยลงทุนได้ตามอัตราและวิธกี ารทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด
• บริษัทจัดการจะไม่สบั เปลี่ยนหน่ วยลงทุ นหากเกิดกรณีตามข้อ“การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้
ถือหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสังซื
่ ้อหรือคาสังขายคื
่
นหน่วยลงทุน” และ “การหยุดรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน” หรือกรณีอ่นื ใดทีบ่ ริษัทจัดการได้สงวนสิทธิในการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนไว้ในรายละเอียดโครงการ (ถ้า
มี) หรือ ในกรณีทบี่ ริษทั จัดการพิจารณาเห็นว่าคาสังสั
่ บเปลี่ยนใดจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรือผูถ้ อื หน่ว ยลงทุนโดยรวม หรือ
ทาให้เกิดความเสีย่ งทางกฎหมาย หรือความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบริษัทจัดการหรือกองทุน บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะไม่
ดาเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนัน้ ๆ โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งผูส้ งสั
ั ่ บเปลี่ยนก่อนการดาเนินการ
• บริษัท จัด การขอสงวนสิท ธิในการยกเว้นข้อ ก าหนดเรื่อ งมู ลค่า ขัน้ ต่ าในการขายคืน หน่ ว ยลงทุน ให้แ ก่ผู้ถือ หน่ ว ยลงทุ น ที่
ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลาทาการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเพื่ อความเหมาะสม หรือเพื่อ
ประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม โดยไม่ถอื ว่าเป็ นการแก้ไขโครงการ โดยบริษทั จัดการจะติดประกาศรายละเอีย ดการให้บริการ
ดังกล่าว ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ที่ทาการทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานทีต่ ิดต่อของผู้สนับสนุ นการ
ขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศทางเว็บไซด์ของบริษทั จัดการ
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12. การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน :
เป็ นไปตามประกาศ
13. เงื่อนไขและข้อจากัดในการจัดสรรและการโอนหน่ วยลงทุน :
กรณีผถู้ อื หน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนรวม บริษทั
จัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนทีเ่ กินกว่า 1 ใน 3 เว้นแต่กรณีทมี่ กี ารแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผูถ้ อื
หน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผูถ้ ือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจานวนทีถ่ อื อยู่
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ไม่สามารถนาหน่วยลงทุนไปจาหน่าย จ่ายโอน จานา หรือนาไปเป็ นประกันได้ ซึ่งเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
14. การจ่ายเงินปันผล :
14.1. นโยบายการจ่ายเงินปั นผล :
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
: ไม่จ่าย
ชนิดจ่ายเงินปั นผล
: จ่าย
ชนิดสะสมมูลค่า
: ไม่จ่าย
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
: จ่าย
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
: ไม่จ่าย
ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
: ไม่จ่าย
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
: ไม่จ่าย
ชนิดเพื่อการออม
: ไม่จ่าย
14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปั นผล :
สาหรับหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปั นผล
1. กองทุนจะพิจารณาจ่ายเงินปั นผลไม่เกินปี ละ 12 ครัง้ โดยพิจารณาจากผลการดาเนินงานสิ้นสุดตามช่วงเวลาทีบ่ ริษทั
จัดการเห็นสมควร จากกาไรสะสม หรือกาไรสุทธิในงวดบัญชีทจี่ ะจ่ายเงินปั นผลแล้วแต่กรณี และการจ่ายเงินปั นผล
ดังกล่าวจะต้องไม่ทาให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมเพิม่ ขึน้ ในงวดที่มกี ารจ่ายเงินปั นผลนัน้
2. การพิจารณาจ่ายเงินปั นผลจะขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษทั จัดการ
ทัง้ นี้ บริษัทจัดการจะถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกาหนด และ
ตามทีบ่ ริษทั จัดการเห็นสมควร
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิ จารณาแก้ ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินปั นผล เพื่อ
ไม่ให้ขดั แย้งกับกฎหมายหรือประกาศทีเ่ กี่ยวข้องที่มกี ารแก้ไขหรือเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจ่ายเงินปั นผลของกองทุนใน
อนาคต
14.3. กาหนดเวลา วิธกี าร และข้อจากัดในการจ่ายเงินปั นผลแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน :
ในกรณีที่บริษทั จัดการพิจารณาให้มกี ารจ่ายเงินปั นผลของหน่วยลงทุนชนิดทีม่ กี ารจ่ายเงินปั นผล บริษัทจัดการจะประกาศ
การจ่ายเงินปั นผล วันปิ ดทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนเพื่อจ่ายเงินปั นผล และอัตราปั นผลโดยไม่ชักช้า ทัง้ นี้ บริษทั จัดการจะ
ปฏิบัติดงั นี้ บริษัทเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายเงินปั นผล วันปิ ดทะเบียนผู้ถือหน่ วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปั นผล และ
อัตราเงินปั นผลของกองทุน ด้วยวิธกี ารทีเ่ หมาะสมดังต่อไปนี้
(1) เปิ ดเผยข้อมูลผ่านช่องทางทีผ่ ลู้ งทุนทัวไปสามารถทราบได้
่
เว้นแต่เป็ นกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน
(2) แจ้งผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ถือหน่ วยลงทุน ที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่ วยลงทุน รวมถึงผู้ถือหน่ ว ยลงทุนที่ถือ
หน่วยลงทุนชนิดไม่ระบุช่อื ผูถ้ อื เมื่อได้รบั การร้องขอ
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บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทอี่ าจจ่ายเงินปั นผลให้ผถู้ อื หน่วยลงทุน ด้วยวิธกี ารทีต่ ่างกัน และขายในช่วงระยะเวลาทีต่ ่างกัน
ได้ โดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.ก่อน ดาเนินการจ่ายเงินปั นผลในแต่ละครัง้ และจะถือปฏิบตั เิ พิ่มเติมตาม
หลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกาหนด
ในกรณีผู้ถือหน่ วยลงทุนไม่ใช้สิทธิขอรับเงินปั นผลจานวนใดภายในอายุความใช้สทิ ธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ บริษัทจัดการจะไม่นาเงินปั นผลจานวนดังกล่าวไปใช้เพื่อการอื่นใด นอกจากเพื่อประโยชน์ของหน่ วยลงทุน
ของกองทุนเปิ ดนัน้
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหรือเพิม่ เติมวิธกี ารจ่ายเงินปั นผลด้วยวิธอี ่นื ใดทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ อื หน่วย
ลงทุน โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยแล้ว และบริษทั จัดการจะแจ้งให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่าน
ทางเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ
15. ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั ่งซื้อหรือผู้ถือหน่ วยลงทุน :
15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีป่ ระมาณการได้ทเี่ รียกเก็บจากกองทุนรวมทัง้ หมด) :
รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) :
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
: ประมาณการค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวมทัง้ หมดในอัตราไม่เกินร้อยละ
5.35 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
ชนิดจ่ายเงินปั นผล
: ประมาณการค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวมทัง้ หมดในอัตราไม่เกินร้อยละ
5.35 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
ชนิดสะสมมูลค่า
: ประมาณการค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวมทัง้ หมดในอัตราไม่เกินร้อยละ
5.35 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
: ประมาณการค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวมทัง้ หมดในอัตราไม่เกินร้อยละ
5.35 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
: ประมาณการค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวมทัง้ หมดในอัตราไม่เกิน
ร้อยละ 5.35 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
: ประมาณการค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวมทัง้ หมดในอัตราไม่เกิน
ร้อยละ 5.35 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
:ประมาณการค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวมทัง้ หมดในอัตราไม่เกิน
ร้อยละ 5.35 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
ชนิดเพื่อการออม
:ประมาณการค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวมทัง้ หมดในอัตราไม่เกิน
ร้อยละ 5.35 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม เป็ นอัตราทีร่ วมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธรุกจิ เฉพาะ หรือภาษีอ่นื ใดใน
ทานองเดียวกันไว้แล้ว
15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม :
15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี :
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
: ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ
2.14 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนทีค่ านวณได้เป็ นรายวัน
ชนิดจ่ายเงินปั นผล
: ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ
2.14 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนทีค่ านวณได้เป็ นรายวัน
ชนิดสะสมมูลค่า
: ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ
2.14 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนทีค่ านวณได้เป็ นรายวัน
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ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน

: ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ
2.14 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนทีค่ านวณได้เป็ นรายวัน
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
: ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อย
ละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนทีค่ านวณได้เป็ น
รายวัน
ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
: ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อย
ละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนทีค่ านวณได้เป็ น
รายวัน
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
: ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อย
ละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
ชนิดเพื่อการออม
: ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อย
ละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม เป็ นอัตราทีร่ วมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธรุกจิ เฉพาะ หรือภาษี
อื่นใดในทานองเดียวกันไว้แล้ว
15.2.2. ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์รายปี :
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
: ประมาณการค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกิน
ร้อยละ 0.11 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนทีค่ านวณได้เป็ น
รายวัน
ชนิดจ่ายเงินปั นผล
: ประมาณการค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกิน
ร้อยละ 0.11 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนทีค่ านวณได้เป็ น
รายวัน
ชนิดสะสมมูลค่า
: ประมาณการค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกิน
ร้อยละ 0.11 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนทีค่ านวณได้เป็ น
รายวัน
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
: ประมาณการค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกิน
ร้อยละ 0.11 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนทีค่ านวณได้เป็ น
รายวัน
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
: ประมาณการค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกิน
ร้อยละ 0.11 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนทีค่ านวณได้เป็ น
รายวัน
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
: ประมาณการค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกิน
ร้อยละ 0.11 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนทีค่ านวณได้เป็ น
รายวัน
ชนิดเพื่อการออม
: ประมาณการค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกิน
ร้อยละ 0.11 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนทีค่ านวณได้เป็ น
รายวัน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม เป็ นอัตราทีร่ วมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธรุกจิ เฉพาะ หรือภาษี
อื่นใดในทานองเดียวกันไว้แล้ว
15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี :
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ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

: ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่
เกินร้อยละ 0.54 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนทีค่ านวณได้
เป็ นรายวัน
ชนิดจ่ายเงินปั นผล
: ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่
เกินร้อยละ 0.54 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนทีค่ านวณได้
เป็ นรายวัน
ชนิดสะสมมูลค่า
: ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่
เกินร้อยละ 0.54 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนทีค่ านวณได้
เป็ นรายวัน
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
: ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่
เกินร้อยละ 0.54 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนทีค่ านวณได้
เป็ นรายวัน
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
: ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตรา
ไม่เกินร้อยละ 0.54 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนทีค่ านวณ
ได้เป็ นรายวัน
ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
: ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตรา
ไม่เกินร้อยละ 0.54 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนทีค่ านวณ
ได้เป็ นรายวัน
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
: ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตรา
ไม่เกินร้อยละ 0.54 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนทีค่ านวณ
ได้เป็ นรายวัน
ชนิดเพื่อการออม
: ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตรา
ไม่เกินร้อยละ 0.54 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนทีค่ านวณ
ได้เป็ นรายวัน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม เป็ นอัตราทีร่ วมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธรุกจิ เฉพาะ หรือภาษี
อื่นใดในทานองเดียวกันไว้แล้ว
15.2.4. ค่าธรรมเนียมทีป่ รึกษาการลงทุน : ไม่มี
15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจาหน่าย : ไม่มี
15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ :
ประมาณการค่าธรรมเนียมอื่นในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.56 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
1. ค่ า ใช้ จ่ า ยในการจัด ตั ้งกองทุ น ค่ า ธรรมเนี ย มการจดทะเบี ย นกองทรัพ ย์ สิ น เป็ นกองทุ น รวม และ
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิม่ ทุนของกองทุนรวม ตามทีจ่ ่ายจริง
2. ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิม่ ทุนของกองทุนรวม ตามทีจ่ ่ายจริง
3. ค่าโฆษณาประชาสัม พันธ์ กองทุ น เพื่อการเสนอขายหน่ ว ยลงทุ น ซึ่ งรวมถึงค่า ใช้จ่ ายในการจัด สัมมนา
เผยแพร่ ข้อ มู ล เกี่ย วกับ กองทุ น รวม การส่ งเสริม การขาย ค่ า ใช้จ่ ายในการลงนามในสัญ ญาต่ า งๆ อัน
เกี่ยวเนื่ องกับกองทุน และค่ าใช้จ่ ายด้านการตลาดอื่น ๆ ทัง้ นี้ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเรีย กเก็บจากกองทุ น
ตามจานวนทีจ่ ่ายจริง แต่ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรวมกันไม่เกินร้อยละ 1.07 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ ทัง้ หมดของ
กองทุน หักด้วย มูลค่าหนี้สนิ ทัง้ หมดของกองทุน ณ วันทีค่ านวณ
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4. ค่าใช้จ่ายทีเ่ กี่ยวเนื่องกับการดาเนินงานและบริหารกองทุน ตามทีจ่ ่ายจริงเช่น
4.1 ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สนิ ของกองทุน เช่น ค่านายหน้าซื้อขาย
หลักทรัพย์หรือตราสารต่างๆ ภาษี ค่าอากรแสตมป์ ค่าใช้จ่ายในการโอนหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการ
จัดทาเอกสารทีเ่ กี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการเบิกเอกสารสิทธิในหลักทรัพย์ เช่น ใบหุน้ กู้
ค่าใช้จ่ายในการโอนและรับโอนหลัก ทรัพ ย์ และค่ าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดจากการซื้อ ขายหลัก ทรัพ ย์
ค่าธรรมเนีย มและค่ าใช้จ่ายต่างๆ ในการใช้บริก ารของสถาบัน การเงินที่เกี่ย วข้องกับการบริหาร
กองทุน และหรือค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นใดที่ ท าให้กองทุนสามารถลงทุ นในหลักทรัพ ย์และ
หรือทรัพย์สนิ นัน้ ได้
4.2 ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดทาบัญชีและรายงานของกองทุน เช่น ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใน
การสอบบัญชี ค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดจากการลงบัญชีกองทุน หรือการจัดทารายงานทีเ่ กี่ยวข้อง
4.3 ค่าใช้จ่ายทีเ่ กี่ยวเนื่องกับการขายและหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เช่น ค่าจัดทา ค่าผลิต และนาส่งคา
ขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวม เอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน คาสังซื
่ ้อหน่วยลงทุน คาสังขายคื
่
นหน่วย
ลงทุน คาสังสั
่ บเปลี่ยนหน่ วยลงทุน บัตรตัวอย่างลายมือชื่อผู้ถอื หน่วยลงทุน ใบยืนยัน ใบเสร็จรับเงิน
ใบกากับภาษี (ถ้ ามี) รายงานการถือหน่ วยลงทุ น แบบฟอร์ม รายงาน หรือเอกสารอื่น ใดที่ใช้เพื่อ
ประโยชน์ในการซื้อขายสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และค่าใช้จ่ายในการจัดทาและผลิตเอกสารดังกล่าว
เป็ นภาษาต่างประเทศ ค่าใช้จา่ ยในการรับชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน และค่าใช้จ่ายในการชาระเงิน
ค่าขายคืนหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายทีเ่ กี่ยวข้องกับวิธกี ารซื้อขายหน่วยลงทุนที่บริษัท
จัดการเปิ ดให้บริการแก่ผูล้ งทุน
4.4 ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการแก้ไขเพิม่ เติมรายละเอียดโครงการ เช่น ค่าใช้จ่ายในการขอมติ สรุปมติ
และตรวจสอบมติ ผู้ถือหน่ วยลงทุน การจัด ประชุม ผู้ถือหน่ วยลงทุน การแจ้งผู้ถือหน่ วยลงทุน การ
ประกาศหนังสือพิมพ์
4.5 ค่าใช้จ่ายในการจัด ทา ผลิต และน าส่งเอกสารและรายงานตามที่กฎหมายกาหนด เช่ น หนังสือ ชี้
ชวน รายงานทุกรอบปี บัญชี รายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานเกี่ยวกับข้อมูลการจัดการ
กองทุนรวม เพื่อนาส่งแก่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือ ผูถ้ ือหน่ วยลงทุน และหรือผูด้ ูแล
ผลประโยชน์ ผูส้ อบบัญชี และผูเ้ กี่ยวข้องอื่น ๆ ของกองทุน
4.6 ค่าใช้จ่ายในการแปลเอกสารที่เกี่ย วข้องกับการบริ หารจัด การและการดาเนินงานของกองทุนเป็ น
ภาษาต่างประเทศ
4.7 ค่า ธรรมเนี ย มและค่ าใช้จ่ ายที่ เกิด จากการท าตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.และสานั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสมาคมกาหนด
4.8 ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ เกี่ ย วข้อ งกั บ การชาระหนี้ ด้ ว ยทรัพ ย์ สิน อื่น เช่ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการบริห ารทรัพ ย์ สิ น
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดจากการใช้บริการทางกฎหมาย และศาล เช่น ค่าที่ปรึกษากฎหมาย
ค่าร่างและตรวจสอบนิติกรรม สัญญา ค่าบริการทางกฎหมายเพื่อรักษาสิทธิหรือเพื่อติดตามหนี้สิน
หรือประโยชน์อ่ืนใดของกองทุน ค่ าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจานา
จานอง ปลดจานา จานอง ประเมินราคา ค่าภาษีอากร ประกันภัย
4.9 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการใช้บริการธนาคาร สถาบันการเงิน หรือผูใ้ ห้บริการภายนอกอื่น ๆ
เพื่อประโยชน์ของกองทุนหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุน
4.10 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามสัญญาระหว่างกองทุนและบุคคลภายนอก เช่น สัญญาแต่งตัง้
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน สัญญาแต่งตัง้ ผูจ้ ดั จาหน่าย
4.11 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดจากการติดตามทวงถามหนี้สนิ ของกองทุน
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5.

ค่าบริการแก่บุคคลภายนอก ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าติดต่อสื่อสาร ค่าประกาศหนังสือพิมพ์ ค่า
เดินทาง ทีเ่ กี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุน ตามทีจ่ ่ายจริง
6. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการเลิกกองทุน และชาระบัญชีกองทุน เช่น ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีเมื่อเลิก
กองทุน ค่าธรรมเนีย มผู้ดูแลผลประโยชน์ในระหว่างการชาระบัญ ชีกองทุน ค่าใช้จ่ายในการชาระเงิน หรือ
ทรัพย์สินอื่นให้ผู้ถือหน่ วยลงทุน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการที่ผู้ถอื หน่ วยลงทุนไม่มารับเงิน
หรือ ทรัพ ย์ สิน หรือไม่น าเช็คไปขึ้นเงิน จากธนาคาร เช่น ค่าใช้จ่ายในการวางทรัพ ย์ ค่ า ใช้จ่ายในการจด
ทะเบียนเลิกกองทุนกับสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามทีจ่ ่ายจริง
7. ค่า ธรรมเนี ย มและค่ าใช้จ่ า ยต่ า ง ๆ ที่เกี่ย วข้อ งกับ การชาระค่ าขายคืน หน่ ว ยลงทุ น เป็ น หลั ก ทรัพ ย์ ห รือ
ทรัพย์สนิ อื่นแทนเงิน ตามทีจ่ ่ายจริง
8. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของผู้ดูแลผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการฟ้ องร้องบริษทั จัดการให้ปฏิบัติ
หน้ าที่ห รือ เรีย กค่ าสินไหมทดแทนความเสี ย หายจากบริษัทจัดการ เพื่อ ประโยชน์ข องผู้ถือหน่ วยลงทุ น
โดยรวม หรือเมื่อได้รบั คาสังจากส
่
านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามทีจ่ ่ายจริง
9.
ค่าใช้จ่ายในการลงประกาศหนังสือพิมพ์ทเี่ กี่ยวข้องกับกองทุน ตามทีป่ ระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด เช่น การประกาศมูลค่าทรัพ ย์สินสุ ท ธิ
มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน ตามทีจ่ ่ายจริง
10. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดจากการติดต่อสื่อ สารกับผู้ถือหน่ วยลงทุน เพื่อแจ้งข่าวสารข้อมูล
ตามทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องกาหนด หรือ
เพื่อประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนหรือกองทุนโดยรวม รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้ถือหน่ วยลงทุน
ตามทีจ่ ่ายจริง
11. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทีเ่ กิดจากการควบรวมกองทุน ตามทีจ่ ่ายจริง
12. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทีเ่ กิดจากการกู้ยมื เงินหรือเข้าทาธุรกรรมการขายโดยมีสญ
ั ญาซื้อคืนเมื่อ
บริษทั จัดการมีเหตุจาเป็ นต้องบริหารสภาพคล่องของกองทุนเปิ ดเป็ นการชัวคราว
่
ตามทีจ่ ่ายจริง
13. ค่าใช้จ่ายในการให้ค วามรู้แ ละฝึ ก อบรมผู้สนับสนุ น การขายหรือ รับซื้อคืน เพื่อ ประโยชน์ในการเสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนตามทีจ่ ่ายจริง
14. ค่าธรรมเนีย มและค่า ใช้จ่ ายอื่นใดที่เกี่ย วข้องกับการบริห ารจัด การกองทุ น หรือตามที่สานั กงาน ก.ล.ต.
อนุญาตตามทีจ่ ่ายจริง
15.3. ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากผูส้ งซื
ั ่ ้อหรือผูถ้ ือหน่วยลงทุน :
15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : มี
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
: ประมาณการค่าธรรมเนีย มการขายหน่ วยลงทุ นไม่ เกินร้อยละ
1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ ช้คานวณราคาขายหน่วยลงทุน
ชนิดจ่ายเงินปั นผล
: ประมาณการค่าธรรมเนีย มการขายหน่ วยลงทุ น ไม่ เกินร้อยละ
1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ ช้คานวณราคาขายหน่วยลงทุน
ชนิดสะสมมูลค่า
: ประมาณการค่าธรรมเนีย มการขายหน่ วยลงทุ น ไม่ เกินร้อยละ
1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ ช้คานวณราคาขายหน่วยลงทุน
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
: ประมาณการค่าธรรมเนีย มการขายหน่ ว ยลงทุ นไม่ เกินร้อยละ
1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ ช้คานวณราคาขายหน่วยลงทุน
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
: ประมาณการค่าธรรมเนี ย มการขายหน่ วยลงทุ นไม่ เกินร้อ ยละ
1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ ช้คานวณราคาขายหน่วยลงทุน
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ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ:

:

ประมาณการค่ าธรรมเนีย มการขายหน่ วยลงทุ นไม่เกินร้อยละ
1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ ช้คานวณราคาขายหน่วยลงทุน
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์:
: ประมาณการค่ าธรรมเนีย มการขายหน่ วยลงทุน ไม่เกินร้อยละ
1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ ช้คานวณราคาขายหน่วยลงทุน
ชนิดเพื่อการออม
: ประมาณการค่ าธรรมเนีย มการขายหน่ วยลงทุนไม่เกินร้อยละ
1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ ช้คานวณราคาขายหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม เป็ นอัตราทีร่ วมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธรุกจิ เฉพาะ หรือภาษี
อื่นใดในทานองเดียวกันไว้แล้ว
15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) : มี
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
: ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนในอัตราไม่
เกิน ร้อยละ 1.07 ของมู ลค่ าหน่ ว ยลงทุ นที่ใช้ค านวณราคาขาย
หน่วยลงทุน
ชนิดจ่ายเงินปั นผล
: ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่
เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่ าหน่ ว ยลงทุน ที่ใช้ค านวณราคาขาย
หน่วยลงทุน
ชนิดสะสมมูลค่า
: ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่
เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่ าหน่ ว ยลงทุน ที่ใช้ค านวณราคาขาย
หน่วยลงทุน
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
: ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่
เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่ าหน่ ว ยลงทุน ที่ใช้ค านวณราคาขาย
หน่วยลงทุน
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
: ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนใน
อัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ ช้คานวณ
ราคาขายหน่วยลงทุน
ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
: ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนใน
อัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ ช้คานวณ
ราคาขายหน่วยลงทุน
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
: ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนใน
อัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ ช้คานวณ
ราคาขายหน่วยลงทุน
ชนิดเพื่อการออม
: ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนใน
อัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ ช้คานวณ
ราคาขายหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม เป็ นอัตราทีร่ วมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธรุกจิ เฉพาะ หรือภาษี
อื่นใดในทานองเดียวกันไว้แล้ว
15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : มี
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) : มี
กรณีเป็ นกองทุนเปิ ดปลายทางหรือต้นทาง
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ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

ประมาณการค่ า ธรรมเนี ย มการสับเปลี่ย นหน่ ว ยลงทุ น เข้าใน
อัต ราไม่ เกิน ร้อ ยละ 1.07 ของมู ลค่ าหน่ ว ยลงทุ น ที่ใ ช้ค านวณ
ราคาขายหน่วยลงทุน
ชนิดจ่ายเงินปั นผล
: ประมาณการค่ า ธรรมเนี ย มการสับเปลี่ย นหน่ ว ยลงทุ น เข้าใน
อัต ราไม่ เกิน ร้อ ยละ 1.07 ของมู ลค่ าหน่ ว ยลงทุ น ที่ใ ช้ค านวณ
ราคาขายหน่วยลงทุน
ชนิดสะสมมูลค่า
: ประมาณการค่ า ธรรมเนี ย มการสับเปลี่ย นหน่ ว ยลงทุ น เข้าใน
อัต ราไม่ เกิน ร้อ ยละ 1.07 ของมู ลค่ าหน่ ว ยลงทุ น ที่ ใ ช้ค านวณ
ราคาขายหน่วยลงทุน
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
: ประมาณการค่ า ธรรมเนี ย มการสับเปลี่ย นหน่ ว ยลงทุ น เข้าใน
อัต ราไม่ เกิน ร้อ ยละ 1.07 ของมู ลค่ าหน่ ว ยลงทุ น ที่ ใ ช้ค านวณ
ราคาขายหน่วยลงทุน
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
: ประมาณการค่ า ธรรมเนี ย มการสับเปลี่ ย นหน่ ว ยลงทุ น เข้าใน
อัต ราไม่ เกิน ร้อ ยละ 1.07 ของมู ลค่ าหน่ ว ยลงทุ น ที่ใ ช้ค านวณ
ราคาขายหน่วยลงทุน
ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
: ประมาณการค่ า ธรรมเนี ย มการสับเปลี่ย นหน่ ว ยลงทุ น เข้าใน
อัต ราไม่ เกิน ร้อ ยละ 1.07 ของมู ลค่ าหน่ ว ยลงทุ น ที่ใ ช้ค านวณ
ราคาขายหน่วยลงทุน
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
: ประมาณการค่ า ธรรมเนี ย มการสับเปลี่ย นหน่ ว ยลงทุ น เข้าใน
อัต ราไม่ เกิน ร้อ ยละ 1.07 ของมู ลค่ าหน่ ว ยลงทุ น ที่ใ ช้ค านวณ
ราคาขายหน่วยลงทุน
ชนิดเพื่อการออม
: ประมาณการค่ า ธรรมเนี ย มการสับเปลี่ย นหน่ ว ยลงทุ น เข้าใน
อัต ราไม่ เกิน ร้อ ยละ 1.07 ของมู ลค่ าหน่ ว ยลงทุ น ที่ใ ช้ค านวณ
ราคาขายหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ยทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม เป็ นอัตราทีร่ วมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธรุกจิ เฉพาะ หรือภาษี
อื่นใดในทานองเดียวกันไว้แล้ว
15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) : มี
กรณีเป็ นกองทุนเปิ ดปลายทางหรือต้นทาง
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
: ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกใน
อัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ ช้คานวณ
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ชนิดจ่ายเงินปั นผล
: ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกใน
อัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ ช้คานวณ
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ชนิดสะสมมูลค่า
: ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกใน
อัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ ช้คานวณ
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
: ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกใน
อัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ ช้คานวณ
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
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ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม

: ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกใน
อัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ ช้คานวณ
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
: ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกใน
อัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ ช้คานวณ
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
: ประมาณการค่ าธรรมเนี ย มการสับ เปลี่ยนหน่ วยลงทุ น ออกใน
อัต ราไม่ เกิน ร้อ ยละ 1.07 ของมู ลค่ าหน่ ว ยลงทุ น ที่ ใ ช้ค านวณ
ราคาขายหน่วยลงทุน
ชนิดเพื่อการออม
: ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกใน
อัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ ช้คานวณ
ราคาขายหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม เป็ นอัตราทีร่ วมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธรุกจิ เฉพาะ หรือภาษี
อื่นใดในทานองเดียวกันไว้แล้ว
สาหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม
บริษทั จัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษทั
จัดการเอง และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมของบริษทั จัดการอื่นในอัตราทีไ่ ม่เท่ากัน ซึ่ง
บริษทั จัดการจะแจ้งให้ผูถ้ อื หน่วยลงทุนทราบโดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ และเว็บไซต์ของ
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
: ตามอัตราทีน่ ายทะเบียนกาหนด
ชนิดจ่ายเงินปั นผล
: ตามอัตราทีน่ ายทะเบียนกาหนด
ชนิดสะสมมูลค่า
: ตามอัตราทีน่ ายทะเบียนกาหนด
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
: ตามอัตราทีน่ ายทะเบียนกาหนด
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
: ตามอัตราทีน่ ายทะเบียนกาหนด
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
: ตามอัตราทีน่ ายทะเบียนกาหนด
ชนิดเพื่อการออม
: ตามอัตราทีน่ ายทะเบียนกาหนด
15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
: ตามอัตราทีน่ ายทะเบียนกาหนด
ชนิดจ่ายเงินปั นผล
: ตามอัตราทีน่ ายทะเบียนกาหนด
ชนิดสะสมมูลค่า
: ตามอัตราทีน่ ายทะเบียนกาหนด
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
: ตามอัตราทีน่ ายทะเบียนกาหนด
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
: ตามอัตราทีน่ ายทะเบียนกาหนด
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
: ตามอัตราทีน่ ายทะเบียนกาหนด
ชนิดเพื่อการออม
: ตามอัตราทีน่ ายทะเบียนกาหนด
15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองทีก่ าหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี
15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ : มี
ตามทีจ่ ่ายจริง
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รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ เมื่อมีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ : ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.33 ของราคาขายหรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
โดยคานวณเข้าไปในราคาขายหรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพื่อนาเงินดังกล่าวไปชาระเป็ นค่าใช้จ่ายในการ
ซื้อหรือขายหลักทรัพย์
ชนิดจ่ายเงินปั นผล : ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.33 ของราคาขายหรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยคานวณเข้า
ไปในราคาขายหรือราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุนเพื่อน าเงินดังกล่าวไปชาระเป็ นค่าใช้จ่ายในการซื้อหรือขาย
หลักทรัพย์
ชนิดสะสมมูลค่า : ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.33 ของราคาขายหรือราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุนโดยคานวณเข้า
ไปในราคาขายหรือราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุนเพื่ อน าเงินดังกล่าวไปชาระเป็ นค่าใช้จ่ายในการซื้อหรือขาย
หลักทรัพย์
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน : ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.33 ของราคาขายหรือราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุนโดยคานวณ
เข้าไปในราคาขายหรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพื่อนาเงินดังกล่าวไปชาระเป็ นค่าใช้จ่ายในการซื้อหรือขาย
หลักทรัพย์
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม : ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.33 ของราคาขายหรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยคานวณเข้า
ไปในราคาขายหรือราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุนเพื่อน าเงินดังกล่าวไปชาระเป็ นค่าใช้จ่ายในการซื้อหรือขาย
หลักทรัพย์
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ : ในอัตราไม่เกิน ร้อยละ 0.33 ของราคาขายหรือราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุนโดย
คานวณเข้าไปในราคาขายหรือราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุนเพื่อนาเงินดังกล่าวไปชาระเป็ นค่าใช้จา่ ยในการซื้อ
หรือขายหลักทรัพย์
ชนิดเพื่อการออม: ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.33 ของราคาขายหรือราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุนโดยคานวณเข้า
ไปในราคาขายหรือราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุ นเพื่อน าเงินดังกล่าวไปชาระเป็ นค่าใช้จ่ายในการซื้อหรือขาย
หลักทรัพย์
2. ผูถ้ อื หน่วยลงทุนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซื้อและขายคืน(ถ้ามี)
ผู้ถือหน่ วยลงทุ นจะถู กเรียกเก็บค่ าธรรมเนียมการโอนเงินค่ าซื้อและค่ าขายคืน หน่ วยลงทุ น ตามที่ธนาคาร
พาณิชย์หรือสถาบันการเงินเรียกเก็บจริง3. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บจริง
3. บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จากผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่ วยลงทุน ในกรณีที่ผู้
ลงทุน หรือผู้ถือหน่ วยลงทุนร้อ งขอให้บริษัท จัด การหรือนายทะเบีย นดาเนิ นการ ใด ๆ ให้เป็ น กรณี พเิ ศษ
นอกเหนือจากการดาเนินการตามปกติของบริษัทจัดการหรือนายทะเบียน หรือ ให้ดาเนินการทีพ่ ิสูจน์ได้ว่า
เป็ นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่ วยลงทุน เช่น ค่าธรรมเนียมการขอเปลี่ยนข้อมูลทาง
ทะเบียนใหม่ เช่น หนังสือรับรองสิทธิ หนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุ น เป็ นต้น โดยบริษทั จัดการหรือนาย
ทะเบียนหน่ วยลงทุนจะคิดค่าธรรมเนียมจากผู้ ลงทุนหรือผู้ถือหน่ วยลงทุน ตามที่จ่ายจริงหรือตามอัตราที่
บริษทั จัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนกาหนดในการให้บริการลักษณะดังกล่าว
4. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่ วยลงทุน/ การรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน/ การ
สับเปลี่ย นหน่ วยลงทุนกับผู้ลงทุน แต่ละกลุ่มไม่ เท่ ากัน ตามประเภทของผู้ลงทุ น ตามมู ล ค่าการซื้อหน่ ว ย
ลงทุ น ตามระยะเวลาการถือ ครองหน่ ว ยลงทุน ตามช่อ งทางการซื้อ ขายหน่ วยลงทุ น หรือ ตามเงื่อนไขที่
บริษัทจัดการอาจกาหนดขึ้นในอนาคต เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวก และเป็ นประโยชน์ให้แก่ผู้ถอื หน่วย
ลงทุน ทัง้ นี้ จะเปิ ดเผยข้อ มูลดังกล่ าวในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อ มู ลสาคัญ ทัง้ นี้ หากมีการเปลี่ย นแปลง
เงื่อนไขดังกล่าวบริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 3 วัน ณ ที่ทาการของบริษัท
จัดการ และผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือประกาศทางเว็บไซด์ของบริษทั จัดการ
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15.4. วิธกี ารคานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม :
1. การคานวณค่าธรรมเนียมตามหัวข้อค่าธรรมเนี ยมทีเ่ รียกเก็บจากผูส้ งซื
ั ่ ้อหรือผูถ้ อื หน่ วยลงทุน และ หัวข้อค่าธรรมเนียม
และค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม จะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่นื ใดในทานองเดียวกัน
(ถ้ามี)
2. การคานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน จะ
คานวณเป็ นรายวันและเรียกเก็บจากกองทุนเป็ นรายเดือน ภายใน 10 วันทาการถัดจากวันสิ้นเดือน หรือตามระยะเวลา
ทีบ่ ริษทั จัดการเห็นสมควร
3. ค่าใช้จ่ายทีเ่ กี่ยวเนื่องกับการบริหารจัดการกองทุนในหัวข้อ อื่น ๆ จะเรียกเก็บตามที่จ่ายจริง ในทางบัญชีบริษทั จัดการ
จะพิจารณาตัดจ่ายทัง้ จานวนหรือทยอยตัดจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี่ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาที่จะได้รบั
ประโยชน์จากค่าใช้จ่ายนัน้ ทัง้ นี้ การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีทเี่ กี่ยวข้อง
4. ในกรณีทมี่ ูลค่าของกองทุนรวมในขณะทีจ่ ดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาท หาก
ต่อมากองทุนรวมมีมูลค่าลดลงน้อยกว่า 50 ล้านบาท บริษทั จัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้
4.1 ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บต้องเป็ นอัตราร้อยละทีไ่ ม่สูงกว่าอัตราร้อยละของค่าธรรมเนียมเดิมทีบ่ ริษทั จัดการเรียกเก็บ
ในช่วงเวลาทีก่ องทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาทโดยคานวณตามมูลค่าทีต่ ราไว้ของหน่วยลงทุน
4.2 ในกรณีอ่นื นอกเหนือจากกรณีตาม 4.1 ให้บริษทั จัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการในอัตราทีแ่ สดงได้ว่า
เหมาะสมและเป็ นธรรม ทัง้ นี้ โดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน
มูลค่าของกองทุนรวมให้คานวณตามมูลค่าทีต่ ราไว้ของหน่วยลงทุน
บริษทั จัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเป็ นอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สนิ หรือมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของ
กองทุนรวมเท่านัน้
15.5. การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย :
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามข้อ “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากผู้ซ้อื หรือผู้ถอื หน่วยลงทุนและกองทุน” อาจมี
การเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ถอื ว่าเป็ นการแก้ไขเพิม่ เติมรายละเอียดโครงการ โดยบริษทั จัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี้
1. ในกรณีทบี่ ริษทั จัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะลดค่ าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที่ได้ระบุไว้ในโครงการและได้
ดาเนินการดังกล่าวแล้ว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผลู้ งทุนทราบอย่างทัวถึ
่ งภายใน 3 วันทา
การนับแต่วนั ทีม่ ีการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทัง้ นี้ การเปิ ดเผยข้อมูลต้องกระทาโดยวิธกี ารทีเ่ หมาะสม
อันทาให้มนใจได้
ั่
ว่าผูล้ งทุนได้รบั ทราบข้อมูลดังกล่าว เช่น เผยแพร่ขอ้ มูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม
หรือ ณ สถานทีใ่ นการซื้อขายหน่วยลงทุ นทุกแห่งของบริษทั จัดการกองทุนรวม และผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็ นต้น
การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสานักงานให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติม
โครงการในเรื่องดังกล่าวเมื่อบริษทั จัดการกองทุนรวมได้ดาเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว
2. ในกรณี ที่บริษัท จัด การกองทุน รวมมีค วามประสงค์ จะเรีย กเก็บค่ าธรรมเนี ยมหรือค่า ใช้จ่า ยเพิ่มขึ้นตามที่ ระบุไว้ใน
โครงการ บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องคานึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้าเป็ น
สาคัญ และต้องเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่ าวให้ผลู้ งทุนทราบล่วงหน้าอย่างทัวถึ
่ งด้วยวิธีการทีเ่ หมาะสมอันทาให้มนใจได้
ั่
ว่าผู้
ลงทุนได้รบั ทราบข้อมูลดังกล่าว โดยอย่างน้อยต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุน
รวม และ ณ สถานทีใ่ นการซื้อขายหน่ วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
2.1 ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิม่ ขึ้นไม่เกินกว่าอัตราขัน้ สูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
เดิมตามทีร่ ะบุไว้ในโครงการ ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผลู้ งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อย
กว่า 3 วันทาการก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิม่ ขึน้
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2.2 ในกรณีทกี่ ารเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิม่ ขึ้นเกินกว่าอัตราขัน้ สูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิม
ตามที่ระบุไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถกระทาการดังกล่าวได้ ทัง้ นี้ ใน
รอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปี นั บ แต่ วนั ที่บริษัท จัดการกองทุน รวมประสงค์ จะขึ้น ค่า ธรรมเนี ยมหรือค่ าใช้จ่า ย
ดังกล่าว ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมดาเนินการตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
(ก) ในกรณี ที่ก ารเรีย กเก็บค่ าธรรมเนีย มหรือค่ าใช้จ่ ายเพิ่ม ขึ้น ไม่ เกิน กว่าอัตราร้อ ยละ 5 ของอัตราขัน้ สู ง
ดังกล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมเปิ ดเผยข้อมูล ดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน
ก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายทีเ่ พิม่ ขึน้ ดังกล่าว
(ข) ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิม่ ขึน้ เกินกว่าอัตราร้อยละ 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 วันนับ
แต่วนั เปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว
16. วิ ธีการคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน และราคาหน่ วย
ลงทุน หลักเกณฑ์และวิ ธีการดาเนิ นการในกรณี ที่มูลค่าหน่ วยลงทุนไม่ถกู ต้อง :
16.1. วิธกี ารคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ในประเทศ
16.2. เงื่อนไขพิเศษ :
1. บริษัทจัดการจะคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีก ารที่สานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกาหนด และตามทีส่ มาคมบริษัทจัดการลงทุนกาหนดโดยได้รบั ความ
เห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.
1.1 มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
1.2 มูลค่าหน่วยลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
1.3 มูลค่าหน่วยลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปั นผล
1.4 มูลค่าหน่วยลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า
1.5 มูลค่าหน่วยลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
1.6 มูลค่าหน่วยลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
1.7 มูลค่าหน่วยลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
1.8 มูลค่าหน่วยลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
1.9 มูลค่าหน่วยลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม
กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามชนิด ดังนัน้ มูลค่าหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมีมูลค่าไม่เท่ากัน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละชนิดหน่ วยลงทุนรวมกันจะเท่ากับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ่งผลประโยชน์ที่เกิด
จากการลงทุนจะถือเป็ นประโยชน์ของกองทุนรวม และจะถูกปั นส่วนตามสัดส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่ วยลงทุ นแต่ละ
ชนิด
ในกรณี ที่มีก ารลงทุ น ในต่า งประเทศบริษัทจัด การจะคานวณจากมูล ค่ าทรัพ ย์ สิน สุ ทธิของกองทุ นรวมในส่ว นที่ล งทุ นใน
ประเทศ รวมกับมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวมในส่วนทีล่ งทุนในต่างประเทศ เพื่อใช้ในการคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
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อนึ่ง ในการใช้อตั ราแลกเปลี่ยนเพื่อคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็ นเงินบาท บริษัทจัดการจะใช้อตั ราแลกเปลี่ย นเงินตรา
ต่างประเทศ (Spot Rate) ที่ประกาศโดย Bloomberg ณ วันทาการคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิและมูลค่าหน่ วยลงทุน ที่
เวลาประมาณ 16.00 น. เป็ นเกณฑ์ในการคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิเป็ นเงินบาท
ทัง้ นี้ หากข้อมู ลดังกล่าวไม่ปรากฏอยู่ในระบบข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิท ธิใช้อัตราแลกเปลี่ยนทีอ่ ้างอิงจากแหล่งอื่น
ภายใต้ความเห็นชอบของผูด้ ูแลผลประโยชน์ เช่น อัตราแลกเปลี่ยนจาก APEX ณ วันทาการคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและ
มูลค่าหน่ วยลงทุน ทีเ่ วลาประมาณ 16.00 น. หรือระบบอื่นใดทีม่ ีการเผยแพร่ขอ้ มูลและสามารถอ้างอิงได้ เป็ นต้น เป็ นเกณฑ์
ในการคานวณมู ลค่ าทรัพ ย์ สิน สุทธิเป็ น เงิน บาท โดยอัต ราแลกเปลี่ยนที่อ้ างอิง จะต้อ งเป็ น ไปตามที่ประกาศสมาคม หรือ
ประกาศทีเ่ กี่ยวข้องกาหนด
สาหรับการคานวณมูลค่ายุติธรรมของตราสารลงทุนทีม่ อี ายุไม่เกิน 90 วัน ประเภทมีดอกเบี้ย บริษทั จัดการจะคานวณโดยใช้
มูลค่าเงินต้นบวกดอกเบี้ยค้างรับจนถึงวันคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม กรณีเป็ นตราสารประเภทมีส่วนลด ให้
ใช้ราคาทุนตัดจาหน่าย (Amortized Cost) เป็ นมูลค่าเงินต้น โดยวิธีการตัดจาหน่ายให้ใช้วธิ ีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริงหรือวิธี
อื่นทีใ่ ห้ผลไม่ต่างจากวิธอี ตั ราดอกเบี้ยทีแ่ ท้จริงอย่างมีนัยสาคัญ
วิ ธีการคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
กองทุ นมีการแบ่ งชนิ ดหน่ วยลงทุน ทาให้ก ารปั น ส่วนมูล ค่าทรัพย์ สินสุ ทธิต้ องมีก ารแบ่ งการค านวณมู ลค่าทรัพ ย์สิน สุท ธิ
ตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
การคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนนัน้ จะคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิโดยรวมของกองทุ น และปั นส่ว นให้กับหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิด โดยการเฉลี่ยตามสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของวันก่อนหน้าของหน่ วยลงทุนแต่ละชนิด กรณี วนั แรก
ของการคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิจะเฉลี่ยโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนทีข่ ายได้ทงั ้ หมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
หลังจากนัน้ ปรับปรุงรายการที่เกี่ยวข้องเฉพาะกับหน่วยลงทุนแต่ละชนิด (ได้แก่ รายการขายหน่ วยลงทุน รายการรับซื้อคืน
หน่ วยลงทุน รายการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติ และรายการเงินปั นผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถอื หน่วยลงทุนแต่ละชนิด เป็ นต้น)
และคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิหลังหักค่าธรรมเนียมและมูลค่าหน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ทัง้ นี้ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีค่ านวณ จะต้องมีมูลค่าไม่ต่ ากว่าศูนย์ การปั นส่วนรายได้และค่าใช้จ่าย
ให้เป็ นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ตัวอย่างการคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ตัวอย่างที่ 1 การคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิวนั แรก
มู ล ค่ า ทรัพ ย์ สิ น ที่ จ าหน่ า ยได้ แ ล้ ว ทั ้งหมด 300,000 บาท มู ล ค่ า ที่ ต ราไว้ ต่ อ หน่ ว ย 10 บาท แบ่ ง เป็ น 1.ชนิ ด สะสม
มู ล ค่ า 300,000 บาท 2.ชนิ ด ขายคื น หน่ ว ยลงทุ น อั ต โนมั ติ (ยั ง ไม่ เ ปิ ดบริ ก าร) 3.ชนิ ด ผู้ ล งทุ น สถาบั น (ยั งไม่ เ ปิ ด
บริ ก าร) 4.ชนิ ด ผู้ ล งทุ น กลุ่ ม (ยั ง ไม่ เ ปิ ดบ ริ ก าร) 5.ชนิ ด ผู้ ล งทุ น พิ เ ศ ษ (ยั ง ไม่ เปิ ดบ ริ ก าร) 6. ชนิ ด ช่ อ งทาง
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ( ยัง ไม่ เ ปิ ดบริ ก าร) 7. ชนิ ด เพื่ อ การออม (ยัง ไม่ เ ปิ ดบริ ก าร) และสมมติ มี ผ ลประโยชน์ ใ นวัน แรก
15,000 บาท และมี ย อดซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น ชนิ ด สะสมมู ล ค่ า 500,000 บาท และมี ย อดขายคื น หน่ ว ยลงทุ น ชนิ ด สะสม
มูลค่า 10,000 บาท
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วันต่อมา ทาการเพิม่ -ลดหน่วยจากการซื้อหน่วยลงทุน และขายคืนหน่วยลงทุน ของวันทาการก่อนหน้า (จากรายการซื้อหน่วยลงทุน
ชนิดสะสมมูลค่า 500,000 บาท และ ขายคืนหน่วยลงทุนชนิดสะสมมู ลค่า 10,000 บาท) และสมมติมผี ลประโยชน์ในวันถัดมา
40,000 บาท

หมายเหตุ : การคานวณในตารางข้างต้นเป็ นเพียงตัวอย่างเพื่อประกอบการอธิบายเท่านัน้ ทัง้ นี้ ยังไม่รวมค่าธรรมเนียม
การขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน หรือค่าธรรมเนียมอื่นใด (ถ้ามี)
ตัวอย่างที่ 2
เปิ ดเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดจ่ายปั นผล ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม ชนิดผูล้ งทุน
พิเศษ และชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันก่อนหน้า
โดยมีรายการ ขายหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า จานวน 400,000 บาท ซื้อหน่วยลงทุนชนิดจ่ายปั นผล จานวน 500,000 บาท ซื้อ
หน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ จานวน 600,000 บาท ซื้อหน่วยลงทุนชนิดผูล้ งทุนสถาบัน จานวน 1,000,000 บาท
ซื้อหน่วยลงทุนชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม จานวน 1,200,000 บาท ซื้อหน่วยลงทุนชนิดผูล้ งทุนพิเศษ จานวน 50,000 บาท ซื้อหน่วยลงทุน
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ จานวน 150,000 บาท ซื้อหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม จานวน 500,000 บาท และสมมติมี
ผลประโยชน์เกิดขึน้ วันนี้จานวน 250,000 บาท
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หมายเหตุ :
การคานวณในตารางข้างต้นเป็ นเพียงตัวอย่างเพื่อประกอบการอธิบายเท่านัน้ ทัง้ นี้ ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุน หรือค่าธรรมเนียมอื่นใด (ถ้ามี)
ตัวอย่างที่ 3
มีรายการ ซื้อหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า จานวน 120,000 บาท ซื้อหน่วยลงทุนชนิดจ่ายปั นผล จานวน 500,000 บาท ซื้อหน่วย
ลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ จานวน 100,000 บาท ซื้อหน่วยลงทุนชนิดผูล้ งทุนสถาบัน จานวน 500,000 บาท ขาย
หน่วยลงทุนชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม จานวน 200,000 บาท ซื้อหน่วยลงทุนชนิดผูล้ งทุนพิเศษ จานวน 150,000 บาท ซื้อหน่วยลงทุนชนิด
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ จานวน 50,000 บาท ซื้อหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม จานวน150,000 บาท ในวันก่อนหน้า และสมมติมี
ผลประโยชน์เกิดขึน้ วันนี้จานวน 400,000 บาท
สมมติมกี ารจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนชนิดจ่ายปั นผล และ มีรบั ซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตใิ นแก่ผูถ้ อื หน่วยลงทุนชนิด
ขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ หน่วยละ 0.15 บาท

วันต่อมา ทารายการรับคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ ถือหน่ วยลงทุนชนิดขายคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติ หน่ วยละ 0.15 บาท
ของวันก่อนหน้า และ สมมติมผี ลประโยชน์เกิดขึน้ วันนี้ 250,000 บาท
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หมายเหตุ : การคานวณในตารางข้างต้นเป็ นเพียงตัวอย่างเพื่อประกอบการอธิบายเท่านัน้ ทัง้ นี้ ยังไม่รวมค่าธรรมเนียม
การขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน หรือค่าธรรมเนียมอื่นใด (ถ้ามี)
2. บริษัทจัดการจะคานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน ราคาขายหน่ วยลงทุนและราคารับซื้อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี้
(2.1) คานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ้นวันทาการ
(2.2) คานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ้นวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุน ทัง้ นี้ ในการ
คานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมใช้มูลค่าหน่วยลงทุน
ของสิ้นวันทาการซื้อขายหน่ วยลงทุนนัน้ เป็ นเกณฑ์ในการคานวณราคาขายหน่ วยลงทุนและราคารับซื้อคืน
หน่วยลงทุน
(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ของวันดังต่อไปนี้
(ก) วันทาการก่อนวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด ให้ประกาศภายในวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด
(ข) วันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด ให้ประกาศภายในวันทาการถัดไป
(ค) วันทาการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยให้ประกาศภายในวันทาการถัดไป ทัง้ นี้ เฉพาะในกรณีที่กองทุน
รวมกาหนดวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนแต่ละครัง้ ห่างกันยาวกว่าหนึ่งเดือน
(ง) วันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปั นผล โดยให้ประกาศ ภายในวันทาการถัดไป
ข้อความในข้อ (ก) มิให้นามาใช้บังคับกับกองทุนรวมเปิ ดทีซ่ ้อื ขายหน่วยลงทุนทุกวันทาการ และกองทุนรวม
เพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน
(2.4) ประกาศราคาขายหน่ วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทาการซื้อขายหน่ วยลงทุนล่าสุด โดยให้
ประกาศภายในวันทาการถัดไป
มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิหารด้วยจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดเมื่อสิ้น
วันทาการทีค่ านวณนัน้
ในกรณีทกี่ ารประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ให้บริษทั จัดการกองทุ นรวมปฏิบตั ดิ งั ต่อไปนี้
(1) ใช้ตวั เลขทศนิยมทีก่ าหนดไว้ในข้อ 3. และต้องได้รบั การรับรองโดยผูด้ ูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ดาเนิ น การด้วยวิธีก ารใดๆ เพื่อให้ผู้ลงทุ น ทราบข้อมู ล ดังกล่ าวในช่ อ งทางที่เหมาะสม โดยบริษัท จัด การจะ
ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อยหนึ่งฉบับ
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(3)

จัดให้มขี ้อมูลดังกล่าวไว้ ณ ที่ทาการทุกแห่งของบริษทั จัดการกองทุนรวม และสถานทีท่ ุกแห่งที่ผูส้ นับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนใช้ซ้อื ขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน
บริษัท จัด การอาจด าเนิ นการโดยวิธีก ารใดๆเพื่อให้ผู้ ถือหน่ วยลงทุ น ทราบข้อมู ล ดังกล่ า วแทนการประกาศ
หนังสือพิมพ์ได้
ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสยั หรือเกิดเหตุขดั ข้องทีไ่ ม่สามารถประกาศทางเว็บไซต์ของบริษทั จัดการได้ บริษทั
จัดการขอสงวนสิทธิประกาศทางช่องทางอื่นทีเ่ หมาะสมแทน อาทิ ระบบเผยแพร่ขอ้ มูลมูลค่าหน่วยลงทุนที่
จัดขึน้ โดยสมาคม (NAV Center) หรือหนังสือพิมพ์รายวัน หรือติดประกาศทีบ่ ริษทั จัดการ และจะประกาศใน
ช่องทางดังกล่าวข้างต้นทันทีในโอกาสแรกทีก่ ระทาได้โดยไม่ชกั ช้า
ทัง้ นี้ การประกาศข้า งต้ น บริษัท จัด การขอสงวนสิท ธิที่จ ะประกาศ โดยช่ อ งทางอื่น แทนการประกาศใน
หนังสือพิมพ์รายวันเช่น ประกาศผ่านทางเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นใดที่เหมาะสม โดยถือว่ า
ได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนแล้ว และบริษทั จัดการจะแจ้งให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อย
กว่า 30 วัน
3. การใช้ตวั เลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือจานวน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด บริษทั จัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี้
(3.1) คานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิเป็ นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตาแหน่ง
โดยใช้วธิ กี ารปั ดเศษทศนิยมตามหลักสากล
(3.2) คานวณมูลค่าหน่ วยลงทุนเป็ นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตาแหน่ ง โดยใช้วธิ ี การปั ดเศษทศนิยมตามหลักสากล
สาหรับมูลค่าหน่ วยลงทุนเพื่อใช้ในการคานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปั ดเศษทศนิยมตาแหน่งที่ 4 ขึ้น ส่วน
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ ในการคานวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตาแหน่งที่ 5 ทิ้ง
(3.3) ประกาศมูล ค่ าหน่ วยลงทุน ตามที่ค านวณได้ใน (3.2) เป็ นตัว เลขโดยมีท ศนิ ย ม 4 ต าแหน่ ง โดยตัด ทศนิ ย ม
ตาแหน่งที่ 5 ทิ้ง และประกาศราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามทีค่ านวณได้ใน (3.2)
(3.4) คานวณจานวนหน่วยลงทุนเป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตาแหน่ง โดยใช้วธิ กี ารปั ดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่
จะใช้ผลลัพธ์เป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตาแหน่ง โดยตัดทศนิยมตาแหน่งที่ 5 ทิ้ง
ในกรณีทมี่ ผี ลประโยชน์เกิดขึน้ จากการคานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษทั จัดการจะนา ผลประโยชน์นนั ้ รวมเข้า
เป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนเปิ ด
4. ในกรณีดงั ต่อไปนี้ ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมได้รบั ยกเว้นไม่ต้องปฏิบตั ิตามข้อ 2
(4.1) กรณีทบี่ ริษทั จัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่ วยลงทุน หรือหยุด รับคาสังซื
่ ้อขายคืนหน่วยลงทุน
ตามหลักเกณฑ์ทสี่ านักงาน ก.ล.ต.กาหนด ทัง้ นี้ เฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
(4.2) กรณี ที่บริษัท จัด การกองทุ น รวมต้ อ งเลิก กองทุ น รวมเนื่ อ งจากมีเ หตุ ต ามที่ก าหนดไว้ ให้ไ ด้ร ับยกเว้น ตาม
ระยะเวลาดังนี้
(ก) การคานวณมู ลค่าและราคาตามข้อ 2 (2.1) (2.2) ให้ได้รบั ยกเว้นตัง้ แต่วนั ที่ปรากฏเหตุต ามหลัก เกณฑ์
ดังกล่าว
(ข) การประกาศมูลค่าและราคาตามข้อ 2 (2.3) ให้ได้รบั ยกเว้นตัง้ แต่วนั ทีป่ รากฏเหตุตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว
เงื่อนไขพิเศษ:
1. บริษัทจัดการอาจไม่คานวณมูลค่าทรัพย์ สนิ สุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน ราคาขายหน่ ว ยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่ วย
ลงทุนของกองทุน ในกรณีทกี่ องทุนรวมมีการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ หากมีเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี้
เกิดขึน้
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1.1

ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ดงั กล่ าวไม่สามารถเปิ ดทาการซื้อขายได้ต ามปกติ ทัง้ นี้ เฉพาะกรณี ที่กองทุนรวมได้
ลงทุนในหลัก ทรัพย์ที่ซ้อื ขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์แต่ละแห่งเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม หรือ
1.2 มีเหตุการณ์ที่ทาให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทาให้ไม่สามารถโอนเงินออกจาก
ประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
1.3 ในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซ่งึ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ และกองทุนรวมต่างประเทศนัน้
หยุดรับคาสังซื
่ ้อหรือขายคืนหน่ วยลงทุน หรือไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสังซื
่ ้อหรือคาสังขายคื
่
น
หน่วยลงทุนทีร่ บั ไว้แล้ว
ทัง้ นี้ ให้ได้รบั ยกเว้นเฉพาะช่วงระยะเวลาดังกล่าว
2. เมื่อมีเหตุทบี่ ริษทั จัดการต้องเลิกกองทุน โดยให้ได้รบั ยกเว้นตัง้ แต่วนั ทีป่ รากฏเหตุดงั กล่าว
16.3. แหล่งข้อมูลการเปิ ดเผยมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน :
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ อย่างไรก็ตามในกรณีเกิดเหตุสุดวิสยั หรือเกิดเหตุขดั ข้องทีไ่ ม่สามารถประกาศทางเว็บไซต์ของ
บริษทั จัดการได้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิประกาศทางช่องทางอื่นที่เหมาะสมแทน อาทิ ระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วย
ลงทุ น ที่จดั ขึ้น โดยสมาคม (NAV Center) หรือ หนัง สือ พิมพ์ รายวัน หรือ ติด ประกาศที่บริษัทจัดการและจะประกาศใน
ช่องทางดังกล่าวข้างต้นทันทีในโอกาสแรกทีก่ ระทาได้โดยไม่ชกั ช้า
ทัง้ นี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงช่องทางในการประกาศผ่านทางช่องทางอื่นใดที่เหมาะสม และถือว่าได้รบั
ความเห็นชอบจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษทั จัดการจะแจ้งให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน
16.4 หลักเกณฑ์และวิธกี ารดาเนินการในกรณีทมี่ ูลค่าหน่วยลงทุนหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง:
1. ในกรณี ที่มูลค่ าหน่ วยลงทุน หรือ ราคาหน่ ว ยลงทุ นที่ไม่ถู กต้อ งต่างจากมูล ค่าหน่ วยลงทุ นหรือราคาหน่ วยลงทุน ที่
ถูกต้องน้อยกว่าหนึ่งสตางค์ หรือต่างจากมูลค่าหน่ วยลงทุนหรือราคาหน่ วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้ แต่หนึ่งสตางค์ข้ึนไป
แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหน่วยลงทุนหรือราคาหน่วยลงทุน ที่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะจัดทาและส่งรายงานให้
ผูด้ ูแลผลประโยชน์ท ราบถึงความไม่ถูกต้องภายใน 7 วันทาการนับแต่วนั ทีพ่ บว่า มูลค่าหน่วยลงทุนหรือราคาหน่ วย
ลงทุนไม่ถูกต้อง และจัดให้มีสาเนารายงานดังกล่าวไว้ ณ ที่ทาการของบริษัทจัดการเพื่อให้สานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(1) มูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ถกู ต้อง
(2) มูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง
(3) สาเหตุทที่ าให้มูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(4) มาตรการป้ องกันเพื่อมิให้ มูล ค่า/ราคาหน่ วยลงทุน ไม่ถู กต้อ ง ในกรณี ที่ค วามไม่ ถูก ต้องมีสาเหตุม าจากปั จจัย
ภายนอกทีไ่ ม่อาจควบคุมได้
ในกรณีที่สาเหตุที่ทาให้มูลค่า/ราคาหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้อง มีผลต่อเนื่องถึงการคานวณมูลค่า/ราคาหน่ วยลงทุน
ครัง้ ต่อไป ให้แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องตัง้ แต่วนั ทีพ่ บว่ามูลค่า/ราคาหน่วยลงทุ นไม่ถูกต้อง
2. ในกรณี ที่มูลค่ าหน่ วยลงทุน หรือ ราคาหน่ ว ยลงทุ นที่ไม่ถู กต้อ งต่างจากมูล ค่าหน่ วยลงทุ นหรือราคาหน่ วยลงทุน ที่
ถูกต้องตัง้ แต่หนึ่งสตางค์ข้นึ ไป และคิดเป็ นอัตราตัง้ แต่รอ้ ยละ 0.5 ของมูลค่าหน่ วยลงทุนหรือราคาหน่ วยลงทุนลงทุน
ทีถ่ ูกต้อง บริษทั จัดการจะคานวณมูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วนั ที่พบมูลค่า/ราคาหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้อง
จนถึงวันที่มลู ค่า/ราคาหน่ วยลงทุนถูกต้อง และดาเนินการดังต่อไปนี้เฉพาะวันทีม่ ูลค่า/ราคาหน่ วยลงทุนที่ไม่ถูกต้อง
ต่างจากมูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนทีถ่ ู กต้องตัง้ แต่หนึ่งสตางค์ข้นึ ไป และคิดเป็ นอัตราส่วนตัง้ แต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่า/
ราคาหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง
(1) จัดทารายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ้นภายในวันทา
การถัดจากวันที่พ บว่ามู ลค่ า/ราคาหน่ วยลงทุ นนั น้ ไม่ถู กต้ อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดู แลผลประโยชน์
ภายในวันทาการถัดจากวันทีค่ านวณมูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนเสร็จสิ้น เพื่อให้ผดู้ ูแลผลประโยชน์รบั รองข้อมูลใน
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รายงานดังกล่าวภายในวันทาการถัดจากวันที่บริษทั จัดการส่งรายงานให้ผูด้ ูแลผลประโยชน์ ทัง้ นี้ รายงานดังกล่าวจะ
มีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(ก) มูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ถกู ต้อง
(ข) มูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง
(ค) สาเหตุทที่ าให้มูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(ง) การดาเนินการของบริษทั จัดการเมื่อพบว่ามูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
ทัง้ นี้ บริษัท จัด การจะจัด ให้ มีสาเนารายงานตาม (1) ไว้ ณ ที่ ท าการของบริษัท จัด การ เพื่อ ให้สานั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้
(2) แก้ ไขมู ลค่า/ราคาหน่ วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องให้เป็ นราคาหน่ วยลงทุนที่ถูกต้ องภายในวันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รบั รอง
ข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)
(3) ดาเนิ นการโดยวิธีการใดๆ เพื่อให้ผู้ถือหน่ วยลงทุนสามารรับทราบชื่อกองทุน ที่มีก ารแก้ไขราคาตาม (2) และวัน
เดือน ปี ทมี่ ีการแก้ไขมูลค่า/ราคาตาม (2) ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ที่ผดู้ ูแลผลประโยชน์รบั รองข้อมูลในรายงาน
ดังกล่าว
(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและดาเนินการด้วยวิธกี ารใดๆเพื่อให้ผู้ซ้อื หน่วยลงทุนหรือผูข้ ายคืนหน่วยลงทุนที่ได้ซ้อื หรือ
ขายคืนหน่ วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่ราคาหน่ วยลงทุนไม่ ถูกต้องทราบถึงการแก้ไ ขราคาตาม (2) และการชดเชย
ราคา ภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ทีผ่ ดู้ ูแลผลประโยชน์รบั รองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(5) จัดทารายงานมาตรการป้ องกันเพื่อมิให้ราคาหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทัง้ สาเนารายงาน
การแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาทีจ่ ดั ทาตาม (1) ให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7
วันทาการนับแต่วนั ที่ผูด้ ูแลผลประโยชน์รบั รองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
นัน้ เว้นแต่ในกรณีทรี่ าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกทีไ่ ม่อาจควบคุมได้ บริษทั จัดการจะไม่
ส่งรายงานมาตรการป้ องกันให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสาเนาเอกสารทีผ่ ู้ดูแลผลประโยชน์รบั รองว่า
การทีร่ าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกทีไ่ ม่อาจควบคุมได้แทน
3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษทั จัดการจะปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์และวิธกี าร ดังต่อไปนี้
(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ถูกต้องต่ากว่าราคาหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง (understate) บริษทั จัดการจะปฏิบตั ดิ งั นี้
(ก) กรณีทเี่ ป็ นการขายหน่ วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจานวนหน่วยลงทุนของผูซ้ ้ือหน่วยลงทุนเป็ นจานวนซึ่งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง
หากปรากฏว่าผูซ้ ้อื หน่วยลงทุนไม่มีหน่ วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่ วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจานวนหน่ ว ย
ลงทุนทีจ่ ะต้องลด บริษทั จัดการจะจ่ายเงินของบริษทั จัดการเองเป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่
หรือลดจานวนหน่ วยลงทุนที่เหลืออยู่นัน้ และจ่ายเงิน ของบริษัท จัดการเองเป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่างของ
ราคาที่ข าดอยู่ แล้ วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทุน เปิ ด เว้นแต่การที่ราคาหน่ วยลงทุนไม่ถูก ต้องมี
สาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ ตามราคาตลาดครัง้ สุดท้ายของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซ้อื ขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแ ลผลประโยชน์รบั รองว่ามีสาเหตุ
ดังกล่าว
(ข) กรณีทเี่ ป็ นการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษทั จัดการจะเพิม่ จานวนหน่ วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่ วยลงทุนเป็ น
จานวนซึ่งมีมูล ค่ าเท่ า กับส่ ว นต่ างของราคาหน่ ว ยลงทุ น ที่ไม่ ถู ก ต้ องกับราคาหน่ ว ยลงทุ น ที่ถู ก ต้ อง หรือ
จ่ายเงินของกองทุนเปิ ดเป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผขู้ ายคืนหน่ วยลงทุน แต่
หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่ วยลงทุนไม่มีหน่ วยลงทุ นเหลืออยู่ บริษัท จัดการจะจ่ายเงินของกองทุ นเปิ ดเป็ น
จานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผขู้ ายคืนหน่วยลงทุน
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(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง (overstate) บริษทั จัดการจะปฏิบตั ดิ งั นี้
(ก) กรณีทเี่ ป็ นการขายหน่วยลงทุน บริษทั จัดการจะเพิม่ จานวนหน่วยลงทุนของผูซ้ ้อื หน่วยลงทุนเป็ นจานวน
ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่ วยลงทุ นที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุ นที่ถูกต้อง หรือจ่ายเงิน
ของกองทุนเปิ ดเป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผูซ้ ้อื หน่วยลงทุน
(ข) กรณีที่เป็ นการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจานวนหน่ วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่ วยลงทุน
เป็ นจานวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง
หากปรากฏว่าผูข้ ายคืนหน่ วยลงทุนไม่มหี น่ วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่นอ้ ยกว่าจานวน
หน่ วยลงทุนที่จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัด การเองเป็ น จานวนเท่ากับส่วนต่างของ
ราคาที่ขาดอยู่ หรือลดจ านวนหน่ วยลงทุ นที่เหลือ อยู่นัน้ และจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็ นจานวน
เท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิ ด เว้นแต่ การที่ราคา
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคา
ตลาดครัง้ สุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซ้อื ขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผูด้ ูแล
ผลประโยชน์รบั รองว่ามีสาเหตุดงั กล่าว
ในกรณีที่บริษทั จัดการต้องชดเชยราคาเป็ นเงินให้แก่ผู้ซ้อื หน่วยลงทุนหรือผูข้ ายคืนหน่ วยลงทุนรายใดมี
มูลค่าไม่ถงึ หนึ่งร้อยบาท บริษทั จัดการอาจนาเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกทีม่ กี ารจ่ายเงินให้
ผูถ้ อื หน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็ นผู้ถอื หน่ วยลงทุนแล้ว บริษทั จัดการจะชดเชยราคา
ให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทาการนับแต่ วนั ที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รบั รองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคา
ย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
การจ่ายเงินของกองทุ นเปิ ดเพื่อ ชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืน หน่ วยลงทุ นตาม (1) (ข) หรือผู้ซ้ือหน่ ว ย
ลงทุนตาม 2(ก) บริษทั จัดการอาจจ่ายเงินของบริษทั จัดการเองแทนกองทุนเปิ ดก็ได้
4. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ ายต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึ้นจากราคาหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศ
การแก้ไขราคาตามข้อ 2(3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผูซ้ ้อื หน่วยลงทุน
และผูข้ ายคืนหน่วยลงทุน เป็ นต้น เว้นแต่ในกรณีทรี่ าคาหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกทีไ่ ม่อาจ
ควบคุมได้
17. ชื่อผู้เกี่ยวข้อง :
17.1. ชื่อบริษทั จัดการ :
ชื่อ : บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด
17.2. ชื่อผูด้ ูแลผลประโยชน์ :
ชื่อ : ธนาคาร กสิกรไทย จากัด (มหาชน)
17.3. ชื่อผูป้ ระกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : ไม่มี
17.4. ชื่อของผูร้ บั มอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : ไม่มี
17.5. ทีป่ รึกษา : ไม่มี
17.6. ผูส้ อบบัญชี :
ชื่อ : นางสาว ซูซาน เอี่ยมวณิชชา
ชื่อ : นาย สุชาติ พานิชย์เจริญ
ชื่อ : นางสาว ชื่นตา ชมเมิน
ชื่อ : นางสาว วันดี เอี่ยมวณิชชา
ชื่อ : นาย เกียรติศกั ดิ ์ วานิชย์หานนท์
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รายละเอียดเพิม่ เติม:
บริษทั เอส พีออดิท จากัด
อาคาร เค.เอส.แอล. ทาวเวอร์ ชัน้ 18A เลขที่ 503/31 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
หรือ บุคคลอื่นที่ได้รบั ความเห็น ชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ค วามเห็นขอบผู้ สอบบัญ ชี โดยบริษัทจัด การจะแจ้งให้
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
18. รอบระยะเวลาบัญชีประจาปี ของกองทุนรวม :
18.1. วันทีส่ ้นิ สุดรอบบัญชี : วันที่ 31 ธันวาคม
18.2. วันทีส่ ้นิ สุดรอบบัญชีครัง้ แรก : วันที่ 31 มกราคม 2560
19. การขอมติ ของผู้ถือหน่ วยลงทุน และวิ ธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิ ธีการจัดการ :
19.1 หลักเกณฑ์และวิธกี ารในการขอมติของผูถ้ อื หน่วยลงทุน
การดาเนินการใดทีโ่ ครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกาหนดให้ต้องได้รบั มติของผูถ้ อื หน่วยลงทุน หากบริษทั จัดการ
กองทุนรวมได้ดาเนินการไปตามมติของผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ได้รบั มาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผูถ้ ือหน่วยลงทุนทัง้ ปวงเห็นชอบ
ให้ดาเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ
มติของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีใ่ ห้ดาเนินการใดอันเป็ นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ทกี่ าหนดในกฎหมายให้ถอื ว่ามตินัน้ เสียไป
ในกรณีที่เป็ นการขอมติเพื่อแก้ไขเรื่องทีก่ ระทบต่อสิทธิของผู้ถอื หน่วยลงทุนอย่างมีนัยสาคัญต้องได้รบั มติโดยเสียงข้างมาก
หรือมติพิเศษของผู้ถือหน่ วยลงทุนซึ่งคิดตามจานวนหน่ วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่ง หรือไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวน
หน่ ว ยลงทุ นทัง้ หมดของผู้ถือ หน่ ว ยลงทุ นซึ่งเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจานวนหน่ วยลงทุ น
ทัง้ หมดของผู้ถือหน่ วยลงทุนซึ่งส่งหนั งสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ กรณีที่กองทุนรวมมีการแบ่งชนิ ด
หน่วยลงทุน การขอมติ ผูถ้ อื หน่วยลงทุนต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์เพิม่ เติมดังต่อไปนีด้ ว้ 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 ลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถอื หน่ วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รบั มติเสียงข้างมากหรือ
มติพเิ ศษของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) ในกรณีทเี่ ป็ นการขอมติทมี่ ผี ลกระทบต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ต้องได้รบั มติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดถือหน่ ว ยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่ วยลงทุนที่จาหน่ ายได้แล้วทัง้ หมด บริษัท
จัดการจะไม่นบั คะแนนเสียงส่วนทีเ่ กินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดนัน้
วิธกี ารแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธกี ารจัดการ
ในการดาเนิน การและบริหารจัดการใดๆ ของกองทุนนั น้ บริษัท จัดการจะดาเนินการให้เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการ
จัดการกองทุนและหนังสือชี้ชวน เว้นแต่กรณีทคี่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. สานักงาน สมาคม และ/หรือหน่วยงานอื่นใดทีม่ อี านาจ
ตามกฎหมาย เช่น กระทรวงการคลัง เป็ นต้น ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กาหนด สัง่ การ เห็นชอบ และ/หรือ
ผ่อนผันเป็ นอย่างอื่น บริษทั จัดการจะดาเนินการให้เป็ นไปตามนัน้ โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนแล้ว
19.2 วิธกี ารแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธกี ารจัดการ
ในการดาเนิน การและบริหารจัดการใดๆ ของกองทุนนั น้ บริษัทจัดการจะดาเนินการให้เป็ น ไปตามที่ระบุไว้ในโครงการ
จัดการกองทุนและหนังสือชี้ชวน เว้นแต่กรณีทคี่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. สานักงาน สมาคม และ/หรือหน่วยงานอื่นใดทีม่ อี านาจ
ตามกฎหมาย เช่น กระทรวงการคลัง เป็ นต้น ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กาหนด สังการ
่
เห็นชอบ และ/หรือ
ผ่อนผันเป็ นอย่างอื่น บริษทั จัดการจะดาเนินการให้เป็ นไปตามนัน้ โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนแล้ว
หลักเกณฑ์และวิธกี ารในการขอมติของผูถ้ อื หน่วยลงทุน
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1. การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการโดยใช้วธิ ีการขอมติผถู้ ือหน่ วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพเิ ศษมีจานวน
ไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 หรือในกรณีทเี่ ป็ นกองทุนรวมที่มกี ารแบ่งชนิดหน่วยลงทุน หากปรากฎว่ามติ
เสียงข้างมากหรือมติพเิ ศษเมื่อคานวณเฉพาะหน่วยลงทุนแต่ละชนิดมีจานวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 ให้
บริษัทจัดการกองทุนรวมส่ง เอกสารหลัก ฐานเกี่ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื่อให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์รบั รองผลการนับมตินัน้
2. ในกรณี ที่การแก้ไขเพิ่มเติม โครงการจัดการกองทุ นรวมหรือ วิธีจดั การได้ก ระทาตามมติของผู้ถือ หน่ ว ยลงทุ น ซึ่งจะ
ดาเนินการโดยการจัดประชุมผูถ้ อื หน่วยลงทุนหรือส่งหนังสือขอมติของผูห้ น่วยลงทุนก็ได้
3. ให้บริษัทจัดการแจ้งการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีจดั การให้สานักงานทราบ รวมทัง้ แจ้งไปยังผู้
ถือหน่วยลงทุนทุกคนและเผยแพร่ในลักษณะที่ผูล้ งทุนทัวไปสามารถเข้
่
าตรวจดูได้ ทัง้ นี้ ภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่มมี ติ
ให้แก้ไข
4. การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการตามกรณี ด งั ต่อไปนี้ บริษัทจัดการต้องได้รบั มติเสียงข้างมาก เว้นแต่ใน
กรณีดงั ต่อไปนี้ ต้องได้รบั มติพเิ ศษจากผูถ้ อื หน่วยลงทุน
(1) การเปลี่ยนแปลงประเภทหรือนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมทีท่ าให้ผลตอบแทนและความเสีย่ งของกองทุนรวม
เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญ
(2) การชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เว้นแต่กรณีเป็ นกองทุนรวมที่มกี ารชาระค่าขาย
คืนหน่ วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินให้แก่กองทุนสารองเลี้ยงชีพ และกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
ดังกล่าวจะนาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ที่ได้รบั ไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่เป็ นกองทุนสารองเลี้ยงชีพตาม
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เพิม่ เติมสาหรับการจัดตัง้ และจัดการของกองทุนรวมเพื่อผู้
ลงทุนทีเ่ ป็ นกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
(3) การควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที่มนี โยบายการลงทุน ความเสี่ยง และระดับความเสี่ยงของการลงทุน
(risk spectrum) แตกต่างกัน
(4) การรับชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สนิ อื่นแทนเงิน
(5) การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึน้ เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที่
ระบุไว้ล่าสุดในโครงการ
(6) การเปลี่ย นแปลงเงื่อ นไขการประกัน ผู้ประกัน สิท ธิ หน้ าที่ และความรับผิด ชอบของผู้ประกัน หรือ การแก้ไ ข
เพิม่ เติมสัญญาประกันในเรื่องใดๆ อันมีผลให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนเสียประโยชน์
5. ในกรณีที่ก องทุนรวมใดมีการแบ่งชนิดหน่ วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่ วยลงทุน นอกจากจะต้องปฏิบัติให้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอมติผถู้ อื หน่วยลงทุนแล้ว ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์เพิม่ เติมดังต่อไปนี้ดว้ ย
(1) กรณีเป็ นการขอมติทมี่ ผี ลกระทบต่อผูถ้ อื หน่ วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รบั ผลกระทบต่อผู้ถอื หน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ต้องได้รบั มติเสียงข้างมากหรือมติพเิ ศษของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(2) กรณีเป็ นการขอมติทมี่ ผี ลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รบั มติเสียงข้างมากหรือ
มติพเิ ศษของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) กรณีเป็ นการขอมติทมี่ ผี ลกระทบต่อผู้ถอื หน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ต้องได้รบั มติเสียงข้างมากหรือมติพเิ ศษของ
จานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
6. ในการแก้ไขเพิม่ เติมโครงการหรือวิธกี ารจัดการ หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพเิ ศษมีจานวนไม่เกินร้อยละ 55
หรือไม่เกินร้อยละ 80 หรือในกรณีทเี่ ป็ นกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่ วยลงทุ น หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือ
มติพเิ ศษเมื่อคานวณเฉพาะหน่ วยลงทุนแต่ละชนิด มีจานวนไม่เกินอัตราดังกล่าว แล้วแต่กรณี ให้บริษทั จัดการกองทุน
รวมจัดส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผูด้ ูแลผลประโยชน์ เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รบั รอง
ผลการนับมตินนั ้
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7. การแก้ไขเพิม่ เติมโครงการในกรณีดงั ต่อไปนี้ บริษทั จัดการกองทุนรวมอาจขอให้สานักงานให้ความเห็นชอบแทนการขอ
มติผุถ้ อื หน่วยลงทุนได้ ทัง้ นีส้ านักงานอาจกาหนดเงื่อนไขให้บริษทั จัดการกองทุนรวมปฏิบตั เิ พื่อประโยชน์ในการแก้ไข
โครงการก่อนให้ความเห็นชอบก็ได้
(1) การเปลี่ยนแปลงข้อกาหนดเกี่ยวกับการขายและการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(2) การเพิม่ ชนิดหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ทาให้สทิ ธิทผี่ ูถ้ ือหน่วยลงทุนมีอยู่เดิมด้อยลง
(3) การเปลี่ยนแปลงประเภทของทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนรวมลงทุนหรืออัตราส่วนการลงทุนทีส่ อดคล้องกับนโยบายการ
ลงทุน
(4) การชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นแทนเงินให้แก่กองทุนสารองเลี้ยงชีพ และกองทุน
สารองเลี้ยงชีพดังกล่าวจะนาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ได้รบั ไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน ที่เป็ นกองทุ น
สารองเลี้ยงชีพตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เพิ่มเติมสาหรับการการจัดตัง้ และ
จัดการของกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทีเ่ ป็ นกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
(5) กรณีอ่นื ใดนอกเหนือจาก (1) (2) (3) และ (4)
การแก้ไขเพิม่ เติมโครงการตามวรรคหนึ่งต้องไมมีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนรวมถึงไม่ทาให้
ผลตอบแทนและความเสีย่ งของกองทุนรวมเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสาคัญ
8. การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการโดยขอความเห็นชอบต่ อสานักงาน ในเรื่องดังต่อไปนี้ ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมยื่นคาขอ
พร้อมทัง้ เอกสารหลักฐานประกอบคาขอที่ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มอื สาหรับประชาชนผ่านระบบที่จดั ไว้บนเว็บไซต์ของ
สานักงาน และให้ถอื ว่าได้รบั ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการในเรื่องดังกล่าว เมื่อสานักงานได้รบั คาขอพร้อม
ทัง้ เอกสารหลักฐานประกอบคาขอถูกต้องครบถ้วนตามคู่มอื สาหรับประชาชนแล้ว
(1) การแก้ไขเพิม่ เติมซึ่งมีผลให้ผูถ้ ือหน่วยลงทุนทัง้ ปวงได้รบั ประโยชน์เพิม่ ขึน้
(2) การแก้ไขเพิม่ เติมทีต่ ้องดาเนินการให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ
กฎ และคาสังที
่ อ่ อกโดยอาศัยอานวจแห่งกฎหมายดังกล่าว
(3) การแก้ไขเพิม่ เติมชื่อและรายละเอียดของบุคคลให้ถูกต้อง
9. การแก้ไขเพิม่ เติมโครงการโดยขอความเห็นชอบต่อสานักงานนอกเหนือจากข้อ 8 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมยื่นคาขอ
พร้อมทัง้ เอกสารหลักฐานประกอบคาขอที่ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มอื สาหรับประชาชนผ่านระบบที่จดั ไว้บนเว็บไซต์ของ
สานักงาน และชาระค่าธรรมเนีย มต่อสานักงาน เมื่อสานักงานได้รบั คาขอพร้อมทัง้ เอกสารหลักฐานประกอบคาขอที่
ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มอื สาหรับประชาชนแล้ว ทัง้ นีอ้ ตั ราค่าธรรมเนียมให้เป็ นไปตามที่สานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกาหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียน และ
การยื่นคาขอต่างๆ ทัง้ นี้ ค่าธรรมเนียมดังกล่าว มิให้บริษทั จัดการเรียกเก็บจากกองทุน
เมื่อสานักงานได้รบั คาขอและเอกสารหลักฐานทีถ่ ูกต้องครบถ้วนตามวรรคหนึ่งแล้ว สานักงานจะดาเนินการพิจารณาให้
แล้วเสร็จภายใน 30 วัน
การชาระค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง มิให้บริษทั จัดการเรียกเก็บจากกองทุนรวม
19.3 หลักเกณฑ์และวิธกี ารในการขอมติของผูถ้ อื หน่วยลงทุน
19.3.1 ในการขอมติจากผูถ้ อื หน่วยลงทุน บริษทั จัดการอาจใช้วธิ ดี งั ต่อไปนี้
1) การจัดประชุมผูถ้ อื หน่วยลงทุน หรือ
2) การส่งหนังสือเพื่อขอมติไปยังผูถ้ อื หน่วยลงทุน
19.3.2 วันและเวลาในการด าเนิ นการรวมถึงวันปิ ด สมุดทะเบียนผุ้ถือหน่ วยลงทุน เพื่อขอมติจะเป็ นไปตามวันที่บริษัท
จัดการจะกาหนดขึน้ โดยไม่ชกั ช้า
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการใช้วิธกี ารในการดาเนินการตามความเหมาะสม หรือวิธีการอื่นใดที่สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด ทัง้ นี้ ในการขอมติจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน บริษทั จัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนน
เสียงของผู้ถือหน่ วยลงทุนทัง้ หมดในบางกรณี เช่น กรณี ที่ผู้ถือหน่ วยลงทุนถือหน่ วยลงทุนเกินข้อจากัดการถือ
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หน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจากัดการถือหน่ วยลงทุนใน
กองทุนรวมและหน้าทีข่ องบริษทั จัดการ
การดาเนินการใดทีโ่ ครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกาหนดให้ต้องได้ร บั มติของผู้ถอื หน่ วยลงทุน หาก
บริษทั จัดการกองทุนรวมได้ดาเนินการไปตามมติของผูถ้ ือหน่วยลงทุนทีไ่ ด้รบั มาโดยชอบแล้ว ให้ถอื ว่าผูถ้ อื หน่วย
ลงทุนทัง้ ปวงเห็นชอบให้ดาเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ
มติของผูถ้ ือหน่วยลงทุนทีใ่ ห้ดาเนินการใดอันเป็ นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ทกี่ าหนดในกฎหมาย ให้ถอื ว่ามติ
นัน้ เสียไป
ในกรณีที่เป็ นการขอมติเพื่อแก้ไขข้อผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถอื หน่ วยลงทุนอย่างมีนัยสาคัญ ต้อง
ได้รบั มติโดยเสียงข้างมากของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนซึ่งคิดตามจานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึง่ ของจานวนหน่วย
ลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของโครงการจัดการกองทุนรวมนัน้ เว้นแต่กรณีทกี่ องทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วย
ลงทุน การขอมติผถู้ อื หน่วยลงทุนต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์เพิม่ เติมดังต่อไปนี้ดว้ ย
(1) ในกรณีที่เป็ นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถอื หน่ วยลงทุนทุก ชนิด โดยแต่ละชนิดได้รบั ผลกระทบต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุนไม่เท่ากัน ให้ได้รบั มติผถู้ อื หน่วยลงทุนที่ถอื หน่วยลงทุนชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบเกินกึ่งหนึ่งของ
จานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
(2) ในกรณีที่เป็ นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ให้ได้ร บั มติผู้ถือ
หน่วยลงทุนทีถ่ อื หน่วยลงทุนชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบเกินกึ่งหนึ่งของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
(3) ในกรณี ที่เป็ น การขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่ วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ให้ได้รบั มติผู้ถือหน่ วยลงทุ น
ชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบเกินกึ่งหนึง่ ของจานวนหน่วยลงทุนชนิดนัน้
การเพิม่ จานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิดาเนินการเพิม่ จานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนตามเหมาะสม โดยถือว่าได้รบั
ความเห็นชอบจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนแล้ว ทัง้ นี้ เมื่อดาเนินการเพิม่ จานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนแล้ว
บริษทั จัดการจะแจ้งการดาเนินการดังกล่าว โดยติดประกาศทีท่ ที่ าการทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานที่
ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน ภายใน 15 วัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั จด
ทะเบียนเพิม่ จานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน
หลัก เกณฑ์ และวิธีก ารในการขอมติของผู้ถือหน่ วยลงทุ น ตลอดจนผลบังคับของมติดงั กล่ าว ให้เป็ นไปตาม
ข้อกาหนดในข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทัง้ นี้ การขอมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติม
โครงการเป็ นไปตามที่ ก าหนดไว้ ใ นมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่ ง
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
20. ข้อกาหนดอื่นๆ :
1. ในกรณีทบี่ ริษทั จัดการมีเหตุจาเป็ นต้องบริหารสภาพคล่องของกองทุนเปิ ดเป็ นการชัวคราว
่
บริษทั จัดการอาจกู้ยมื เงินหรือเข้า
ทาธุรกรรมการขายโดยมีสญ
ั ญาซื้อคืนได้ต่อเมื่อ
(1) คู่สญ
ั ญาเป็ นบุคคลประเภทสถาบัน
(2) ระยะเวลาการชาระหนี้จดั อยู่ในช่วงเวลาอันสัน้
(3) อัตราส่วนของการกู้ยมื เงินหรือการเข้าทาธุ รกรรมดังกล่าวต้องอยู่ ในอัตราที่เหมาะสมต่อความจาเป็ นในการบริหาร
สภาพคล่องทีเ่ กิดขึน้ เป็ นการชัวคราว
่
(4) การท าธุร กรรมการขายโดยมีสัญ ญาซื้อ คืน ต้อ งใช้รูปแบบสัญ ญาที่เป็ นมาตรฐานตามที่สานั กงาน คณะกรรมการ
ก.ล.ต. ยอมรับ
ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี ารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
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2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะใช้ลายมือชื่อของผู้ถอื หน่ วยลงทุนในใบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน คาสังซื
่ ้อขายหน่วยลงทุน บัตร
ตัวอย่างลายมือชื่อและ/หรือเอกสารอื่นที่บริษัทจัดการกาหนด เพื่อใช้เป็ นหลักฐานในการแสดงตนเพื่อการทาธุรกรรมของผู้
ถือหน่ วยลงทุนกับบริษัทจัดการ และ/หรือเพื่อใช้ในการตรวจสอบลายมือชื่อของผู้ถอื หน่ วยลงทุนที่แสดงมติเมื่อตรวจนับมติ
สาหรับการขอมติจากผูถ้ อื หน่วยลงทุน
3. การควบรวมกองทุน
การควบรวมกองทุน รวมต้ องเป็ น การควบกองทุ น รวมหรือ การรวมกองทุ น รวมที่อยู่ ภายใต้ก ารจัด การของบริษัท จัด การ
กองทุนรวมเดียวกัน โดยบริษทั จัดการกองทุนรวมต้องพิจารณาถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อผู้ถอื หน่ วยลงทุนของแต่ละกองทุน
รวมด้วยความเป็ นธรรม
กองทุน รวมตัง้ แต่ 2 กองทุนรวมขึ้นไปจะดาเนินการเพื่อควบรวมกองทุ นรวมได้ต่อเมื่อได้รบั มติของผู้ถือหน่ วยลงทุ นตาม
หลักเกณฑ์ทรี่ ะบุไว้ในโครงการและข้อผูกพัน ภายใต้หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) กรณี การควบรวมกองทุน รวมระหว่างกองทุนรวมที่มนี โยบายการลงทุน ความเสี่ยงและระดับความเสีย่ งของการลงทุน
(risk spectrum) เดียวกัน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องได้รบั มติเสียงข้างมากของโครงการแต่ละกองทุนรวมที่จะควบ
รวมกองทุนรวมดังกล่าว
(2) กรณี การควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที่มนี โยบายการลงทุน ความเสี่ยงและระดับความเสีย่ งของการลงทุน
(risk spectrum) แตกต่างกัน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องได้รบั มติพิเศษของโครงการแต่ละกองทุนรวมที่จะควบรวม
กองทุนรวมดังกล่าว
ในการควบรวมกองทุนไม่ว่าจะเป็ นการควบรวมระหว่างกองทุนปิ ดกับกองทุนปิ ด หรือกองทุนปิ ดกับกองทุนเปิ ด หากมีผลให้
เกิด กองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมที่รบั โอนเป็ น กองทุ น เปิ ด ให้บริษัทจัด การขอมติผู้ถือหน่ วยลงทุน เพื่อแก้ไขโครงการ
จัด การกองทุ น ปิ ด เป็ น โครงการจัด การกองทุ น เปิ ด ด้ว ย และหากได้ร ับมติ โดยเสีย งข้า งมากของผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ตาม
หลักเกณฑ์ใน (1) ของวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าได้รบั มติของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนในการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนปิ ดเป็ นโครงการ
จัดการกองทุ นเปิ ดแล้ว ทัง้ นีโ้ ดยได้รบั ยกเว้นไม่ต้องปฏิบตั ิตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ว่าด้วยการกาหนดวิธปี ฏิบตั ใิ นการขอความเห็นชอบเพื่อแก้ไขประเภทของโครงการจัดการกองทุนรวม
ในการขอมติจากผู้ถือหน่ ว ยลงทุน บริษัทจัดการจะส่งหนังสือนัดประชุมล่ วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบสีว่ นั ก่อนวันประชุม หรือส่ง
หนังสือขอมติล่ว งหน้าไม่น้ อยกว่าสามสิบวัน ก่อนวันที่กาหนดให้เป็ นวันสุด ท้ายของการรับหนั งสือแจ้งมติจากผู้ถือหน่ ว ย
ลงทุ น โดยเปิ ดเผยข้อ มูล ที่ผู้ถือหน่ วยลงทุน ควรทราบเกี่ยวกับ การควบรวมกองทุ นอย่างน้ อยดังต่ อไปนี้ให้ชดั เจนไว้ใน
หนังสือนัดประชุม หรือหนังสือขอมติดงั กล่าว
(1) สถานะการลงทุ นของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุน ที่เป็ น ปั จจุบัน ก่อนการขอมติควบรวมกองทุน ซึ่งจะต้ องแสดง
รายละเอียดเป็ นรายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นโดยระบุประเภท ชื่อ จานวน อัตราผลตอบแทน (ถ้ามี) มูลค่ายุติธรรม
ของหลักทรัพย์ตามมาตรฐานการบัญชีสาหรับกิจการที่ดาเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน มูลค่าทรัพ ย์สนิ สุทธิ มูลค่า
หน่วยลงทุน ณ วันทาการสุดท้ายของสัปดาห์ล่าสุด และผลการดาเนินงานล่าสุดของกองทุนรวม
(2) สรุ ป ประเด็น เปรีย บเที ย บสาระสาคัญ และความแตกต่ า งของกองทุ น รวมที่ จ ะควบรวมกองทุ น และลัก ษณะที่จ ะ
เปลี่ยนแปลงเมื่อมีการควบรวมกองทุนแล้ว โดยต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทและวัตถุประสงค์ของโครงการจัดการ
กองทุนรวม นโยบายการลงทุน และค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผูซ้ ้ือหรือผู้ถอื หน่วยลงทุนและจากกองทุ นรวม เป็ นอย่าง
น้อย
(3) ขัน้ ตอน สาระสาคัญของการดาเนินการในแต่ละขัน้ ตอน และกาหนดเวลาในการควบรวมกองทุน
(4) สิทธิของผูถ้ อื หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีจ่ ะควบรวมกองทุน
(5) รายงานแสดงฐานะการเงินของกองทุ นรวมที่จะควบรวมกองทุน ประมาณการฐานะการเงินของกองทุ นรวมใหม่ห รือ
กองทุนรวมทีร่ บั โอน
(6) การดาเนินการเกี่ยวกับการจ่ายเงินปั นผล (ถ้ามี) ก่อนการควบรวมกองทุน และนโยบายการจ่ายเงินปั นผลภายหลังการ
ควบรวมกองทุน (ถ้ามี)
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4.

5.

6.

7.

(7) ค่ าใช้จ่า ยในการควบรวมกองทุน และค่ า ใช้จ่ ายที่จะเกิด ขึ้นจากการดังกล่ าวที่จะเรีย กเก็บจากผู้ถือหน่ ว ยลงทุน และ
กองทุนรวม (ถ้ามี) เช่น ค่าใช้จ่ายในการชาระบัญชี
(8) ข้อดีและข้อเสียหลังจากมีการควบรวมกองทุน เช่น ค่าใช้จ่าย ความเสีย่ ง หรือสิท ธิประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน ทัง้ นี้
ต้องไม่มลี กั ษณะทีเ่ กินความจริง
(9) ในกรณีที่ผู้ถือหน่ วยลงทุนไม่ได้แสดงเจตนาภายในกาหนดเวลาให้สิทธิในการออกจากกองทุนรวมก่อนวันที่การควบ
รวมกองทุนแล้วเสร็จ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะถือว่าผู้ถอื หน่วยลงทุนได้มอบหมายให้บริษัทจัดการดาเนินการให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็ นผูถ้ อื หน่วยลงทุนของกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมทีร่ บั โอนได้
(10) ในช่วงระยะเวลานับแต่ วนั ส่งหนั งสือนั ดประชุ มหรือหนังสือขอมติเพื่อควบรวมกองทุ นถึงวันที่มีการควบรวมกองทุ น
บริษัทจัดการอาจไม่ขายหน่ วยลงทุนตามคาสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมทีจ่ ะควบรวมกองทุนรวมที่ได้รบั ไว้แ ล้ว
หรืออาจหยุดรับคาสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าวได้ โดยการปิ ดประกาศเรื่องดังกล่าวไว้ ณ ที่ทาการทุก
แห่งของบริษทั จัดการ และจัดให้มกี ารประกาศเรื่องดังกล่าวไว้ ณ สถานทีต่ ิดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืน
ในช่วงระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้บริษัทจัดการจัดทารายงานแสดงสถานะการลงทุนของวันทาการสุดท้ายของแต่ละ
สัปดาห์ ข องกองทุ น รวมที่จะควบรวมกองทุ นรวมและจัด ให้มีรายงานดังกล่ าวไว้ ณ ที่ท าการของบริษัท จัด การและ
สถานที่ตดิ ต่อทุกแห่งของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเพื่อให้ผู้ถือหน่ วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ และจัดสาเนาให้
เมื่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนร้องขอ
เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายละเอียด
การควบรวมกองทุนไปจากรายละเอียดข้างต้น บริษทั จัดการจะดาเนิ นการตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
ประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทีแ่ ก้ไขหรือเพิม่ เติมดังกล่าว
ในกรณีทบี่ ริษัทจัดการไม่สามารถดารงความเพียงพอของเงินกองทุนตามนัยข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วย
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดารงความเพียงพอของเงินกองทุ นและการทาประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ บริษทั จัดการ
จะเปลี่ยนให้บริษทั จัดการรายอื่นเข้าจัดการกองทุนรวมแทน ด้วยวิธขี อรับความเห็นชอบจากสานักงาน หรือ ขอมติโดยเสียง
ข้างมากของผู้ถือ หน่ วยลงทุน ซึ่งคิด ตามจานวนหน่ ว ยลงทุนรวมกันเกิน กึ่งหนึ่ งของจานวนหน่ วยลงทุ นที่ จาหน่ ายได้แล้ ว
ทัง้ หมดของกองทุ น รวมภายในสิบห้า วัน นั บแต่ วนั ที่ บริษัท จัด การรู้ห รืออาจรู้ถึงการไม่ สามารถด ารงความเพี ยงพอของ
เงินกองทุนดังกล่าว ทัง้ นี้ หากมีเหตุจาเป็ นและสมควรบริษทั จัดการอาจขอให้สานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้
โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการรายใหม่จะคานึงถึงประโยชน์ของผู้ถอื หน่ วยลงทุนเป็ นสาคัญ และในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายเกิด ขึ้น
จากการเปลี่ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเป็ นผู้รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถดาเนินการ
ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด บริษทั จัดการจะดาเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป
การถือหน่วยลงทุนเกินหนึ่งในสาม
กรณี ผู้ถือหน่ วยลงทุ นถือหน่ วยลงทุน เกิน กว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่ วยลงทุน ที่จ าหน่ ายได้แล้ว ทัง้ หมดของกองทุ นรวม
บริษัท จัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่ เกินกว่ า 1 ใน 3 เว้น แต่กรณี ที่ มีการแบ่ งชนิด หน่ วยลงทุน และหน่ วยลงทุ นชนิ ด
ดังกล่าวมีผถู้ อื หน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผูถ้ อื หน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจานวนทีถ่ ืออยู่
ธุรกรรมเพื่อกองทุนกับบุคคลทีเ่ กี่ยวข้อง (affiliated transaction)
บริษัทจัดการอาจทาธุรกรรมเพื่อกองทุนกับบุค คลที่เกี่ยวข้องได้ โดยปฏิบัติให้เป็ นไปตาม ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
และหรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ ทีม่ อี ยู่ในปั จจุบนั และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมในอนาคต
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการทีก่ องทุนใช้บริการบุคคลอื่น (soft commission)
1. บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุค คลที่เป็ นผู้ให้บริการ อันเนื่องมาจากการใช้บริการของ
บุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือประกาศสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ ที่มีอยู่ในปั จจุบันและทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต รวมทัง้ “หลักปฏิบัตใิ นการรับผลตอบแทนที่
เกิดจากการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์ สนิ จากนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์หรือบริษทั สมาชิกศูนย์ซ้อื ขายหลัก ทรัพย์
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เพื่อกองทุ น (soft dollar)” ที่บริษัทจัดการกาหนดไว้ ทัง้ นี้ บริษัทจัด การจะจัดสรรการรับผลประโยชน์ต อบแทนด้ว ย
ความเป็ นธรรมและคานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ทอี่ าจมีไว้ได้ของกองทุนด้วย
2. ในกรณีทบี่ ริษทั จัดการมีการรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนตาม (1) บริษทั จัดการจะเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการรับ
ผลประโยชน์ดงั กล่าวไว้ในรายงานรอบปี บญ
ั ชี และในกรณีที่เป็ นกองทุนเปิ ดจะเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ในรายงานรอบ
ระยะเวลาหกเดือนด้วย
8. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับ/หรือเพื่อประโยชน์กบั
1 พลเมืองสหรัฐอเมริก าหรือผูม้ ีถิ่นฐานอยู่ในหระเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือที่
ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ทมี่ ีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผูถ้ อื Green Card ที่ออก
โดยประเทศสหรัฐอเมริกา
2 นิติบุคคล รวมถึงบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน เป็ นต้น ซึ่งจัดตัง้ ขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขา
ของนิตบิ ุคคลดังกล่าว
3 หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทัง้ ในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา
4 ผูล้ งทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคาสังเกี
่ ่ยวกับหน่ วยลงทุนของบริษทั จัดการ หรือชาระ/รับชาระเงินเกี่ยวกับหน่วย
ลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทัง้ นี้ รวมถึง ผู้ลงทุนทีใ่ ช้ตัวแทนหรือผู้จดั การทีต่ งั ้ อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา
ในการดาเนินการดังกล่าว
5 กองทรัพย์สินของบุคคลและนิตบิ ุคคลดังกล่าว ตามข้อ 1-4 บริษทั จัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสังซื
่ ้อ
การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสาหรับผูล้ งทุนทีม่ ลี กั ษณะดังกล่าวข้างต้น
9. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม และ/หรือแก้ไขวิธกี ารจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่างๆ
ทีเ่ กี่ยวข้องกับกองทุน เช่น หนังสือรับรองสิทธิในหน่ วยลงทุน (Confirmation Note) หรือ รายงานยอดหน่ วยลงทุนคงเหลือ
(Statement) เป็ นต้น โดยผู้ถือหน่ วยลงทุนอาจรับเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนแตกต่างไปจาก
เดิม อาทิเช่ น บริษัท จัด การอาจพิจ ารณาจัด ส่ งเอกสาร ข้อมู ล หรื อ รายงานต่า งๆ ที่เกี่ ย วข้องกับกองทุ น ผ่ านทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น จัดส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของบริษทั จัดการ หรือการจัดส่งข้อมูลผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์
(email) เป็ นต้น และ/หรือจัดส่งข้อมูลให้ในรูปแบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์อ่นื ดังนัน้ ผู้ถือหน่ วยลงทุนจึงควรตรวจสอบให้
แน่ ใจว่าได้รบั ข้อมู ลเกี่ยวกับกองทุ นครบถ้วนแล้ว เพื่อประโยชน์ ของผู้ถือ หน่ วยลงทุ น ทัง้ นี้ สาหรับหนังสือรับรองสิท ธิใน
หน่ วยลงทุนที่ได้รบั ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือวิธกี ารอื่นใด ผู้ถอื หน่ วยลงทุนสามารถใช้แทนหนังสือรับรองสิทธิ
ในหน่วยลงทุนตามปกติได
10. ข้อกาหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐ อเมริก าได้ออกกฎหมายที่เรีย กว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งต่อไปจะ
เรียกว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วนั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกาหนดให้สถาบันการเงินที่ไม่ใช่
สัญชาติอเมริกนั นอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของบุคคล
ทีอ่ ยู่ในบังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซ่งึ มีถนิ่ ที่อยู่
ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซ่งึ มีถนิ่ ที่อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปิ ดหรือมีไว้กับ FFI นัน้ นอกจากนี้ยงั ปรากฎด้วยว่า
ในปั จจุบันมีรฐั บาลในหลายประเทศกาลังดาเนินการออกกฎหมายทีม่ ีข้อกาหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที่คล้ายคลึงกับ
FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศทีเ่ กี่ยวข้อง”)
กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็ น FFI ตามบทนิ ยามของ FATCA ซึ่งถูกกาหนดให้ต้องเข้า ผูกพันตนกับหน่ ว ยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและ
บุคคลทีม่ ีลกั ษณะตามหลักเกณฑ์ที่ FATCA กาหนด หน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื่อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าทีใ่ นการกาหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทาเอกสารยืนยันตนตามหลัก เกณฑ์ของ
FATCA เป็ นต้น
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ภายใต้ข้อ กาหนดของ FATCA หากกองทุ น รวมใดไม่เข้าผูก พัน ตนเพื่อ ปฏิบัติตามหลั กเกณฑ์ ของ FATCA (กล่า วคือ มี
สถานะเป็ น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนัน้ จะได้รบั ผลกระทบทีส่ าคัญในสอง
กรณี 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
กับสถาบันการเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเริม่ ต้นตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2560 เป็ นต้นไป โดย FATCA กาหนดให้
สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ทีเ่ ข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกาหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคาร
และสถาบันการเงินในประเทศไทย ผูร้ บั ฝากทรัพย์สิน ผูส้ นับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที่ดาเนินการ
หักเงิน ณ ทีจ่ ่ายดังกล่าวก่อนชาระให้กบั กองทุนรวมทีเ่ ป็ น NPFFI
(2) ธนาคารและสถาบันการเงิน ทัง้ ในประเทศไทยและต่ างประเทศรวมทัง้ ผู้ดูแ ลผลประโยชน์ ผู้ร ับฝากทรัพ ย์ สิน และ
ผูส้ นับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน ทีเ่ ข้าร่วมผูกพันตามข้อกาหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการ
ทาธุรกรรมทางการเงินหรือยุติค วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกั บกองทุ นรวมหรือ บริษัท จัดการ ซึ่งอาจทาให้ก องทุนรวมไม่
สามารถดาเนินการลงทุนต่ อไปได้ และ/หรือดาเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิท ธิภาพ รวมถึงอาจทาให้ผู้ถือหน่ วย
ลงทุนไม่สามารถทารายการผ่านทางผูส้ นับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้อกี ต่อไป
เพื่อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รบั ผลกระทบในการดาเนินงานรวมทัง้ เพื่อเป็ นการรักษาประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วย
ลงทุนโดยรวม บริษทั จัด การและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัตติ ามหลักเกณฑ์และข้อกาหนด
ของกฎหมายต่ างประเทศที่เ กี่ย วข้อง และเพื่อ ให้บริษัทจัด การและกองทุ น รวมสามารถปฏิบัติตามภาระผู ก พัน ภายใต้
ข้อกาหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศทีเ่ กี่ยวข้องได้ บริษทั จัดการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทัง้ ผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับ
การปฎิบตั งิ านของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผูร้ บั ฝากทรัพย์สนิ และผูส้ นับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) จึง
ขอสงวนสิทธิในการดาเนินการดังนี้
(1) ร้องขอให้ผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีเ่ ข้าข่ายเป็ นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็ นบุคคลตามทีก่ ฎหมายต่างประเทศที่
เกี่ยวข้องกาหนด) ให้คายินยอมบริษทั จัด การและกองทุนและตัวแทนในการนาส่งข้อมูล (เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขประจาตัวผู้
เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา จานวนและมูลค่ าหน่ วยลงทุ นคงเหลือ จานวนเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนหรือเงินปั นผลที่
ได้ร ับ เป็ น ต้ น )ที่มีอ ยู่ ในบัญ ชีท ัง้ หมดของผู้ถือ หน่ ว ยลงทุ น นั น้ กับบริษัท จัด การ ให้กับหน่ ว ยงานของรัฐ ทัง้ ในและ
ต่างประเทศ ตามข้อกาหนดของกฎหมายต่างประเทศทีเ่ กี่ยวข้อง
(2) ร้องขอให้ผู้ถอื หน่ วยลงทุนนาส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคายินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี่ยวข้อง
กับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกนั หรือการให้ขอ้ มูลตามหัวข้อที่กาหนดไว้ใน
แบบฟอร์มของหน่ วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื่อข้อมูลที่เคยให้ไว้มีการ
เปลี่ยนแปลง เป็ นต้น รวมถึงนาส่งหลักฐานเพื่อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศทีเ่ กี่ยวข้อง (ใน
กรณีทเี่ ป็ นลูกค้าสถาบันการเงิน) ทัง้ นี้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกาหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) ดาเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศทีเ่ กี่ยวข้อง
เพื่อเป็ นการป้ องกันและลดผลกระทบทีจ่ ะเกิดต่อกองทุ นหรือผู้ถอื หน่ วยลงทุ นโดยรวม รวมทัง้ เพื่อให้กองทุนหรือ ผู้ถือ
หน่วยลงทุนโดยรวมได้รบั ประโยชน์เพิม่ ขึน้ หากมีการดาเนินการทีส่ อดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศทีเ่ กี่ยวข้องข้างต้น
ในกรณี ที่ผู้ถือหน่ ว ยลงทุน ปฏิเสธการดาเนิ นการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริษัทจัด การกาหนด
บริษัท จัดการขอสงวนสิท ธิในการดาเนิน การอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่า งดังต่อ ไปนี้ตามความจาเป็ น และความ
เหมาะสม โดยถือ ว่ าผู้ถือ หน่ ว ยลงทุ น ดังกล่ าวรับ ทราบการด าเนิ น การตามที่บริษั ท จัด การแจ้งนี้ แ ล้ ว และ/หรือได้
ดาเนินการตามข้อตกลงทีไ่ ด้ระบุไว้ในคาขอเปิ ดบัญชี
(1) ไม่รบั คาสังซื
่ ้อ/ สับเปลี่ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดาเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนดังกล่าว
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(3) ดาเนิ นการหักเงิน ณ ที่จ่ ายจากรายได้เงิน ลงทุน เงิน ปั นผลและ/หรือเงินที่ชาระค่าขายคืน หน่ วยลงทุ นของผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายนัน้ ได้ เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกาหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ทัง้ นี้ ต้องไม่
ขัดกับกฎหมายของประเทศไทย
(4) ดาเนิ น การอื่น ใดอัน เป็ น การป้ อ งกัน หรือลดผลกระทบ หรือ ท าให้ก องทุ น หรือ ผู้ถื อหน่ วยลงทุ น โดยรวมได้ร ับ
ประโยชน์เพิม่ ขึน้ หากมีการดาเนินการทีส่ อดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศทีเ่ กี่ยวข้องข้างต้น
การด าเนิ น การดั งกล่ า วถื อ เป็ นความจ าเป็ น และเป็ นการรัก ษาผลประโยชน์ ข องกองทุ น โดยรวม เพราะเป็ น
การกระท าเพื่ อ หลี ก เลี่ ย งมิ ใ ห้ บ ริ ษั ท จัด การและกองทุ น มี ก ารด าเนิ น การที่ ไ ม่ ส อดคล้ อ งข้ อ บั งคั บ ของ FATCA
และกฎหมายต่ า งประเทศที่ เกี่ ย วข้ อ งอั น จะท าให้ ก องทุ น อาจต้ อ งถู ก หัก ณ ที่ จ่ า ย หรือ ถู ก ปิ ดบั ญ ชี ธ นาค าร
ตามที่ ก ล่ า วแล้ ว ข้ า งต้ น ซึ่ งในทางปฏิ บั ติ บ ริษั ท จัด การจะเลื อ กด าเนิ น การเฉพาะผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ที่ เ ข้ า ข่ า ย
เป็ นพลเมื อ งของประเทศสหรัฐ อเมริ ก า (หรื อ เป็ นบุ ค คลตามที่ ก ฎหมายต่ า งประเทศที่ เ กี่ ย วข้ อ งก าหนด)
เท่านัน้
ทัง้ นี้ ในกรณี ที่ ก ฎหมายไทยมี ก ารแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ข้อ ก าหนดเพื่ อ รองรับ การด าเนิ น การตามที่ บ ริ ษั ท จัด การได้
สงวน สิ ท ธิ ไ ว้ ข้ า งต้ น บริ ษั ท จั ด ก าร(รวมถึ ง ผู้ ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง) จะ ด าเนิ นการตาม ข้ อ ก าห น ดของกฎ ห มา ย
ภายในประเทศ โดยอาจน าส่ ง ข้ อ มู ล ของผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ไปยัง หน่ ว ยงาน หรือ ด าเนิ น การอื่ น ใดที่ ร าชการ
กาหนด โดยไม่จาเป็ นต้องร้องขอต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุน
11. ในกรณี ที่ ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ไม่ มี ภู มิ ล าเนาในประเทศไทยและไม่ ไ ด้ แ จ้ งไว้ เ ป็ นอย่ า งอื่ น บริ ษั ท จัด การกองทุ น
รวมจะอ้างอิงทีอ่ ยู่ของบริษทั จัดการกองทุนรวมเป็ นภูมลิ าเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีทตี่ ้องมีการวางทรัพย์
12. สาหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม
(1) บริษัทจัดการจะทาการบันทึกบัญชีเงินลงทุนของผู้ถอื หน่ วยลงทุนแยกรายการตามวันทีล่ งทุ น และเมื่อมีการขายคืน
หน่ วยลงทุนหรือโอนย้ายหน่ วยลงทุน บริษัทจัดการจะคานวณต้นทุน ผลประโยชน์ และหักเงินลงทุนแต่ละรายการ
ตามวิธเี ข้าก่อนออกก่อน (FIFO) ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ มาคมบริษทั จัดการลงทุนกาหนด
วันทีล่ งทุน หมายถึง วันทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุนลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม และ/หรือชนิดเพื่อการออมพิเศษใน
แต่ละรายการ และในกรณีที่รบั โอนหน่ วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื่อการออมอื่น ให้หมายความถึง วันที่ผู้ถือหน่ วย
ลงทุนลงทุนเริม่ แรกในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมของรายการทีร่ บั โอนนัน้
(2) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะจัดทาหนังสือรับรองการซื้อหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมโดยมีรายการ
อย่างน้อยตามแบบที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกาหนด (หรือตามกาหนดเวลาทีห่ น่วยงานที่มอี านาจ กฎหมายหรือ
ประกาศที่เกี่ยวข้อง กาหนดหรือที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต) และจัดส่งหนังสือดังกล่าวให้กบั ผูถ้ ือหน่ว ยลงทุน
เมื่อมีร ายการซื้อหรือขายคืนหน่ วยลงทุนในแต่ละปี ภายในเดือนมีนาคมของปี ถัดไป หรือตามที่ ระบุไว้ในโครงการ
จัดการกองทุนรวมเพื่อการออม เพื่อเป็ นข้อมูลแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนในการดาเนินการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา
(3) บริษทั จัดการจะยุตกิ ารจัดทาหนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการออม สาหรับยอดซื้อหน่ วยลงทุน
ตัง้ แต่วนั ที่ส้นิ สุ ดการได้รบั สิทธิประโยชน์ ทางภาษีเงินได้สาหรับเงินได้เท่าที่จ่ายเป็ นค่าซื้อหน่ วยลงทุนกองทุนรวม
เพื่อการออม
(4) บริษัทจัดการจะจัดทาหนังสือรับรองการโอนหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่ วยลงทุนชนิดเพื่อการออม
เมื่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุนโอนหน่ วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อ การออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่น โดยมีรายการ
อย่างน้อยตามทีส่ มาคมบริษทั จัดการลงทุนกาหนด ซึ่งได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
จัดส่งหนังสือรับรองการโอนหน่ วยลงทุนดังกล่าว พร้อมด้วยเช็คค่าขายคืนหรือเงินโอนค่าขายคืนหน่ วยลงทุนหรือ
วิธกี ารอื่นใดในการชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมไปยังกองทุน
รวมเพื่อการออม/หน่ วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่น ภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ที่ได้รบั คาสังจากผู
่
้ถอื หน่วยลงทุน
หรือ ภายใน 5 วันท าการนับแต่ วนั ที่ค านวณมูลค่ าทรัพย์ สิน สุท ธิของทุน แล้ว แต่ก รณี เพื่อ เป็ น ข้อมู ลในการจัด ท า
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ทะเบียน ผู้ถือหน่วยลงทุน อย่างต่อเนื่อง และเพื่อเก็บไว้เป็ นหลักฐาน พร้อมให้พนักงานประเมินของกรมสรรพากร
ตรวจสอบได้
(5) บริษทั จัดการจะจัดทาหนังสือรับรองการขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม
โดยมีรายการอย่างน้อยตามทีส่ มาคมบริษทั จัดการลงทุนกาหนด ซึ่งได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และจัดส่งหนังสือรับรองการขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว เมื่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุน พร้อมชาระ
ค่าขายคืนหน่ วยลงทุน ภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั คานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุ น ราคาขายและราคา
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทาการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทาการในต่างประเทศ (ถ้ามี) โดย
โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุ นตามเลขที่บัญชีที่ผู้ถอื หน่ วยลงทุนแจ้งไว้ในใบคาขอใช้บริการกองทุน
หรือจ่ายเป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสังจ่
่ ายในนามของผู้ถือหน่ วยลงทุน และจัดส่ งทางไปรษณี ย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่
ระบุไว้ในคาขอใช้บริการกองทุน หรือวิธกี ารอื่นใดตามทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด
บริษัทจัดการจะจัดทาและส่งรายงานเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุนให้ผถู้ ือหน่ วยลงทุนที่ขายคืนหน่ว ยลงทุนตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุ นกาหนด โดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.
13. สาหรับหน่ วยลงทุนชนิดเพื่อการออมเมื่อครบสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามที่กฏหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด บริษทั จัดการขอ
สงวนสิทธิที่จะหยุด รับคาสังซื
่ ้อ หรือสับ เปลี่ยนเข้าหน่ วยลงทุ นชัว่ คราว ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง หรือหยุด รับคาสังซื
่ ้อ หรือ
สับเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุนถาวร ตามทีบ่ ริษัทจัดการเห็นสมควร โดยพิจารณาถึงประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนและกองทุน
เป็ นสาคัญ และหากกองทุนรวมเข้าเงื่อนไขการเลิกกองทุน บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการดาเนินการดังนี้
(1) โอนย้ายหน่ วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อ การออม/หน่ วยลงทุ นชนิดเพื่อการออมอื่นภายใต้การบริหารจัดการของ
บริษัทจัดการ หรือกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่ วยลงทุนชนิดเพื่อการออมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ
อื่น
การด าเนิ นการดังกล่ า วข้างต้ น ให้ถือ ว่ าได้รบั ความเห็น ชอบจากผู้ถือ หน่ วยลงทุ น แล้ ว และไม่ ถือ เป็ น การแก้ ไ ข
โครงการ และบริษทั จัดการจะพิจารณาถึงประโยชน์ของผู้ถอื หน่วยลงทุนและกองทุนเป็ นสาคัญ โดยบริษทั จัดการจะ
ยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื้อ-ขาย หรือสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนดังกล่าว ทัง้ นี้ บริษัทจัดการจะพิจารณาถึง
ประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนและกองทุนเป็ นสาคัญ
(2) ในกรณีที่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนประสงค์จะโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม
อื่นอีกทอดหนึ่ง ผู้ถือหน่วยสามารถแจ้งต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมเพื่อโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุ นรวมกองทุน
รวมเพื่อ การออม/หน่ ว ยลงทุ น ชนิ ด เพื่อ การออม อื่น ที่ ผู้ถือ หน่ ว ยลงทุ น ก าหนด และผู้ ถือ หน่ วยจะได้ร ับ ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเมื่อเป็ นไปตามเงื่อนไขโดยครบถ้วนดังนี้
(ก) เป็ นการโอนย้ายตามคาสังของผู
่
้ถอื หน่วยลงทุนเป็ นครัง้ แรกโดยโอนย้า ยไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่ วย
ลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่นทีอ่ ยู่ภายใต้การจัดการของบริษทั จัดการกองทุนรวมเดียวกัน
(ข) เป็ นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลาทีบ่ ริษัทจัดการกองทุนรวมกาหนด ทัง้ นี้ ในการกาหนดระยะเวลา
ดังกล่าวบริษัท จัด การกองทุน รวมต้อ งคานึงถึงระยะเวลาที่ ผู้ถือ หน่ วยลงทุ น จะสามารถด าเนิน การเพื่อแจ้ง
โอนย้ายการลงทุนได้อย่างเหมาะสม
(ค) จาหน่ ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนรวมดังกล่ าวเพื่อรวบรวมเงินและดาเนินการโอนย้าย
การลงทุนภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ทีเ่ กิดเหตุการณ์ตามเงื่อนไขการเลิกโครงการ
(ง) รวบรวมเงินที่ได้จากการดาเนินการตาม (ค) ภายใน 10 วันทาการนับแต่วนั ทีเ่ กิดเหตุการณ์ตามเงื่อนไขการ
เลิกกองทุน
(จ) ด าเนิ น การโอนย้ า ยการลงทุ น ไปยังกองทุ น รวมเพื่ อ การออม/หน่ ว ยลงทุ น ชนิ ด เพื่ อ การออม หรือกองทุ น
รวมเพื่อ การออมพิเศษ/หน่ วยลงทุ น ชนิ ด เพื่อ การออมพิเศษอื่น ตามแนวทางที่ก าหนดไว้ใ นโครงการโดย
ไม่ชกั ช้า
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เมื่อได้ดาเนินการชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแล้ว จะถือว่าเป็ นการเลิกกองทุนรวมนัน้
21. การดาเนิ นการกรณี บริษทั จัดการไม่สามารถดารงเงินกองทุนได้ตามที่ประกาศกาหนด :
ในกรณีทบี่ ริษทั จัดการไม่สามารถดารงเงินกองทุนได้ตามทีป่ ระกาศกาหนด บริษทั จัดการจะดาเนินการเปลี่ยนให้บริษทั จัดการราย
อื่นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธกี ารขอรับความเห็นชอบจากสานักงานหรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนซึ่ง
คิดตามจานวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนรวมภายใน 15
วันนับแต่วนั ที่รหู้ รือควรรู้ว่าไม่สามารถดารงเงินกองทุนได้ ทัง้ นี้ หากมีเหตุจาเป็ นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้สานักงาน
พิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษทั จัดการกองทุนรวมรายใหม่จะคานึงถึงประโยชน์ของผู้ถอื หน่ วยลงทุน
เป็ น สาคัญ และในกรณี ที่มีค่ าใช้จ่ายเกิด ขึ้นจากการเปลี่ ย นบริษัท จัด การ บริษัท จัด การรายเดิมจะเป็ นผู้รบั ผิดชอบค่ าใช้จ่า ย
ดังกล่าว หากบริษทั จัดการไม่สามารถดาเนินการได้ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด บริษทั จัดการจะดาเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป
22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม
บริษัท จัดการกองทุ นรวมมีห น้าที่ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุ นรวม ข้อ ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่ วยลงทุนกับบริษัท จัดการ
กองทุนรวม และกฎหมายว่ าด้วยหลักทรัพ ย์และตลาดหลักทรัพย์ตลอดจนประกาศ กฎ และค าสังที
่ ่ออกโดยอาศัยอานาจแห่ ง
กฎหมายดังกล่า ว ทัง้ นี้ ในกรณีที่ข้อกาหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคาสังดั
่ งกล่าว
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดาเนินการให้เป็ นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคาสังนั
่ น้ ให้ถอื ว่าบริษทั จัดการกองทุนรวม
ได้ปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามโครงการแล้ว
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่ งตั ง้ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ของกองทุ นรวมตามที่ ระบุ ไว้ในโครงการจัด การกองทุนรวม โดยผู้ดูแ ล
ผลประโยชน์มอี านาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทัง้ นี้ การลงนามในข้อผูกพันของ
ผูด้ ูแลผลประโยชน์ทไี่ ด้รบั การแต่งตัง้ โดยชอบ ให้ถอื ว่าผูกพันผูถ้ อื หน่วยลงทุนทัง้ ปวง
การทีผ่ ถู้ ือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี้
ไม่ว่าในทอดใดๆ ให้ถอื ว่าผูถ้ อื หน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกาหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและข้อผูกพัน
ระหว่างผูถ้ อื หน่วยลงทุนและบริษทั จัดการกองทุนรวม
โครงการจัดการกองทุนรวมทีผ่ ่านการอนุมตั จิ ากสานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ. 2535 ทีแ่ นบท้ายข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่วยลงทุนกับบริษทั จัดการกองทุนรวม ถือเป็ นส่วน
หนึง่ ของข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่วยลงทุนกับบริษทั จัดการกองทุนรวม
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แนวทางในการใช้สิทธิ ออกเสียงและการดาเนิ นการใช้สิทธิ ออกเสียง
ผูล้ งทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สทิ ธิออกเสียงและการดาเนินการใช้สทิ ธิออกเสียงในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษทั ต่างๆ ใน
รอบปี ปฏิทนิ ได้จาก website ของบริษทั จัดการ (www.principal.th)

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มกี ารทาธุรกรรมกับกองทุนรวม
กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล ไทย ไดนามิค อิ นคัม อิ ควิ ตี้
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
- ไม่มี หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทาธุรกรรมกับบุ คคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุน
รวมได้ที่ บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัด การ (www.principal.th)
และสานักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)

รายชื่อผู้จดั การกองทุนที่บริหารจัดการกองทุนรวม
กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล ไทย ไดนามิค อิ นคัม อิ ควิ ตี้
1. นายศุภกร ตุลยธัญ, CFA
2. นายชาตรี มีชยั เจริญยิ่ง
3. นางสาวปุณยนุ ช บุณยรัตพันธุ์
4. นายสิทธิการย์ พงษ์พฒ
ั นศึกษา, CFA
5. นายสุปรีดิ ์ สุวพันธ์, CFA
6. นายปฐมพงษ์ เรืองคณารักษ์
หมายเหตุ : ผูล้ งทุนสามารถดูรายชื่อผู้จดั การกองทุนทัง้ หมดได้ที่ website ของบริษัท
จัดการ (www.principal.th)

รายงานรายละเอียดการรับค่าตอบแทน หรือประโยชน์ อื่นใดที่มิใช่ดอกเบีย้ หรือผลประโยชน์ทวไปที
ั่
่เกิ ดจากการลงทุน
- ไม่มี -
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ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่ องจากการที่กองทุนใช้บริ การบุคคลอื่ น (Soft Commission)
ของธุรกิ จกองทุนรวม
ผลประโยชน์ตอบแทนที่ได้รบั
เหตุผลในการรับ
ชื่อผู้ให้ผลประโยชน์ตอบแทน
บทวิ เคราะห์ สิ ทธิ ในการจองหุ้น IPO อื่ นๆ ผลประโยชน์ตอบแทน
ธนาคาร กรุงเทพ จากัด (มหาชน)

บริษทั หลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน)


บริษทั หลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จากัด(มหาชน)

บริษทั หลักทรัพย์ ซีจเี อส ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด

บริษทั หลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จากัด

บริษทั หลักทรัพย์ ซิต้คี อร์ป (ประเทศไทย) จากัด

บริษทั หลักทรัพย์เครดิต ดีบเี อส วิคเกอร์ (ประเทศไทย) จากัด

บริษทั หลักทรัพย์เครดิต ฟิ นนั เซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)


ธนาคาร กสิกรไทย จากัด(มหาชน)

บริษทั หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

เพือ่ เป็ นข้อมูลประกอบ
บริษทั หลักทรัพย์ กสิกรไทย จากัด (มหาชน)

การตัดสินใจลงทุน
บริษทั หลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)


บริษทั หลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน)

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จากัด(มหาชน)


บริษทั หลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จากัด

บริษทั หลักทรัพย์ ธนชาต จากัด (มหาชน)


บริษทั หลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด (มหาชน)

บริษทั หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จากัด
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ส่วนข้อผูกพัน

ข้อผูกพัน
1. บริษทั จัดการ :
ชื่อ : บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนพรินซิเพิล จากัด
ทีอ่ ยู่ (ภาษาไทย) : 44 อาคาร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชัน้ 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ทีอ่ ยู่ (ภาษาอังกฤษ) : 44 CIMB THAI Building 16th Floor Langsuan Road, Lumpini, Pathumwan Bangkok 10330
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
(1) ยื่นคาขอจดทะเบียนกองทรัพย์สนิ ซึ่งเป็ นเงินทีไ่ ด้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็ นกองทุนรวมต่อสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันปิ ดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครัง้ แรก
(2) เมื่อได้รบั อนุมตั ใิ ห้จดั ตัง้ และจัดการกองทุนรวม จัดให้มขี อ้ ผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่วยลงทุนกับบริษทั จัดการ สัญญาแต่งตัง้
ผูด้ ูแลผลประโยชน์ และหนังสือชี้ชวน ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(3) จัดส่ง แจกจ่าย หรือจัดให้มหี นังสือชี้ชวนทีเ่ ป็ นปั จจุบนั จัดให้มใี บจองซื้อหน่วยลงทุนหรือใบคาสั ่งซื้อหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(4) ชี้แจงและดาเนินการให้ผสู้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุนชี้แจงข้อมูลให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนหรือผู้
ทีส่ นใจจะลงทุนทราบในกรณีทมี่ ีการแก้ไขเพิม่ เติมโครงการ หรือมีเหตุการณ์ทมี่ ผี ลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อสิทธิประโยชน์
ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนหรือต่อการตัดสินใจในการลงทุนหรือต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
(5) เสนอขายหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(6) เสนอขายหน่วยลงทุนเกินจานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจานวนเงินทุนของโครงการ หากบริษทั
จัดการแสดงความประสงค์ดงั กล่าวไว้อย่างชัดเจนในโครงการ
(7) ออกใบหน่วยลงทุน หรือหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน หรือปรับปรุงรายการใน
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้เป็ นปั จจุบนั และส่งให้ผถู้ อื หน่วยลงทุน ตามรายละเอียดทีร่ ะบุไว้ในโครงการ
(8) ลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง แล้วแต่กรณี
ตามรายละเอียดทีร่ ะบุไว้ในโครงการ และจัดทารายงานตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกาหนด
(9) คานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมตามระยะเวลา หลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(10) ดาเนินการตามหลักเกณฑ์สและวิธกี ารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนดในกรณีทมี่ ูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุน จานวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไม่ถูกต้อง
(11) ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด ตามรายละเอียดทีร่ ะบุไว้ในโครงการและตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(12) บริษทั จัดการอาจเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนทีไ่ ด้มคี าสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนของ
กองทุนเปิ ดได้ตามรายละเอียดทีร่ ะบุไว้ในโครงการและตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กาหนด
(13) บริษทั จัดการอาจไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนทีไ่ ด้รบั ไว้แล้วหรืออาจหยุด
รับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ ตามรายละเอียดทีร่ ะบุไว้ในโครงการและตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
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ข้อผูกพัน
(14) ในกรณีทกี่ องทุนเปิ ดไม่สามารถชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนได้ และผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีส่ ั ่งขายคืน
หน่วยลงทุนตกลงทีจ่ ะรับชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นแทนเงินบริษทั จัดการอาจชาระค่า
ขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นได้ โดยได้รบั ความเห็นชอบจากผูด้ ูแลผลประโยชน์ ทัง้ นี้
ตามทีก่ าหนดในรายละเอียดโครงการและตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ มาคมกาหนด
(15) จัดทางบการเงินของกองทุนรวมให้เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีสาหรับกิจการทีม่ ธี ุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน และตาม
หลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(16) จัดทารายงานทุกรอบปี บญ
ั ชี เพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนเปิ ดของรอบปี บญ
ั ชี และส่งรายงานดังกล่าวให้แก่ผถู้ อื หน่วย
ลงทุนทีม่ ชี ่อื อยู่ในทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนและสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในสามเดือนนับแต่วนั สิน้ ปี บญ
ั ชี ทัง้ นี้
หากบริษทั จัดการเลือกจัดทาและส่งรายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนตามปี ปฏิทนิ ให้ระยะเวลาการส่งรายงานเพื่อแสดง
ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมของรอบปี บญ
ั ชีขยายเป็ นภายในสีเ่ ดือนนับแต่วนั สิน้ ปี บญ
ั ชี
(17) จัดทารายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปี บญ
ั ชีหรือปี ปฏิทนิ เพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนเปิ ดของรอบ
ระยะเวลาหกเดือนนัน้ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทีม่ ชี ่อื อยู่ในทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนและสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในสองเดือนนับแต่วนั สิน้ รอบระยะเวลาหกเดือนดังกล่าว ทัง้ นี้ ในกรณีที่บริษทั จัดการเลือก
จัดทาและส่งรายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนตามรอบปี บญ
ั ชี ให้บริษทั จัดการได้รบั ยกเว้นไม่ต้องจัดทาและส่งรายงาน
ดังกล่าวในรอบระยะเวลาหกเดือนหลังสาหรับปี บญ
ั ชีนัน้
(18) จัดให้มรี ายงานทุกรอบปี บญ
ั ชี รายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปี บญ
ั ชีหรือปี ปฏิทนิ ของรอบระยะเวลาล่าสุดไว้
ณ ทีท่ าการทุกแห่งของบริษทั จัดการ และสถานทีต่ ดิ ต่อทุกแห่งของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการซื้อขาย
หน่วยลงทุน เพื่อให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้และจัดสาเนาให้เมื่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนร้องขอ
(19) จัดทาและส่งรายงานเกี่ยวกับข้อมูลการจัดการกองทุนรวมสาหรับทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปี บญ
ั ชีหรือของรอบปี
ปฏิทนิ และรายงานทุกรอบปี บญ
ั ชีของกองทุนตามทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด และส่งรายงานดังกล่าวแก่ผถู้ อื
หน่วยลงทุนทีม่ ชี ่อื อยู่ในทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนและสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 2 เดือนนับแต่วนั สิน้ รอบ
ระยะเวลา 6 เดือน และ ภายใน 3 เดือนนับแต่วนั สิ้นปี บญ
ั ชี ทัง้ นี้ หากบริษทั จัดการเลือกจัดทาและจัดส่งรายงานรอบปี
บัญชีตามรายงานรอบปี ปฎิทนิ บริษทั จัดการสามารถขยายระยะเวลาการส่งรายงานเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวม
เป็ นภายใน 4 เดือนนับแต่วนั สิน้ รอบปี บญ
ั ชีของกองทุน ตามลาดับ การจัดส่งรายงานดังกล่าวให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนนัน้ ให้
บริษทั จัดการจะดาเนินการอย่างน้อยด้วยวิธกี ารอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(1) จัดส่งรายงานดังกล่าวในรูปแบบเอกสารสิง่ พิมพ์ หรือ สื่อบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
(2) เผยแพร่รายงานดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษทั จัดการกองทุนรวม
ทัง้ นี้ ในกรณีทผี่ ถู้ อื หน่วยลงทุนแจ้งความประสงค์ให้จดั ส่งรายงานดังกล่าวโดยวิธกี ารตาม (1) ให้บริษทั จัดการกองทุนรวม
ดาเนินการตามวิธกี ารดังกล่าวด้วย
ทัง้ นี้ ในกรณีทบี่ ริษทั จัดการเลือกจัดทารายงานรอบปี บญ
ั ชีของกองทุน บริษทั จัดการจะได้รบั การยกเว้นไม่ต้องจัดทาและ
จัดส่งรายงานในรอบระยะเวลา 6 เดือนหลังสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีนัน้ เว้นแต่ในกรณีทคี่ ณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขเป็ นอย่างอื่น
(20) จัดให้มผี สู้ อบบัญชีของกองทุนรวมทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต ตามประกาศของสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผูส้ อบบัญชี
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(21) จัดให้มผี ดู้ ูแลผลประโยชน์ทมี่ คี ุณสมบัตติ ามประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต ว่าด้วยคุณสมบัตขิ องผูด้ ูแล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวมและหากมีเหตุต้องเปลี่ยนตัวผูด้ ูแลผลประโยชน์ไม่ว่าเพราะเหตุใด บริษทั จัดการจะกระทาได้
ต่อเมื่อได้รบั อนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
(22) ประสานงานกับผูด้ ูแลผลประโยชน์ตามรายละเอียดในสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุน เช่น การส่งมอบ รับ
มอบ แปลงสภาพ จาหน่าย จ่ายโอน ชาระ รับชาระค่าหลักทรัพย์ การรับและจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุน
(23) แต่งตัง้ นายทะเบียนของกองทุนตามทีบ่ ริษัทจัดการเห็นสมควร
(24) แต่งตัง้ ผูช้ าระบัญชีกองทุนเมื่อยุตหิ รือเลิกกองทุน ทัง้ นี้ โดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
(25) ดาเนินการทีเ่ กี่ยวเนื่องกับการบริหารจัดการกองทุน เช่น การเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หลักทรัพย์ทกี่ องทุนลงทุน ดูแล ติดตาม
สิทธิของกองทุน การดาเนินการทางกฎหมายเพื่อประโยชน์ของกองทุน
(26) ดาเนินการเลิกกองทุนเมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผถู้ อื หน่วยลงทุนของกองทุนเข้าข่ายต้องเลิกกองทุนตามหลักเกณฑ์และ
วิธกี ารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(27) ดาเนินการแก้ไขเพิม่ เติมรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกาหนด
(28) ขอรับใบแทนหลักฐานการรับจดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวมต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยเสีย
ค่าธรรมเนียมตามอัตราทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนดในกรณีทหี่ ลักฐานดังกล่าวสูญหายหรือถูกทาลาย
(29) ปฏิบตั กิ ารอื่น ๆ เพื่อให้บรรลุซ่งึ วัตถุประสงค์ของกองทุนและรักษาไว้ซ่งึ ผลประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนภายใต้ขอบเขต
หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษทั จัดการ โดยปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ ทีม่ อี ยู่ในปั จจุบนั และที่
แก้ไขเพิม่ เติมในอนาคต
บริษทั จัดการกองทุนรวมมีหน้าทีป่ ฏิบตั ติ ามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคาสั ่งทีอ่ อกโดยอาศัยอานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทัง้ นี้ ในกรณีทขี่ อ้ กาหนดในข้อผูกพัน
หรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคาสั ่งดังกล่าว หากบริษทั จัดการ
กองทุนได้ดาเนินการให้เป็ นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคาสั ่งนัน้ ให้ถอื ว่าบริษทั จัดการกองทุนได้ปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตาม
ข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว
เงื่อนไขการเปลี่ยนบริษทั จัดการ :
ในกรณีทมี่ ีการเปลี่ยนบริษทั จัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคาสั ่งของสานักงาน หรือโดยเหตุอ่นื ใดตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษทั จัดการกองทุนรวมต้องดาเนินการตามทีจ่ าเป็ นเพื่อให้บริษทั จัดการกองทุนรวมรายใหม่
เข้าทาหน้าทีต่ ่อไปได้ ซึ่งรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษทั จัดการกองทุนรวมรายใหม่
2. ผู้ดูแลผลประโยชน์ :
ชื่อ : ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
ทีอ่ ยู่ : เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-470-5920 โทรสาร : 02-470-1996
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
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(1) ดูแลให้บริษทั จัดการปฏิบตั ติ ามหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบตามทีร่ ะบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนและข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื
หน่วยลงทุนกับบริษทั จัดการ พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
และหรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทังที
้ ม่ อี ยู่ในปั จจุบนั และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมในอนาคต โดยเคร่งครัด
(2) รับฝากทรัพย์สนิ ของกองทุนโดยแยกไว้ต่างหากจากทรัพย์สนิ อื่น รวมถึงการดูแลและเก็บรักษาทรัพย์สนิ ของกองทุน รับเงิน
และทรัพย์สนิ ต่าง ๆ ทีก่ องทุนพึงได้รบั จากการจัดตัง้ และจัดการกองทุน เช่น เงินปั นผล ดอกเบี้ยรับจากหลักทรัพย์
ผลตอบแทน เงินต้นอื่นใดทีไ่ ด้จากหลักทรัพย์หรือจากการจาหน่ ายหรือเวนคืนหลักทรัพย์ เงินชาระค่าซื้อหน่วยลงทุน หรือ
เงินได้อ่นื ใดของกองทุน โดยดูแล รับฝาก และเก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากและหรือบัญชีทรัพย์สนิ ของกองทุนพร้อมทัง้ ดูแล
ให้การเบิกจ่ายทรัพย์สนิ ของกองทุนเป็ นไปตามทีร่ ะบุไว้ในโครงการจัดการกองทุน รวมถึงการจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากของ
กองทุนเพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายของกองทุนตามคาสั ่งของบริษทั จัดการ ทัง้ นี้ผดู้ ูแลผลประโยชน์จะรับผิดชอบต่อความเสียหาย
ความสูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ทีเ่ กิดขึน้ จากการไม่สามารถดาเนินการรับหรือจ่ายเงินได้ทนั ตามกาหนดเวลาตามคาสั ่ง
ของบริษทั จัดการ
(3) จัดทาบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สนิ ของกองทุน เช่น จัดทารายงานการดาเนินการตามคาสั ่งของบริษทั จัดการในการรับ
เงินและทรัพย์สนิ ต่าง ๆ ทีก่ องทุนพึงได้รบั จากการจัดตัง้ และจัดการกองทุน เช่น เงินปั นผล ดอกเบี้ย การจาหน่ าย
หลักทรัพย์ จัดทาบัญชีและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สนิ ของกองทุนทีร่ บั ฝากไว้
(4) จัดให้มกี ารรับมอบ ส่งมอบ เปลี่ยนแปลง จาหน่าย รับชาระ ชาระราคาหลักทรัพย์ และโอนหลักทรัพย์ต่าง ๆ ทีเ่ ป็ น
ทรัพย์สนิ ของกองทุน ตามคาสั ่งของบริษทั จัดการ โดยผูด้ ูแลผลประโยชน์จะได้ตรวจสอบรายละเอียดทีเ่ กี่ยวข้องให้ถูกต้อง
ครบถ้วนก่อน
(5) จัดทารายงานการคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคารับซื้อคืน
หน่วยลงทุน และรายงานเกี่ยวกับเงินสดของกองทุน
(6) แจ้งและรายงานให้บริษทั จัดการทราบถึงสิทธิทเี่ กี่ยวเนื่องกับทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนลงทุน เช่น สิทธิในการเข้าประชุมผูถ้ อื หุน้
สิทธิในการจองหุน้ เพิม่ ทุน สิทธิในการรับเงินปั นผลหรือดอกเบี้ยหรือเงินได้อ่นื ใดจากหลักทรัพย์ รวมถึงการแจ้งการ
เปลี่ยนแปลงของหลักทรัพย์ทมี่ ผี ลกระทบต่อกองทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์ เป็ นต้น หรือสถานะการปิ ดโอน
ของหลักทรัพย์ โดยทันทีทผี่ ดู้ ูแลผลประโยชน์ได้รบั ทราบข้อมูลเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
(7) จัดทารายงานเสนอต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีทบี่ ริษทั จัดการกระทาการหรืองดเว้นกระทาการจนก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่กองทุน หรือไม่ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามมาตรา 125 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535
(8) ดาเนินการฟ้ องร้องบังคับคดีให้บริษทั จัดการปฏิบตั ติ ามหน้าทีข่ องตนหรือฟ้ องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจาก
บริษทั จัดการ ทัง้ นี้เพื่อประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทัง้ ปวง หรือเมื่อได้รบั คาสั ่งจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ นี้
ค่าใช้จ่ายในการฟ้ องร้องบังคับคดีเพื่อประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนในกองทุนให้เรียกร้องจากทรัพย์สนิ กองทุนนัน้
(9) รับรองความถูกต้องในการคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคา
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน จานวนหน่วยลงทุนทีเ่ พิม่ ขึน้ จากการจาหน่ ายหน่วยลงทุนให้ผถู้ อื หน่วยลงทุน และจานวนหน่วยลงทุน
ทีล่ ดลงจากการขายคืนหน่วยลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุน ซึง่ บริษทั จัดการคานวณไว้ตามทีร่ ะบุในรายละเอียดโครงการ ทัง้ นี้
ผูด้ ูแลผลประโยชน์จะต้องร่วมรับผิดชอบต่อความสูญเสีย ความเสียหาย ความรับผิด และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมใด ๆ
ทีเ่ กิดขึน้ จากความผิดพลาดในการคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน
และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทีบ่ ริษทั จัดการได้คานวณไว้และผูด้ ูแลผลประโยชน์ได้รบั รองความถูกต้องแล้ว
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(10) ให้ความเห็นชอบเมื่อบริษทั จัดการเห็นว่ามีเหตุจาเป็ นทาให้ไม่สามารถจาหน่ าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ของ
กองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล ไม่สามารถคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนได้อย่างเป็ นธรรมและเหมาะสม หรือมีเหตุ
จาเป็ นอื่นใดเพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุน ซึ่งบริษทั จัดการจะไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสั ่ง
ซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนทีไ่ ด้รบั มาแล้ว หรือจะหยุดรับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน หรือให้ความ
เห็นชอบกรณีการชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นแทนเงิน การรับชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สนิ อื่น
แทนการชาระหนี้ตามตราสารแห่งหนี้ตามวิธที คี่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด กรณีราคาขายหรือราคารับซื้อคืน
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และกรณีอ่นื ใด ทีก่ ฎหมายหรือประกาศทีเ่ กี่ยวข้องกาหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผูด้ ูแล
ผลประโยชน์
(11) ให้ความเห็นชอบแก่บริษทั จัดการในการกาหนดวิธีคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนตามราคาทีเ่ ป็ นธรรม เมื่อมีเหตุ
จาเป็ นทาให้วธิ คี านวณมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนตามวิธปี กติไม่สามารถคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมได้อย่าง
เป็ นธรรมและเหมาะสม หรือมีเหตุจาเป็ นอื่นใดเพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุน หรือในกรณีทเี่ ป็ นทรัพย์สนิ อื่น
ของกองทุนทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไม่ได้มปี ระกาศกาหนดรายละเอียดไว้
(12) ให้ความเห็นเกี่ยวกับการจัดการกองทุนของบริษทั จัดการ เพื่อเป็ นข้อมูลประกอบในการจัดทารายงานตามที่ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด เช่น รายงานทุกรอบปี บญ
ั ชี รายงานทุกรอบ
ระยะเวลา 6 เดือนของรอบปี บญ
ั ชีหรือปี ปฏิทนิ โดยผูด้ ูแลผลประโยชน์จะจัดทาและนาส่งถึงบริษทั จัดการภายใน 60 วัน
นับแต่วนั สิน้ รอบบัญชีของกองทุน และ 30 วัน นับแต่วนั สิ้นรอบบัญชีของกองทุนหรือปี ปฏิทนิ ตามลาดับ
(13) เมื่อเกิดเหตุทตี่ ้องเลิกกองทุน ผูด้ ูแลผลประโยชน์จะสิน้ สุดหน้าทีเ่ มื่อผูช้ าระบัญชีของกองทุนได้จดทะเบียนเลิกกองทุนกับ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทังนี
้ ้ ในระหว่างทีก่ ารชาระบัญชียงั ไม่สนิ้ สุด ผูด้ ูแลผลประโยชน์จะดูแลและรับฝาก
ทรัพย์สนิ ของกองทุนจนกว่าจะจดทะเบียนเลิกกองทุนดังกล่าวกับสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรียบร้อยแล้ว และ
ผูด้ ูแลผลประโยชน์จะดูแลตรวจสอบให้ผชู้ าระบัญชีปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
และประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหากผูช้ าระบัญชีกระทาการหรืองดเว้นกระทา
การตามที่กฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องประกาศกาหนด จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุน ผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนจะ
รายงานให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน
(14) จ่ายเงินคืนให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนตามคาสั ่งของผูช้ าระบัญชี
(15) กรณีทสี่ ญ
ั ญาสิน้ สุดลงไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ผู้ดูแลผลประโยชน์จะดาเนินการโอน และหรือส่งมอบทรัพย์สนิ และข้อมูล
เอกสารทัง้ หมดของกองทุนให้แก่ผดู้ ูแลผลประโยชน์รายใหม่หรือผูช้ าระบัญชี (แล้วแต่กรณี) หรือตามคาสั ่งของบริษทั
จัดการหรือคาสั ่งของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 30 วันนับแต่วนั ทีส่ ญ
ั ญาสิน้ สุดลง
(16) หน้าทีอ่ ่นื ใดตามทีก่ ฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมาย ก.ล.ต. กาหนด โดยปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไป
ตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือประกาศ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทังที
้ ม่ อี ยู่ในปั จจุบนั และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมในอนาคต
ผูด้ ูแลผลประโยชน์มอี านาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบตามทีก่ าหนดไว้ในสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ ู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
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ในกรณีทผี่ ู้ดูแลผลประโยชน์กระทาการ งดเว้นกระทาการ หรือละเลยไม่ปฏิบตั หิ น้าที่ ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วย
ลงทุน ผูถ้ อื หน่วยลงทุนอาจใช้สทิ ธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 ในการฟ้ องร้องบังคับคดีกบั ผูด้ ูแลผลประโยชน์เพื่อประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทัง้ ปวงได้
ผูด้ ูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทาการอันเป็ นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผูถ้ อื หน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระทานัน้ จะ
เป็ นไปเพื่อประโยชน์ของผูด้ ูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผูอ้ ่นื เว้นแต่เป็ นการเรียกค่าตอบแทนในการทาหน้าทีเ่ ป็ น
ผูด้ ูแลผลประโยชน์ หรือเป็ นการดาเนินการในลักษณะทีเ่ ป็ นธรรมและได้เปิ ดเผยข้อมูลให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทราบก่อนอย่าง
เพียงพอแล้ว โดยผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีไ่ ด้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน
ในกรณีที่การดาเนินการใดต้องได้รบั มติของผูถ้ อื หน่วยลงทุน หากบริษทั จัดการกองทุนรวมไม่ดาเนินการขอมติ ให้ผดู้ ูแล
ผลประโยชน์มอี านาจดาเนินการตามทีจ่ าเป็ นเพื่อขอมติของผูถ้ อื หน่วยลงทุนได้
เงื่อนไขการเปลี่ยนผูด้ ูแลผลประโยชน์ :
บริษทั จัดการจะเปลี่ยนตัวผูด้ ู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 ามหน้าที่และความรับผิดชอบทีไ่ ด้ตกลงไว้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์หรือ
บริษทั จัดการอาจบอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ โดยบอกกล่าวให้อกี ฝ่ ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์
อักษรเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน
(3) ในกรณีทมี่ กี ารเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงการจัดการกองทุน หรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมาย
หรือกรณีอ่นื ใด อันจะมีผลเป็ นการเพิม่ ภาระหน้าทีแ่ ก่ผดู้ ูแลผลประโยชน์ และผูด้ ูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที่
ดังกล่าว ผู้ดูแลผลประโยชน์มสี ทิ ธิบอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้บริษทั จัดการทราบล่วงหน้า
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
(4) ในกรณีทผี่ ถู้ อื หน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากซึ่งคิดตามจานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจานวนหน่ วยลงทุนที่
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
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคัม อิควิต้ี
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(7) เมื่อผูด้ ูแลผลประโยชน์เป็ นผูล้ ้มละลายตามคาสั ่งศาล
(8) ในกรณีทมี่ เี หตุให้ต้องเปลี่ยนตัวผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุน และต้องแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์อ่นื แทน ให้กระทาได้
ต่อเมื่อบริษทั จัดการได้รบั อนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว
ผูด้ ูแลผลประโยชน์มอี านาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบตามทีก่ าหนดไว้ในสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมและ
ตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถึงหน้าทีด่ ูแลรักษาประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุน และ
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผูด้ ูแลผลประโยชน์ ผูด้ ูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที่ดาเนินการตามทีจ่ าเป็ นเพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
รายใหม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีต่ ่อไปได้ ซึ่งการดาเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื่อในหนังสือเพื่อรับรองความถูกต้องและ
ครบถ้วนของสิง่ ทีส่ ่งมอบให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงผูด้ ูแลผลประโยชน์
ในกรณีทผี่ ู้ดูแลผลประโยชน์กระทาการ งดเว้นกระทาการ หรือละเลยไม่ปฏิบตั หิ น้าที่ ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วย
ลงทุน ผูถ้ อื หน่วยลงทุนอาจใช้สทิ ธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 ในการฟ้ องร้องบังคับคดีกบั ผูด้ ูแลผลประโยชน์เพื่อประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทัง้ ปวงได้
ผูด้ ูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทาการอันเป็ นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผูถ้ อื หน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระทานัน้ จะ
เป็ นไปเพื่อประโยชน์ของผูด้ ูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อ่นื เว้นแต่เป็ นการเรียกค่าตอบแทนในการทาหน้าทีเ่ ป็ น
ผูด้ ูแลผลประโยชน์ หรือเป็ นการดาเนินการในลักษณะทีเ่ ป็ นธรรมและได้เปิ ดเผยข้อมูลให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทราบก่อนอย่าง
เพียงพอแล้ว โดยผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีไ่ ด้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน
ในกรณีที่การดาเนินการใดต้องได้รบั มติของผูถ้ อื หน่วยลงทุน หากบริษทั จัดการกองทุนรวมไม่ดาเนินการขอมติ ให้ผดู้ ูแล
ผลประโยชน์มอี านาจดาเนินการตามทีจ่ าเป็ นเพื่อขอมติของผูถ้ อื หน่วยลงทุนได้
เงื่อนไขการเปลี่ยนผูด้ ูแลผลประโยชน์ :
ในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์กระทาการอันเป็ นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีไ่ ม่เข้าข้อยกเว้นให้
กระทาได้ หากเป็ นกรณีทมี่ นี ัยสาคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมมีอานาจบอกเลิกสัญญาแต่งตัง้
ผูด้ ูแลผลประโยชน์ได้
สถานทีเ่ ก็บรักษาทรัพย์สนิ กองทุนรวม :
ชื่อ : ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
ทีอ่ ยู่ :เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-470-5920 โทรสาร : 02-470-1996
และ/หรือ ทีบ่ ริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด หรือทีผ่ ดู้ ูแลผลประโยชน์ทบี่ ริษทั จัดการจะแต่งตัง้ ขึน้
3. ผู้สอบบัญชี :
ชื่อ : นางสาว ซูซาน เอี่ยมวณิชชา
ทีอ่ ยู่ : ผูส้ อบบัญชีเลขที่ 4306
บริษทั เอส พี ออดิท จากัด
อาคาร เค.เอส.แอล. ทาวเวอร์ ชัน้ 18 (A) เลขที่ 503/31 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ชื่อ : นาย สุชาติ พานิชย์เจริญ
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคัม อิควิต้ี
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ทีอ่ ยู่ : ผูส้ อบบัญชีเลขที่ 4475
บริษทั เอส พี ออดิท จากัด
อาคาร เค.เอส.แอล. ทาวเวอร์ ชัน้ 18 (A) เลขที่ 503/31 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ชื่อ : นางสาว ชื่นตา ชมเมิน
ทีอ่ ยู่ : บริษทั เอส พี ออดิท จากัด
อาคาร เค.เอส.แอล. ทาวเวอร์ ชัน้ 18 (A) เลขที่ 503/31 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ชื่อ : นางสาว วันดี เอี่ยมวณิชชา
ทีอ่ ยู่ : บริษทั เอส พี ออดิท จากัด
อาคาร เค.เอส.แอล. ทาวเวอร์ ชัน้ 18 (A) เลขที่ 503/31 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ชื่อ : นาย เกียรติศกั ดิ ์ วานิชย์หานนท์
ทีอ่ ยู่ : บริษทั เอส พี ออดิท จากัด
อาคาร เค.เอส.แอล. ทาวเวอร์ ชัน้ 18 (A) เลขที่ 503/31 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
4. นายทะเบียนหน่ วยลงทุน :
ชื่อ : บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด
ทีอ่ ยู่ : 44 อาคาร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชัน้ 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
5. ผู้จดั จาหน่ าย : ไม่มี
6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน :
ชื่อ : ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
ทีอ่ ยู่ : 44 อาคาร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 และสาขาทัวประเทศ
่
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
(1) จัดให้มผี ตู้ ดิ ต่อกับผูล้ งทุนซึ่งได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็ นผูท้ าหน้าทีข่ ายหรือรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนหรือให้คาแนะนา และต้องดูแลให้ผตู้ ดิ ต่อกับผูล้ งทุนปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ทสี่ านั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกาหนด รวมทัง้ ต้องปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการปฏิบตั งิ านและมาตรฐานในการให้คาแนะนา
(2) ให้คาแนะนาแก่ผลู้ งทุนตามขอบเขต และหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องกาหนด
(3) รับเปิ ดบัญชีเพื่อซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนกับบริษทั จัดการ และตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารประกอบ
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคัม อิควิต้ี
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(4) แจกจ่ายหนังสือชี้ชวนหรือเอกสารการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่าย และให้ขอ้ มูลหรือเอกสารใด ๆ ที่
จาเป็ นต่อการตัดสินใจลงทุน รวมทัง้ การแจ้งสิทธิต่าง ๆ ทีค่ วรทราบแก่ลูกค้า
(5) แจกจ่ายหรือรับเอกสารการจองซื้อหรือคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนและตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของ
เอกสาร และหลักฐานการแสดงตน
(6) รับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนและส่งคาสั ่งดังกล่าวให้บริษทั จัดการ และตรวจสอบความถูกต้อง
(7) รับชาระเงินค่าจองซื้อหรือค่าซื้อหน่วยลงทุน หรือชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
(8) ยืนยันการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ทีบ่ ริษทั จัดการและนายทะเบียนได้ทารายการเรียบร้อย และจัดสรรแล้ว ตามทีไ่ ด้รบั
มอบหมายจากบริษทั จัดการ
(9) ส่งมอบหรือรับมอบใบหน่วยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน รวมถึง
เอกสารอื่นทีเ่ กี่ยวข้องกับการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากบริษทั จัดการและนายทะเบียน
(10) คืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผทู้ ไี่ ม่ได้รบั การจัดสรรหน่วยลงทุนตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากบริษทั จัดการ
(11) จัดให้มหี รือแจกจ่ายเอกสารเผยแพร่ความรูท้ วไปเกี
ั่
่ยวกับกองทุนเปิ ด และรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการซื้อหรือขายคืนหน่วย
ลงทุน
(12) ชี้แจงข้อมูลรายละเอียดในเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับกองทุนเปิ ด เช่น การแก้ไขเพิม่ เติมรายละเอียดโครงการกองทุน หรือ
ข้อเท็จจริงทีม่ ผี ลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อสิทธิประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนหรือต่อการตัดสินใจในการลงทุน
(13) ดาเนินการอื่นตามที่กฎหมายทีเ่ กี่ยวข้อง และหรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กาหนด
(14) ดาเนินการอื่นใดตามทีก่ าหนดในสัญญาแต่งตัง้ ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
7. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) : ไม่มี
8. ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายที่ไม่ได้เป็ นผู้ดูแลสภาพคล่อง) : ไม่มี
9. ที่ปรึกษา : ไม่มี
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 :
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคัม อิควิต้ี
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ถือหน่วยลงทุนมีสทิ ธิในการขายคืนหน่วยลงทุน ตามหัวข้อ "การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน"
13.2. สิทธิในการรับเงินปั นผล :
จ่ายเงินปั นผล เฉพาะผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีถ่ อื หน่วยลงทุนชนิดจ่ายปั นผล และชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน :
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนและต้องชาระค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมการโอนตามระเบียบวิธกี ารทีน่ าย
ทะเบียนกองทุนกาหนด
13.4. ข้อจากัดการโอนหน่วยลงทุน :
สาหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม
หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมจะไม่สามารถนาไปจาหน่าย จ่าย โอน จานา หรือนาไปเป็ นหลักประกันมิได้
13.5. สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิม่ เติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธจี ดั การ :
13.5.1 ผูถ้ อื หน่วยลงทุนมีสทิ ธิลงมติเพื่อให้บริษทั จัดการทาการแก้ไขเพิม่ เติมโครงการจัดการกองทุนโดยบริษทั จัดการจะ
กระทาการตามหัวข้อ "การขอมติของผูถ้ อื หน่วยลงทุน และวิธกี ารแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไข
วิธกี ารจัดการ"
13.5.2 กรณีผถู้ อื หน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุน
รวม บริษทั จัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนทีเ่ กินกว่า 1 ใน 3 เว้นแต่กรณีทมี่ กี ารแบ่งชนิดหน่ วยลงทุนและหน่วย
ลงทุนชนิดดังกล่าวมีผถู้ อื หน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผูถ้ อื หน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตาม
จานวนทีถ่ อื อยู่
13.6. สิทธิในการได้รบั เงินคืนเมื่อเลิกโครงการ :
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนมีสทิ ธิทจี่ ะได้รบั เงินคืนเมื่อบริษทั จัดการเลิกกองทุนรวม โดยบริษทั จัดการจะดาเนินการตามหัวข้อ "การ
ชาระบัญชีกองทุนรวมและวิธกี ารเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนเมื่อเลิกโครงการ
13.7. สิทธิประโยชน์อ่นื ๆ :
การลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม/ชนิดเพื่อการออม ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนมีสทิ ธิได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษี เมื่อผูถ้ อื
หน่วยลงทุนได้ดาเนินการตามเงื่อนไขทีก่ ฎหมายภาษีอากรกาหนดไว้ครบถ้วน
13.8. อื่น ๆ :
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนมีความรับผิดจากัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนทีย่ งั ส่งใช้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ
การทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้
ถือว่าผูถ้ อื หน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับทีจ่ ะผูกพันตามข้อกาหนดในข้อผูกพันซึ่งลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ทไี่ ด้รบั การ
แต่งตัง้ จากบริษทั จัดการกองทุนรวมโดยชอบ
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนมีสทิ ธิเรียกให้บริษทั จัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่ว น
ของทุนของกองทุนรวมทีต่ นถือ ทัง้ นี้ ในกรณีทมี่ กี ารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รบั ประโยชน์ตอบแทนหรือ
การคืนเงินทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็ นไปตามข้อกาหนดของหน่วยลงทุนชนิดนัน้ ๆ ด้วย
14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิ ทธิ ในหน่ วยลงทุน :
14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคัม อิควิต้ี
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- 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 ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถแจ้งให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทราบถึงข้อมูลทีผ่ ดิ พลาดหรือไม่ครบถ้วน ในหนังสือ
รับรองสิทธิในหน่วยลงทุนได้ โดยต้องแจ้งให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทราบภายใน 15 วันนับจากวันทีน่ าย
ทะเบียนได้จดั ส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนดังกล่าว
14.2.3 บริษทั จัดการและนายทะเบียนขอสงวนสิทธิทจี่ ะเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจากหนังสือ
รับรองสิทธิในหน่วยลงทุนเป็ นสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรูปแบบอื่นทีส่ านักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. อนุญาต โดยบริษทั จัดการจะติดประกาศรายละเอียดทีเ่ กี่ยวข้อง ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ทีท่ ี่
ทาการทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน
14.2.4 หากเป็ นกรณีผถู้ อื หน่วยลงทุน 2 คนถือหน่วยลงทุนร่วมกัน นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะบันทึกชื่อผูถ้ อื หน่วยลงทุน
ทัง้ หมดเป็ นผูถ้ อื หน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน โดยจะถือเอาบุคคลทีม่ ชี ่อื แรกในคาขอเปิ ดบัญชี
กองทุนรวมเป็ นผูใ้ ช้สทิ ธิในฐานะผูถ้ อื หน่วยลงทุนหรือผูร้ บั เงินทีไ่ ด้จากการขายคืนหน่วยลงทุน
บริษทั จัดการกองทุนรวมจะจัดทาหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน เพื่อให้ผถู้ อื หน่วยลงทุน
สามารถใช้อ้างอิงต่อบริษทั จัดการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได้
ในกรณีทผี่ ถู้ อื หน่วยลงทุนจาเป็ นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษทั จัดการกองทุนรวมต้องจัดทาใบหน่วยลงทุนมอบ
ให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน
15. กาหนดเวลา วิ ธีการ และข้อจากัดในการจ่ายเงิ นปันผลแก่ผ้ถู ือหน่ วยลงทุน :
ในกรณีที่บริษทั จัดการพิจารณาให้มีการจ่ายเงินปั นผลของหน่วยลงทุนชนิดทีม่ กี ารจ่ายเงินปั นผล บริษทั จัดการจะประกาศการ
จ่ายเงินปั นผล วันปิ ดทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนเพื่อจ่ายเงินปั นผล และอัตราปั นผลโดยไม่ชกั ช้า ทัง้ นี้ บริษทั จัดการจะปฏิบตั ดิ งั นี้
บริษทั เปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายเงินปั นผล วันปิ ดทะเบียนผู้ถอื หน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปั นผล และอัตราเงินปั นผลของ
กองทุน ด้วยวิธกี ารทีเ่ หมาะสมดังต่อไปนี้
(1) เปิ ดเผยข้อมูลผ่านช่องทางทีผ่ ลู้ งทุนทัวไปสามารถเข้
่
าถึงได้ เว้นแต่เป็ นกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน
(2) แจ้งผูด้ ูแลผลประโยชน์ และผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีม่ ชี ่อื อยู่ในทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน รวมถึงผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีถ่ อื หน่วยลงทุน
ชนิดไม่ระบุช่อื ผูถ้ อื เมื่อได้รบั การร้องขอ
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทอี่ าจจ่ายเงินปั นผลให้ผถู้ อื หน่วยลงทุน ด้วยวิธกี ารทีต่ ่างกัน และขายในช่วงระยะเวลาทีต่ ่างกัน
ได้ โดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.ก่อน ดาเนินการจ่ายเงินปั นผลในแต่ละครัง้ และจะถือปฏิบตั เิ พิม่ เติมตาม
หลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกาหนด
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคัม อิควิต้ี
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ในกรณีผถู้ อื หน่วยลงทุนไม่ใช้สทิ ธิขอรับเงินปั นผลจานวนใดภายในอายุความใช้สทิ ธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ บริษทั จัดการจะไม่นาเงินปั นผลจานวนดังกล่าวไปใช้เพื่อการอื่นใด นอกจากเพื่อประโยชน์ของหน่วยลงทุนของ
กองทุนเปิ ดนัน้
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหรือเพิม่ เติมวิธกี ารจ่ายเงินปั นผลด้วยวิธอี ่นื ใดทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ อื หน่วย
ลงทุน โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ อื หน่วยแล้ว และบริษทั จัดการจะแจ้งให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษทั จัดการ
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 อยู่ในทะเบียนผูถ้ อื
หน่วยลงทุน ณ วันทีบ่ ริษทั จัดการได้บนั ทึกมูลค่า ตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็ นศูนย์เป็ นผูม้ สี ทิ ธิในเงินได้
สุทธิจากทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการรับชาระหนี้
16.1.2 เมื่อได้รบั ทรัพย์สนิ มาจากการรับชาระหนี้ บริษทั จัดการจะไม่นาทรัพย์สนิ ดังกล่าวและเงินได้สุทธิจากทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้
จากการรับชาระหนี้ มารวมคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม และจะจาหน่ายทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการรับ
ชาระหนี้ในโอกาสแรกทีส่ ามารถกระทาได้โดยคานึงถึงประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ เว้นแต่กรณีทผี่ ถู้ อื
หน่วยลงทุนทีม่ สี ทิ ธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการรับชาระหนี้ตกลงรับชาระหนี้ด้วยทรัพย์สนิ ดังกล่าว
แทนเงิน ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ มาคมบริษทั จัดการลงทุนกาหนดโดยได้รบั ความเห็นชอบจาก
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ในระหว่างทีบ่ ริษทั จัดการยังไม่สามารถจาหน่ายทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการรับชาระหนี้ บริษทั จัดการอาจจัดหาผลประโยชน์
จากทรัพย์สนิ นัน้ ได้ และในกรณีทมี่ คี ่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สนิ บริษทั จัดการจะจ่ายจากเงินสารอง รายได้หรือ
ผลประโยชน์ทไี่ ด้จากการบริหารทรัพย์สนิ นัน้
16.1.3 เมื่อมีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการรับชาระหนี้ด้วยทรัพย์สนิ อื่นในแต่ละครัง้ บริษทั จัดการจะเฉลี่ยเงินได้สุทธิ
จากทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการรับชาระหนี้คนื ให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนทีม่ สี ทิ ธิในเงินได้สุทธินัน้ ภายใน 45 วันนับตัง้ แต่วนั ถัด
จากวันทีม่ เี งินได้สุทธิ และจะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเฉลี่ยเงินคืนไปยังสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15
วันทาการนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันทีบ่ ริษทั จัดการได้เฉลี่ยเงินคืน เว้นแต่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผัน
ระยะเวลาการเฉลี่ยเงินคืนเป็ นอย่างอื่น
16.1.4 เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็ นศูนย์แล้ว ต่อมาปรากฏว่ากองทุนรวมได้รบั ชาระหนี้ตามตรา
สารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็ นเงิน บริษทั จัดการจะปฏิบตั ติ ามความในข้อ 16.1.3 โดยอนุโลม
16.2 กรณีทบี่ ริษทั จัดการไม่ได้บนั ทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็ นศูนย์
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16.2.1 ก่อนการรับชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สนิ อื่นทีม่ ใิ ช่หลักประกันในแต่ละครัง้ บริษทั จัดการจะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ อื
หน่วยลงทุนโดยมติพเิ ศษและบริษทั จัดการจะระบุรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนรวมจะได้จากการรับชาระหนี้
มูลค่าของทรัพย์สนิ ประมาณการค่าใช้จ่าย พร้อมเหตุผลและความจาเป็ นในการรับชาระหนี้
16.2.2 เมื่อได้รบั ทรัพย์สนิ มาจากการรับชาระหนี้ บริษทั จัดการจะนาทรัพย์สนิ ดังกล่าวมารวมคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของ
กองทุนรวมโดยจะกาหนดราคาทรัพย์สนิ นัน้ เพื่อใช้ในการคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์
และวิธกี ารทีส่ ามาคมบริษทั จัดการลงทุนกาหนดโดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะ
ดาเนินการกับทรัพย์สนิ ดังกล่าวดังนี้
(1) กรณีเป็ นทรัพย์สนิ ประเภททีก่ องทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษทั จัดการอาจมีไว้ซ่งึ ทรัพย์สนิ ดังกล่าว
ต่อไปเพื่อเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมก็ได้
(2) กรณีเป็ นทรัพย์สนิ ประเภททีก่ องทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษทั จัดการจะจาหน่ายทรัพย์สนิ ดังกล่าว
ในโอกาสแรกทีส่ ามารถกระทาได้โดยคานึงถึงประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ และในระหว่างทีบ่ ริษทั
จัดการยังไม่สามารถจาหน่ ายทรัพย์สนิ ดังกล่าว บริษทั จัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ ดังกล่าว
ในกรณีทมี่ ีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สนิ บริษทั จัดการจะจ่ายจากทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม
16.3 ในกรณีทมี่ พี ฤติการณ์ว่าผูอ้ อกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนีต้ ามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชาระหนี้ได้ บริษทั จัดการกองทุนรวม
จะดาเนินการให้ผถู้ อื หน่วยทุกรายทีม่ ชี ่อื อยู่ในทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน ณ วันทีม่ พี ฤติการณ์ว่าผูอ้ อกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้
ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชาระหนี้ได้ เป็ นผูม้ สี ทิ ธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สนิ อื่นทีไ่ ด้จากการรับชาระหนี้กไ็ ด้ ทัง้ นี้ ในการ
ดาเนินการดังกล่าว บริษทั จัดการไม่ต้องนาตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องนัน้ มารวมคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
รวม
เงื่อนไขเพิม่ เติม :
ในการเฉลี่ยเงินคืนแต่ละครัง้ ตามข้อ 16.1.3 หากบริษทั จัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่า เงินได้สุทธิจากทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการรับ
ชาระหนี้ไม่คมุ้ กับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน บริษทั จัดการอาจนาเงินได้สุทธิดงั กล่าวไปรวมจ่าย
ในโอกาสแรกทีก่ ารเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนจะคุม้ กับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ทัง้ นี้ หากได้มกี ารจาหน่ายทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จาก
การรับชาระหนี้จนครบถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สุทธินัน้ ไม่คมุ้ กับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืน บริษทั จัดการอาจนา
เงินได้สุทธิดงั กล่าวมารวมคานวณเป็ นมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวมก็ได้
การชาระเงินหรือทรัพย์สนิ อื่นให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน บริษทั จัดการกองทุนรวมจะชาระให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนทีป่ รากฏชื่อตาม
ทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน ณ เวลาทีก่ าหนด เท่านัน้
17. การจัดทาทะเบียนหน่ วยลงทุน การโอนหน่ วยลงทุน และข้อจากัดในการโอนหน่ วยลงทุน :
บริษทั จัดการกองทุนรวมมีหน้าทีจ่ ดั ให้มที ะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ทอี่ อกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ให้สนั นิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชาระเงินหรือทรัพย์สนิ อื่น รวมทัง้ การให้สทิ ธิหรือการจากัดสิทธิใด ๆ แก่
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีป่ รากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน หากได้กระทาตามข้อกาหนดในข้อผูกพันหรือตามกฎหมายแล้ว
ให้ถอื ว่าบริษทั จัดการกองทุนรวมได้ดาเนินการตามอานาจหน้าที่แล้ว
บริษทั จัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจานาหน่วยลงทุน ในกรณีดงั นี้
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(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 หน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจากัด การ
ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่ องบริษทั จัดการ
(2) การนับคะแนนเสียงของผูถ้ อื หน่วยลงทุนในกองทุนรวมอื่นที่บริษทั จัดการกองทุนรวมเดียวกันเป้ นผูร้ บั ผิดชอบในการ
ดาเนินการ
การดาเนินการใดทีโ่ ครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกาหนดให้ต้องได้รบั มติของผูถ้ อื หน่วยลงทุน หากบริษทั จัดการ
กองทุนรวมได้ดาเนินการไปตามมติของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีไ่ ด้รบั มาโดยชอบแล้ว ให้ถอื ว่าผูถ้ อื หน่วยลงทุนทัง้ ปวงเห็นชอบ
ให้ดาเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ
มติของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีใ่ ห้ดาเนินการใดอันเป็ นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ทกี่ าหนดในกฎหมาย ให้ถอื ว่ามตินัน้ เสียไป
ในกรณีทเี่ ป็ นการขอมติเพื่อแก้ไขข้อผูกพันในเรื่องทีก่ ระทบต่อสิทธิของผูถ้ อื หน่วยลงทุนอย่างมีนัยสาคัญ ต้องได้รบั มติ
พิเศษของผูถ้ อื หน่วยลงทุน (มติของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีม่ คี ะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนหน่วยลงทุนทัง้ หมด
ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจานวนหน่วยลงทุนทัง้ หมดของผูถ้ อื หน่วย
ลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน) เว้นแต่กรณีทกี่ องทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้
ถือหน่วยลงทุนนอกจากจะต้องปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอมติผถู้ อื หน่วยลงทุนทีก่ าหนดไว้ในข้อผูกพัน
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หรือทีก่ าหนดไว้ในมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที่กาหนดในประกาศนี้แล้ว ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์เพิม่ เติม
ดังต่อไปนี้ดว้ 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 มติเสียงข้างมากหรือ
มติพเิ ศษของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ 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
(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
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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) เมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนทีข่ ายได้แล้วทัง้ หมด โดยคานวณตามมูลค่าทีต่ ราไว้ของหน่วยลงทุน ลดลงเหลือน้อย
กว่า 50 ล้านบาทในวันทาการใด และบริษทั จัดการประสงค์จะเลิกกองทุนรวมนัน้
(3) 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 (3) วรรคหนึ่ง มิให้นามาใช้บงั คับกับกองทุนรวมทีบ่ ริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มี
ความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็ นประโยชน์ต่อผู้ถอื หน่วยลงทุนที่
เหลืออยู่ เนื่องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สนิ คงเหลือทีม่ คี ุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้
ถือหน่วยลงทุนทีเ่ หลืออยู่จะไม่ได้รบั ผลกระทบจากการขายคืนนัน้
ความใน (3) วรรคหนึ่ง วรรคสองและวรรคสาม มิให้นามาใช้บงั คับกับกองทุนรวมตลาดเงิน กองทุนรวม
หน่วยลงทุน กองทุนรวมฟี ดเดอร์ กองทุนรวมดัชนี และกองทุนรวมอีทเี อฟ
(4) บริษทั จัดการกองทุนรวมดาเนินการเลิกกองทุนรวมเปิ ดตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในข้อ 22.2 เมื่อปรากฏ
ข้อเท็จจริงทีบ่ ริษทั จัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืน
หน่วยลงทุนตามข้อ 22.1.1 (3) วรรคหนึ่ง และการเลิกกองทุนรวมจะเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุน
โดยรวม ทัง้ นี้ ให้นาความในข้อ (3) วรรคสองมาใช้บงั คับโดยอนุ โลม
22.1.2 เมื่อสานักงานมีคาสั ่งเลิกกองทุนรวมตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือเมื่อสานักงานมี
คาสั ่งเพิกถอนการอนุ มตั ใิ ห้จดั ตัง้ และจัดการกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัวไป
่ กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทีม่ ใิ ช่รายย่อย
22.1.3 เมื่อการอนุมตั ใิ ห้จดั ตัง้ กองทุนรวมเป็ นอันสิน้ สุดลงตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการจัดตัง้
กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัวไปและเพื
่
่อผูล้ งทุนทีม่ ใิ ช่รายย่อย และการเข้าทาสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล
22.1.4 เมื่อได้รบั ความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากหรือมติพเิ ศษของผูถ้ อื หน่วย
22.1.5 สานักงานก.ล.ต. มีอานาจเพิกถอนการอนุ มตั ใิ ห้จดั ตัง้ และจัดการกองทุนรวมได้ ในกรณีทปี่ รากฏเหตุดงั ต่อไปนี้
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(1) มีการแก้ไขเพิม่ เติมโครงการหรือข้อผูกพันทีข่ ดั หรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคาสั ่งทีอ่ อกโดยอาศัยอานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว
(2) มีการจาหน่ายหน่วยลงทุนโดยบริษทั จัดการกองทุนรวมมิได้ปฏิบตั หิ รือดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัวไปตามที
่
ก่ าหนดในประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนและการเสนอขายหน่วยลงทุน
ในกรณีทสี่ านักงานสั ่งเพิกถอนการอนุมตั ใิ ห้จดั ตัง้ และจัดการกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง ให้บริษทั จัดการกองทุน
รวมดาเนินการให้มกี ารเลิกกองทุนรวมทันที
22.1.6 เมื่อเข้าเงื่อนไขการเลิกโครงการ หรือเพราะเหตุอ่นื ทีท่ ราบกาหนดการเลิกกองทุนรวมล่วงหน้า
22.2. การดาเนินการของบริษทั จัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม :
บริษทั จัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี้เพื่อเลิกกองทุน เว้นแต่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต จะพิจารณาผ่อนผัน หรือ
สั ่งการให้บริษทั จัดการปฏิบตั เิ ป็ นอย่างอื่น
(1) ยุตกิ ารรับคาสั ่งซื้อและคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนตัง้ แต่วนั ทาการทีป่ รากฏเหตุตาม 22.1.1
(2) แจ้งให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทราบภายใน 3 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ทาการที่ปรากฏเหตุตาม 22.1.1 โดยวิธกี ารดังนี้
(ก) แจ้งผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีม่ ชี ่อื อยู่ในทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนโดยช่องทางใดๆ ทีม่ หี ลักฐานว่าสามารถติดต่อผูถ้ อื
หน่วยลงทุนได้
(ข) แจ้งเป็ นหนังสือถึงผูด้ ูแลผลประโยชน์
(ค) แจ้งสานักงานผ่านระบบทีจ่ ดั ไว้บนเว็บไซต์ของสานักงาน
(3) จาหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ทีเ่ หลืออยูข่ องกองทุนเปิ ดดังกล่าวภายใน 5 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ทาการที่
ปรากฏเหตุตาม 22.1.1 เพื่อรวบรวมเงินเท่าทีส่ ามารถกระทาได้เพื่อชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ผถู้ อื หน่วย
ลงทุนโดยอัตโนมัติ
(4) ชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจานวนเงินทีร่ วบรวมได้ตาม (3) ให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนภายใน 10 วันทา
การนับตัง้ แต่วนั ทีป่ รากฏเหตุตาม 22.1.1 และเมื่อได้ดาเนินการชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแล้วจะถือว่าเป็ นการ
เลิกกองทุนเปิ ดนัน้
เมื่อได้ดาเนินการตาม (1) ถึง (4) แล้ว หากมีหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ คงเหลืออยู่จากการดาเนินการตาม (3) บริษทั
จัดการจะดาเนินการตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธกี ารชาระบัญชีของกองทุนรวม
กรณีหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม
1. ยุตกิ ารรับคาสั ่งซื้อและคาสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุนตัง้ แต่วนั ทาการทีป่ รากฏเหตุตาม 22.1.1
2. แจ้งให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทราบภายใน 3 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ทาการที่ปรากฏเหตุตาม 22.1.1 โดยวิธกี ารดังนี้
(ก) แจ้งผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีม่ ชี ่อื อยู่ในทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนโดยช่องทางใดๆ ทีม่ หี ลักฐานว่าสามารถติดต่อผูถ้ อื
หน่วยลงทุนได้
(ข) แจ้งเป็ นหนังสือถึงผูด้ ูแลผลประโยชน์
(ค) แจ้งสานักงานผ่านระบบทีจ่ ดั ไว้บนเว็บไซต์ของสานักงาน
ข้อมูลทีแ่ จ้งให้ผทู้ เี่ กี่ยวข้องทราบ ต้องมีสาระสาคัญอย่างน้อยดังนี้
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคัม อิควิต้ี
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(1) บลจ. จะดาเนินการโอนย้ายการลงทุนของผูถ้ อื หน่วยไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่นตาม
แนวทางทีก่ าหนดในข้อผูกพันโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยจากผูถ้ อื หน่วย
(2) ในกรณีทผี่ ถู้ อื หน่วยประสงค์จะโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่นอีกทอด
หนึ่ง ผูถ้ อื หน่วยสามารถแจ้งต่อบริษทั จัดการเพื่อโอนย้ายการลงทุนไปยัง กองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการ
ออมอื่นทีผ่ ถู้ อื หน่วยกาหนดและผูถ้ อื หน่วยจะได้รบั ยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยเมื่อเป็ นไปตามเงื่อนไข
โดยครบถ้วนดังนี้
(2.1) เป็ นการโอนย้ายตามคาสั ่งของผูถ้ อื หน่วยเป็ นครัง้ แรกโดยโอนย้ายไปยัง กองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิด
เพื่อการออมอื่นทีอ่ ยู่ภายใต้การจัดการของบริษทั จัดการเดียวกัน
(2.2) เป็ นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลาทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด ทัง้ นี้ ในการกาหนดระยะเวลาดังกล่าวบริษทั
จัดการต้องคานึงถึงระยะเวลาทีผ่ ถู้ อื หน่วยจะสามารถดาเนินการเพื่อแจ้งโอนย้ายการลงทุนได้อย่างเหมาะสม
โอนย้ายหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่นภายใต้การบริหารจัดการของบริษทั
จัดการ หรือกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมภายใต้การบริหารจัดการของบริษทั จัดการอื่น โดยถือว่า
ได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนแล้ว และไม่ถอื เป็ นการแก้ไขโครงการ โดยบริษทั จัดการจะยกเว้นการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการซื้อ-ขาย หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ทัง้ นี้ บริษทั จัดการจะพิจารณาถึงประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วย
ลงทุนและกองทุนเป็ นสาคัญ
ทัง้ นี้ ในกรณีทผี่ ถู้ อื หน่วยลงทุนประสงค์จะโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม
อื่นอีกทอดหนึ่ง ผูถ้ อื หน่วยสามารถแจ้งต่อบริษทั จัดการกองทุนรวมเพื่อโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมกองทุนรวมเพื่อ
การออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม อื่นทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุนกาหนด และผูถ้ อื หน่วยจะได้รบั ยกเว้นค่าธรรมเนียมการขาย
หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเมื่อเป็ นไปตามเงื่อนไขโดยครบถ้วนดังนี้
(1) เป็ นการโอนย้ายตามคาสั ่งของผูถ้ อื หน่วยลงทุนเป็ นครัง้ แรกโดยโอนย้ายไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิด
เพื่อการออมอื่นทีอ่ ยู่ภายใต้การจัดการของบริษทั จัดการกองทุนรวมเดียวกัน
(2) เป็ นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลาทีบ่ ริษทั จัดการกองทุนรวมกาหนด ทัง้ นี้ ในการกาหนดระยะเวลาดังกล่าว
บริษทั จัดการกองทุนรวมต้องคานึงถึงระยะเวลาทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุนจะสามารถดาเนินการเพื่อแจ้งโอนย้ายการลงทุนได้
อย่างเหมาะสม
3. จาหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ทีเ่ หลืออยู่ของกองทุนรวมดังกล่าวเพื่อรวบรวมเงินและดาเนินการโอนย้ายการลงทุนภายใน 5
วันทาการนับแต่วนั ทีเ่ กิดเหตุการณ์ตามเงื่อนไขการเลิกโครงการ
4. รวบรวมเงินทีไ่ ด้จากการดาเนินการตาม 3. ภายใน 10 วันทาการนับแต่วนั ทีเ่ กิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1
5. ดาเนินการโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม หรือกองทุนรวมเพื่อการออมพิเศษ/
หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมพิเศษอื่นตามแนวทางทีก่ าหนดไว้ในโครงการโดยไม่ชกั ช้า
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
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคัม อิควิต้ี
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(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 หน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิเท่าทีค่ งเหลืออยู่ตามสัดส่วนจานวน
หน่วยลงทุนทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุนถืออยู่ตามหลักฐานทีป่ รากฏในทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ
เมื่อได้ชาระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผูช้ าระบัญชีจะทาการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ภายหลังจากจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแล้ว หากปรากฏว่ายังมีทรัพย์สนิ คงค้างอยู่ให้ผชู้ าระบัญชีจดั การโอนทรัพย์สนิ ดังกล่าว
ให้ตกเป็ นกรรมสิทธิ ์ของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
โครงการจัดการกองทุนรวมทีผ่ ่านการอนุมตั จิ ากสานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิม่ เติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทีแ่ นบท้ายข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่วยลงทุนกับบริษทั จัดการกองทุนรวม ถือเป็ น
ส่วนหนึ่งของข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่วยลงทุนกับบริษทั จัดการกองทุนรวม
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บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พริ นซิ เพิ ล จากัด
สอบถามข้อมูลเพิ่ มเติ มได้ที่ 0-2686-9500
www.principal.th

