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กองทุนรวมนี้ ลงทุนกระจุกตัวในประเทศเวียดนาม ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย
กองทุนรวมนี้ อาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน ทาให้กองทุนรวมนี้ มีความเสี่ยงมากกว่ากองทุ นรวม
อื่น จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงและรับความเสี่ยงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทัวไป
่
การลงทุ นในหน่ วยลงทุ น มิ ใช่ก ารฝากเงิ น และมี ความเสี่ ยงของการลงทุน ผู้ล งทุน อาจได้ รบั เงิ นลงทุน คืนมากกว่าหรือ น้ อ ยกว่า เงิ น ลงทุ น
เริ่ ม แรกก็ไ ด้ ดัง นั้น ผู้ ล งทุ น ควรลงทุ น ในกองทุ น เปิ ดพริ น ซิ เพิ ล เวี ย ดนาม อิ ค วิ ตี้ เมื่ อ เห็ น ว่ าการลงทุ น ในกองทุ น รวมนี้ เหมาะสมกั บ
วัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิ ดขึ้นจากการลงทุนได้
ในกรณี ที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผ้ลู งทุนอาจได้รบั ชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนล่าช้ากว่าเวลาที่กาหนดในหนังสือชี้ชวน
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้ าเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการบริ หารการลงทุน กองทุนจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมที่ ลงทุนใน
หลักทรัพย์อ้างอิ งโดยตรง เนื่ องจากใช้เงินลงทุนในจานวนที่น้อยกว่าจึงมีกาไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิ งโดยตรง
กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิล เวียดนาม อิ ควิ ตี้ อาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ ตอบแทน ทาให้กองทุนรวม/
เปิ ดนี้ มีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงและรับความเสี่ยงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทัวไป
่
การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า (Derivatives) เพื่อป้ องกันความเสี่ยง
ที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงิ นตรา ที่อาจเกิ ดขึ้นได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะขึ้นอยู่
กับดุลยพิ นิจที่ ผ้จู ดั การกองทุนเห็นเหมาะสม ซึ่งกองทุนอาจได้รบั ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รบั เงินคืนตา่ กว่าเงิ นลงทุนเริ่มแรกได้
อย่ า งไรก็ต ามในเบื้ อ งต้ น กองทุ น จะยัง ไม่ มี ก ารป้ อ งกัน ความเสี่ ย งจากอัต ราแลกเปลี่ ย น ซึ่ งอาจท าให้ ผู้ล งทุ น ได้ ร ับ ผลขาดทุ น จากอัต รา
แลกเปลี่ยนหรือได้รบั เงินคืนตา่ กว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
กองทุนมีแนวทางการบริหารจัดการเชิ งรุก (Active Management) โดยมีเป้ าหมายชนะดัชนี มาตรฐาน กองทุนจึงมีความเสี่ยงที่กลยุทธ์การลงทุน
การวิ เคราะห์หลักทรัพ ย์ที่ลงทุน และปั จจัยอื่ นๆที่ มีผลต่อการตัดสิ น ใจลงทุนของผู้จดั การกองทุน อาจท าให้ไม่บรรลุ วตั ถุประสงค์ดงั กล่ าว
รวมถึงการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่กองทุนจะลงทุน (Security selection risk) ซึ่งมีโอกาสที่หลักทรัพย์ที่ลงทุนมีราคาลดลง เนื่ องจากการวิเคราะห์
หลักทรัพย์ ธุรกิ จอุตสาหกรรม แนวโน้ มภาวะเศรษฐกิ จและตลาดทุน หรือศักยภาพโดยเปรียบเทียบกับหุ้นอื่นๆไม่เป็ นไปตามที่ได้ประเมินไว้
กองทุน มีการแบ่ งชนิ ดของหน่ วยลงทุนเป็ น 7 ชนิ ดได้แ ก่ ชนิ ดสะสมมูลค่ า ชนิ ดผู้ลงทุ นสถาบัน ชนิ ดผู้ล งทุนกลุ่ ม ชนิ ดขายคืนหน่ วยลงทุ น
อัตโนมัติ ชนิ ดผู้ลงทุนพิเศษ ชนิ ดช่องทางอิ เล็กทรอนิ กส์ ชนิ ดเพื่อการออม ทัง้ นี้ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้ อมูลของหน่ วยลงทุนทัง้ 7 ชนิ ดก่อนทาการ
ลงทุน เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิ ทธิ ในการเพิ่มชนิ ดหน่ วยลงทุนในอนาคตได้
การแบ่งชนิ ดของหน่ วยลงทุน มิ ได้ทาให้ความรับผิ ดชอบของกองทุน รวมที่ มีต่อบุ คคลภายนอกแยกออกจากกันตามชนิ ดของหน่ วยลงทุ น
ทรัพย์สินทัง้ หมดของกองทุนรวมยังคงอยู่ภายใต้ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมกัน
มูลค่าหน่ วยลงทุนของหน่ วยลงทุนแต่ละชนิ ดอาจมีมูลค่าเท่ากันหรือแตกต่างกันได้ โดยบริษัทจัดการจะแยกคานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน
แต่ละชนิ ด
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิ ทธิ ที่จะปฏิ เสธไม่รบั หรือไม่ดาเนิ นการตามคาสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนของผู้สั ่งซื้อ หรือสังสั
่ บเปลี่ยนของบุคคลใดหรือกลุ่ม
บุคคลใดที่ ท าให้บ ริ ษัท จัด การและหรือกองทุ นภายใต้ การจัดการมีค วามเสี่ ยงทางกฎหมาย ความทเสี่ย งด้านภาษี หรือ ความเสี่ย งอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอื่นทัง้ ในและต่างประเทศที่มีลกั ษณะเดียวกัน
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็ นข้อมูล เพื่อใช้อ้างอิ งในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถาม
ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่ วยลงทุน
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลความเสี่ยงในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนตัดสิ นใจลงทุน
สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่ 5 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565
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17.4. ชื่อของผูร้ บั มอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน
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รอบระยะเวลาบัญชีประจาปี ของกองทุนรวม
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19.

การขอมติของผู้ถอื หน่วยลงทุน และวิธกี ารแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธกี ารจัดการ
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ข้อกาหนดอื่นๆ
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21.

การดาเนินการกรณีบริษทั จัดการไม่สามารถดารงเงินกองทุนได้ตามที่ประกาศกาหนด
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56

16.

17.

ข้อผูกพัน

รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล เวียดนาม อิ ควิ ตี้
คาจากัดความ :
เป็ นไปตามประกาศ
1. ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :
1.1. ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) : กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิต้ี
1.2. ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) : Principal Vietnam Equity Fund
1.3. ชื่อย่อ : PRINCIPAL VNEQ
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) : ไม่มี
1.10. ลักษณะโครงการ : กองทุนเพื่อผูล้ งทุนทัวไป
่
1.11. ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย
2. จานวนเงิ นทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที่ตราไว้ จานวน ประเภท ราคาของหน่ วยลงทุนที่เสนอขาย :
2.1. จานวนเงินทุนของโครงการ : 10,000 ล้านบาท
2.1.1. จานวนเงินทุนของโครงการเริม่ ต้น : 1,500 ล้านบาท
2.2. เงื่อนไข (จานวนเงินทุนของโครงการ) :
บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการพิจ ารณาเพิ่มจานวนเงิน ทุน ของโครงการจากสานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หาก
บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าการดาเนินการดังกล่าวจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผถู้ อื หน่ วยลงทุนและกองทุน โดยไม่ถื อ
ว่าเป็ นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการซึ่งการเพิ่มจานวนเงินลงทุนของโครงการจะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และขัน้ ตอนการ
ดาเนินการทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต กาหนด
2.3. มูลค่าทีต่ ราไว้ต่อหน่วย : 10 บาท
2.4. จานวนหน่วยลงทุน : 1,000,000,000 หน่วย
2.5. ราคาของหน่วยลงทุนทีเ่ สนอขายครัง้ แรก : แบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดังนี้
ชนิดสะสมมูลค่า
: 10.0000 บาท
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
: 10.0000 บาท
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
: 10.0000 บาท
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
: 1,000 บาท
ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
: 1 บาท
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
: 500 บาท
ชนิดขายเพื่อการออม
: 1,000 บาท
2.6. มูลค่าขัน้ ต่าของการสั ่งซื้อครัง้ แรก : แบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดังนี้
ชนิดสะสมมูลค่า
: 1,000 บาท
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ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
: 500,000 บาท
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
: 1 บาท
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
: 1,000 บาท
ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
: 1 บาท
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
: 500 บาท
ชนิดขายเพื่อการออม
: 1,000 บาท
2.7. มูลค่าขัน้ ต่าของการสั ่งซื้อครัง้ ถัดไป : แบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดังนี้
ชนิดสะสมมูลค่า
: 1,000 บาท
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
: 100,000 บาท
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
: 1 บาท
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
: 1,000 บาท
ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
: 1 บาท
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
: 500 บาท
ชนิดขายเพื่อการออม
: 1,000 บาท
2.8. มูลค่าขัน้ ต่าของการสั ่งขายคืน :
ชนิดสะสมมูลค่า
: ไม่กาหนด
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
: ไม่กาหนด
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
: ไม่กาหนด
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
: ไม่กาหนด
ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
: ไม่กาหนด
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
: ไม่กาหนด
ชนิดขายเพื่อการออม
: ไม่กาหนด
2.9. จานวนหน่วยลงทุนขัน้ ต่าของการสั ่งขายคืน :
ชนิดสะสมมูลค่า
: ไม่กาหนด
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
: ไม่กาหนด
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
: ไม่กาหนด
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
: ไม่กาหนด
ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
: ไม่กาหนด
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
: ไม่กาหนด
ชนิดขายเพื่อการออม
: ไม่กาหนด
2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั ้ ต่า : ไม่กาหนด
2.11. จานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั ้ ต่า : ไม่กาหนด
2.12. รายละเอียดเพิม่ เติม :
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับลด หรือยกเว้นจานวนมูลค่าขัน้ ต่ าตามข้อ 2.6 – 2.7 (ถ้ามี) ให้กับผู้ส ั ่งซื้อ หรือสั ่ง
ขายคืนหน่ วยลงทุนตามประเภทของผูล้ งทุน ตามมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน ตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน ตาม
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ช่องทางการซื้อขายหน่ วยลงทุน หรือตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการอาจกาหนดขึ้นในอนาคต เพื่อเป็ นการอานวยความ
สะดวก และเป็ นประโยชน์ให้แก่ผถู้ อื หน่ วยลงทุน โดยบริษทั จัดการจะประกาศให้ผลู้ งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน
ณ ที่ทาการของบริษัท จัดการ และผู้สนับสนุ นการขายหรือ รับซื้อคืน หน่ วยลงทุ น และ/หรือประกาศทางเว็บไซด์ ของ
บริษทั จัดการ
อย่างไรก็ตาม บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการลดหรือเปลี่ยนแปลงมูลค่าขัน้ ต่ าของการทารายการสั ่งซื้อและ/หรือขาย
คืนหน่วยลงทุนได้ โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยแล้ว เพื่อรองรับรายการส่งเสริมการขายหรือบริการต่าง
ๆ หรือ ในกรณีที่บริษทั จัดการเห็นว่าเหมาะสมมากกว่า การเปลี่ ยนแปลงดังกล่าวขึน้ อยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถอื หน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกล่าวบริษัทจัดการจะประกาศ
ให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ณ ที่ทาการของบริษัทจัดการ และ/หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
และ/หรือประกาศทางเว็บไซด์ของบริษทั จัดการ
3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิ ดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะ
พิ เศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิ ธีอื่นที่จะลงทุน :
3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารแห่งทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือมีธุรกิจหลักในประเทศเวียดนามที่
เชื่ อ ว่ า มีศัก ยภาพในการเติบ โตในอนาคต รวมทัง้ ตราสารทุ น อื่น ใดที่ ดาเนิ น ธุ ร กิ จ เกี่ย วข้ อ งและ/หรือ ที่ ไ ด้ ร ับ
ผลประโยชน์ จากการเติบโตทางเศรษฐกิจ หรือ ทรัพ ย์ สิน ส่ว นใหญ่ ม าจากการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
ดังกล่าว และ/หรือตราสารทุน ของผู้ประกอบการเวียดนามที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพ ย์ประเทศอื่น และ/หรือ
กองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุน และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟตราสารทุ น ต่างประเทศ โดย
กองทุนต่างประเทศเหล่านัน้ เป็ นกองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารทุนประเทศเวียดนาม โดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่นอ้ ย
กว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
3.2. ชนิดกองทุนรวม : ตราสารทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : กองทุนรวมเพื่อการออม (Super Savings Fund : SSF)
3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมทีเ่ น้นลงทุนแบบมีความเสีย่ งต่างประเทศ
3.5. นโยบายการกู้ยมื (ถ้ามี) :
บริษทั จัดการกู้ยมื เงินในอัตราส่วนการกู้ยมื จะต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
3.6. การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) : ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : ทีม่ ิได้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อลดความเสีย่ ง (Non-Hedging)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซบั ซ้อน
3.6.2 วิธกี ารในการคานวน Global Exposure limit : Commitment approach
อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน 100.00
3.7. การลงทุนในตราสารทีม่ ลี กั ษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ไม่มี
3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) : มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีช้วี ดั (active management)
3.9 ดัชนีช้วี ดั /อ้างอิง (Benchmark)
การลงทุนในกองทุนรวมนี้ควรเปรียบเทียบกับดัชนี VN30 Total Return Index โดยอัตราผลตอบแทนข้างต้นจะปรับ
ด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคานวณผลตอบแทนเป็ นสกุลบาท ณ วันทีค่ านวณผลตอบแทน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วดั ในการเปรียบเทียบตามทีบ่ ริษทั จัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่ง
อยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่ กาหนด โดยบริษทั จัดการจะเปิ ดเผยข้อมู ลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้ า
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิต้ี
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อย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วดั ค่าอธิบายเกี่ยวกับตัวชี้วดั และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้วดั ดังกล่าว
ผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ ภายในเวลาทีผ่ ู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจ
ลงทุนได้
อย่างไรก็ตามในกรณี การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วดั เพื่อให้เป็ นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อกาหนดของสมาคมบริษัท
จัดการลงทุน และ/หรือ ประกาศข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการ
ดาเนิน งานของกองทุน รวม และ/หรือ การเปลี่ย นแปลงตัวชี้ว ัดในการใช้เปรีย บเทีย บในกรณี ที่ผู้ออกตัว ดัชนี ของ
ตัวชี้วดั ไม่ได้จดั ทาหรือเปิ ดเผยข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้
ถือ หน่ ว ยลงทุ น ทราบล่ ว งหน้ าผ่ านการประกาศในเว็บไซต์ ข องบริษัท จัดการ ภายในเวลาที่ผู้ล งทุ น สามารถใช้
ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้
3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซบั ซ้อน
3.11. รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :
กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารแห่งทุนทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือมีธุรกิจหลัก ในประเทศเวียดนามที่
เชื่ อ ว่ า มีศัก ยภาพในการเติ บ โตในอนาคต รวมทัง้ ตราสารทุ น อื่ น ใดที่ ด าเนิ น ธุ ร กิ จ เกี่ ย วข้ อ งและ/หรื อ ที่ ไ ด้ร ับ
ผลประโยชน์ จากการเติบโตทางเศรษฐกิจ หรือ ทรัพ ย์สินส่ วนใหญ่ ม าจากการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
ดังกล่าว และ/หรือตราสารทุนของผู้ประกอบการเวีย ดนามที่ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพ ย์ประเทศอื่น และ/หรือ
กองทุนรวมอื่นที่มนี โยบายการลงทุนในตราสารแห่ง ทุน และ/หรือกองทุนรวมอีทเี อฟตราสารทุนต่างประเทศ ที่เน้น
ลงทุนในตราสารทุนประเทศเวียดนาม โดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุน
สาหรับเงินลงทุนส่วนทีเ่ หลือ อาจพิจารณาลงทุนในหน่ วย Property, REITs และ/หรือหน่วย Infra และ/หรือตราสาร
แห่ ง ทุ น ตราสารทางการเงิน ตราสารกึ่ ง หนี้ ก่ึ ง ทุ น เงิ น ฝาก หน่ ว ย private equity ตามประกาศส านั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดจนหลัก ทรัพ ย์ ห รือ ทรัพ ย์ สิ น อื่ น ใด ทั ง้ ในประเทศและ/หรื อ ต่ างประเทศตามที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกากับตลาดทุน ประกาศกาหนด
หรือให้ความเห็นชอบให้กองทุนสามารถลงทุนได้ หรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื ตามที่ระบุไว้ในโครงการหรือตามที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจจะลงทุนในหุน้ หรือหลักทรัพย์ทไี่ ม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์รวมทัง้ สิน้ ไม่เกินร้อย
ละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
กองทุนนี้จะไม่ลงทุนในตราสารที่มลี กั ษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และจะไม่ลงทุนในตรา
สารหนี้ทมี่ ีอนั ดับความน่ าเชื่อถือต่ ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) และตราสารหนี้ทไี่ ม่ได้รบั การ
จัดอันดับความน่ าเชื่อ ถือ (Unrated Security) ยกเว้นในกรณี ที่ขณะเริม่ ลงทุน ตราสารดังกล่าวได้รบั การจัดอันดับ
ความน่ าเชื่อถือของตราสารอยู่ในอัน ดับที่ส ามารถลงทุน ได้ (Investment Grade) แต่ ต่อมาถูกปรับลดอันดับความ
น่ าเชื่อ ถือลงต่ ากว่า Investment Grade กองทุ น จะมีไว้ซ่ึงตราสารดัง กล่ าวต่ อไปได้ รวมทัง้ มีเวลาในการปรับลด
อัตราส่วนให้เป็ นไปตามทีส่ านักงาน ก.ล.ต.กาหนด กาหนด หรือเห็นชอบให้ดาเนินการได้
กองทุน อาจลงทุ นในสัญ ญาซื้อขายล่วงหน้ า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิท ธิภ าพการบริห ารการลงทุน (Efficient
Portfolio Management) ซึ่งพิจารณาจากสภาวะของตลาดการเงินในขณะนัน้ และปั จจัยอื่นทีเ่ กี่ยวข้อง เช่น ทิศทาง
ราคาหลักทรัพย์, ทิศทางอัตราดอกเบี้ย และสภาวะอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงค่ าใช้จ่ายในการป้ องกันความเสี่ยง เป็ น
ต้น
ในกรณีทมี่ กี ารลงทุนในต่างประเทศกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้ องกันความเสีย่ ง
จากอัต ราแลกเปลี่ย น (Hedging) โดยขึ้น อยู่ กับดุ ลยพินิจ ของผู้จดั การกองทุ น ซึ่งพิจารณาจากสภาวะของตลาด
การเงินในขณะนัน้ และปั จจัยอื่นทีเ่ กี่ยวข้อง เช่น ทิศทางของค่าเงิน, ค่าใช้จ่ายในการป้ องกันความเสีย่ ง เป็ นต้น
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อย่างไรก็ตามหากผู้จดั การกองทุนพิจารณาว่า การป้ องกันความเสีย่ งอัตราแลกเปลี่ยนอาจไม่เป็ นไปเพื่อประโยชน์
ของผูถ้ อื หน่วย หรือทาให้ผู้ถอื หน่วยลงทุนเสียประโยชน์ทอี่ าจได้รบั ผู้จดั การกองทุนอาจไม่ป้องกันความเสีย่ งจาก
อัตราแลกเปลี่ยนก็ได้
ในกรณีทกี่ ารลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัท
จัดการดาเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่
วันทีส่ ดั ส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษทั จัดการจะได้รบั มติจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกาหนดดังกล่าว ทัง้ นี้ ในการคานวณสัดส่วนการลงทุน
ของกองทุนรวมตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วง ระยะเวลาดังนี้รวมด้วยก็ได้ ทัง้ นี้
โดยต้องคานึงถึงประโยชน์ของผูล้ งทุนเป็ นสาคัญ
(1) ช่วงระยะเวลา 30 วัน นับแต่วนั ทีจ่ ดทะเบียนเป็ นกองทุนรวม
3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ :
ลงทุนในต่างประเทศทัง้ หมด โดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
รวม ซึ่งการดารงอัตราส่วนดังกล่าวมิให้นามาใช้บงั คับในช่วงเวลาที่รอการลงทุนหรือเพื่อเตรียมสภาพคล่องของ
กองทุน
3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื ทีจ่ ะลงทุน :
3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื ทีจ่ ะลงทุนในประเทศ :
ส่วนที่ 1 : ตราสาร TS (transferable securities)
เป็ นไปตามประกาศ
ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สนิ ประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย Property
เป็ นไปตามประกาศ
ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สนิ ประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
เป็ นไปตามประกาศ
ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสญ
ั ญาขายคืน (Reverse Repo) การลงทุนใน Reverse Repo
ไม่มกี ารลงทุน
ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยมื หลักทรัพย์ (Securities Lending)
เป็ นไปตามประกาศ
ส่วนที่ 6 : ธุรกรรมประเภท Derivatives
เป็ นไปตามประกาศ
ส่วนที่ 7 : ทรัพย์สนิ ประเภททองคาแท่ง (เฉพาะกรณีทเี่ ป็ นการลงทุนเพื่อกองทุนรวมทองคา)
ไม่มกี ารลงทุน
ส่วนที่ 8 : ทรัพย์สนิ ประเภทหน่วย private equity
เป็ นไปตามประกาศ
3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื ทีจ่ ะลงทุนในต่างประเทศ :
ส่วนที่ 1 : ตราสาร TS (transferable securities)
เป็ นไปตามประกาศ
ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สนิ ประเภทหน่วย CIS ต่างประเทศ
เป็ นไปตามประกาศ โดยไม่ลงทุนในหน่วย Property หน่วย Infra
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ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สนิ ประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากต่างประเทศ
เป็ นไปตามประกาศ
ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสญ
ั ญาขายคืน (Reverse Repo)
ไม่มกี ารลงทุน
ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยมื หลักทรัพย์ (securities lending)
เป็ นไปตามประกาศ
ส่วนที่ 6 : ธุรกรรมประเภท Derivatives
เป็ นไปตามประกาศ
ส่วนที่ 7 : ทรัพย์สนิ ประเภททองคาแท่ง (เฉพาะกรณีทเี่ ป็ นการลงทุนเพื่อกองทุนรวมทองคา)
ไม่มกี ารลงทุน
ส่วนที่ 8 : ทรัพย์สนิ ประเภทหน่วย private equity
เป็ นไปตามประกาศ
3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่น เพื่อเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม :
อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่น เพื่อเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามผูอ้ อกทรัพย์สนิ หรือคูส่ ญ
ั ญา (single entity limit)
เป็ นไปตามประกาศ และกรณีทกี่ ารลงทุนไม่เป็ นไปตามข้อนี้จะดาเนินการให้เป็ นไปตามทีป่ ระกาศ
กาหนด
ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)
เป็ นไปตามประกาศ และกรณีทกี่ ารลงทุนไม่เป็ นไปตามข้อนี้จะดาเนินการให้เป็ นไปตามทีป่ ระกาศ
กาหนด
ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามประเภททรัพย์สนิ (product limit)
เป็ นไปตามประกาศ และกรณีทกี่ ารลงทุนไม่เป็ นไปตามข้อนี้จะดาเนินการให้เป็ นไปตามทีป่ ระกาศ
กาหนด และไม่ลงทุนใน Structured Notes, Reverse repo
ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการทีล่ งทุน (concentration limit)
เป็ นไปตามประกาศ และกรณีทกี่ ารลงทุนไม่เป็ นไปตามข้อนี้จะดาเนินการให้เป็ นไปตามทีป่ ระกาศ
กาหนด
ส่วนที่ 5 : การดาเนินการเมื่อทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนขาดคุณสมบัตหิ รือการลงทุนไม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุน
เป็ นไปตามประกาศ และกรณีทกี่ ารลงทุนไม่เป็ นไปตามข้อนี้จะดาเนินการให้เป็ นไปตามทีป่ ระกาศ
กาหนด
ส่วนที่ 6 : การดาเนินการเมื่อการลงทุนไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน
เป็ นไปตามประกาศ และกรณีทกี่ ารลงทุนไม่เป็ นไปตามข้อนี้จะดาเนินการให้เป็ นไปตามทีป่ ระกาศ
กาหนด
4. การแบ่งชนิ ดหน่ วยลงทุน (Class of Unit):
4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : มี
4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน:
- ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บผู้ถอื หน่วยลงทุน
- ระยะเวลาการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
- สิทธิประโยชน์ทางภาษีชนิดเพื่อการออม (SSF)
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิต้ี

6

4.3 รายละเอียดเพิม่ เติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน):
กองทุนรวมทีม่ กี ารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็ น 7 ชนิด ได้แก่
ชนิดสะสมมูลค่า (ชื่อย่อ : PRINCIPAL VNEQ-A) :
เหมาะกับผูล้ งทุนประเภทบุคคลธรรมดา ทีต่ ้องการรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสม
ผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน (ชื่อย่อ : PRINCIPAL VNEQ-I) :
เหมาะสาหรับผู้ล งทุ นประเภทนิติบุคคล/สถาบัน ที่ต้องการรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุ น (Capital Gain)
และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) โดยกาหนดขัน้ ต่าในการลงทุนสูงกว่าหน่วยลงทุนชนิดอื่น
ทัง้ นี้ ผู้ล งทุน บุคคลธรรมดา และผู้ล งทุนสถาบัน สามารถลงทุ นได้ในหน่ วยลงทุน ทุก ชนิดตามเงื่อนไขที่กองทุ น
กาหนด ทัง้ นี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงปรับปรุ ง หรือเปิ ดบริการหน่ วยลงทุนชนิดที่
ยังไม่ได้เปิ ดให้บริการ เพื่อเพิม่ ความสะดวกให้แก่ผู้ถอื หน่ วยลงทุน และคานึงถึงผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
เป็ นสาคัญ โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวัน
เปลี่ยนแปลง ทีท่ าการทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานที่ตดิ ต่อของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ใน
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และประกาศผ่านทางเว็บไซด์ของบริษทั จัดการให้ทราบ
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม (ชื่อย่อ : PRINCIPAL VNEQ-C) :
เหมาะสาหรับผู้ลงทุ นประเภทกลุ่มบุ คคล นิติบุคคล/ สถาบันที่บริษัท จัดการกาหนด อาทิ ผู้ล งทุน กลุ่ มกองทุ น
สารองเลี้ยงชีพ กองทุน ส่ว นบุ คคลภายใต้การบริ ห ารของบริษัท จัดการ ผู้ล งทุน กลุ่ มกรมธรรม์ประกัน ชีวิต ควบ
หน่ ว ยลงทุ น (Unit Linked) กองทุ นรวมของบริษัท จัดการอี่น การลงทุน จากนิ ติบุคคล/สถาบันที่มีการให้บริการ
บริหารพอร์ตการลงทุนในรูปแบบ Asset Allocation Model รวมถึง ผูล้ งทุนกลุ่มผูล้ งทุนอื่นทีบ่ ริษทั จัดการประกาศ
เพิม่ ในอนาคตเท่านัน้
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ชื่อย่อ : PRINCIPAL VNEQ-R) (ยังไม่เปิ ดให้บริการ) :
เหมาะกับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิ ดโอกาสให้ผู้ล งทุ น รับรายได้สม่าเสมอจากการขายคืนหน่ วยลงทุ น
อัตโนมัติ และไม่ต้องเสียภาษีเงินได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตนิ ัน้
ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ (ชื่อย่อ : PRINCIPAL VNEQ-X) :
เหมาะสาหรับผู้ลงทุนประเภทกองทุนรวมอื่น ที่อยู่ภายใต้การบริห ารของบริษัทจัดการ รวมถึงกลุ่ม ผู้ลงทุน อื่น ที่
บริษทั จัดการประกาศเพิม่ เติมในอนาคต โดยเปิ ดโอกาสให้ ผู้ลงทุนรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital
Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (ชื่อย่อ : PRINCIPAL VNEQ-E) (ยังไม่เปิ ดให้บริการ) :
เหมาะสาหรับผู้ลงทุนที่ทารายการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจัดการ ที่ต้องการรับรายได้จากส่วนต่าง
จากการลงทุ น (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จ ากการลงทุ น (Total return) โดยในเบื้องต้น กาหนดให้
ส าหรับ ผู้ ล งทุ น ที่ ท ารายการผ่ า น Mobile Application (Mobile App) และ Internet (Easy invest) ของบริ ษั ท
จัดการเท่านัน้ รวมถึงกลุ่มผูล้ งทุนอื่นทีบ่ ริษทั จัดการประกาศเพิม่ เติมในอนาคต
ชนิดเพื่อการออม (ชื่อย่อ : PRINCIPAL VNEQ-SSF) (ยังไม่เปิ ดให้บริการ) :
เหมาะสาหรับผู้ลงทุนที่ต้ องการออมเงิน ระยะยาวและได้รบั สิท ธิประโยชน์ทางภาษี โดยเงินลงทุนในชนิด หน่ วย
ลงทุนนี้สามารถนาไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ ทัง้ นี้ ผู้ลงทุนต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และ
เงื่อนไขทีก่ รมสรรพากรและ/หรือหน่ วยงานของทางการประกาศกาหนด รวมถึงผูล้ งทุนที่คาดหวัง รับผลตอบแทน
จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)
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รายละเอียดเพิม่ เติม : ทัง้ นี้ บริษทั จัดการอาจเปลี่ยนแปลง/เพิม่ เติมประเภทผูล้ งทุนเพื่อลงทุนในชนิดผูล้ งทุนกลุ่ ม
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์และชนิดผูล้ งทุนพิเศษ รวมถึง ชนิดผูล้ งทุนอื่นทีบ่ ริษทั จัดการอาจกาหนดขึน้ ในอนาคต
ได้ โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง และประกาศผ่าน
ทางเว็บไซด์ ของบริษัท จัดการให้ท ราบ ทัง้ นี้ ยกเว้น กรณี การเสนอขายหน่ ว ยลงทุ น ครัง้ แรก (IPO) หากมีการ
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกล่าว บริษทั จัดการจะประกาศแจ้งให้ทราบโดยพลัน
ผูล้ งทุนบุคคลธรรมดา และผู้ลงทุนสถาบันสามารถลงทุนได้ในหน่ วยลงทุนทุกชนิดตามเงื่อนไขที่กองทุนกาหนด
สาหรับการเพิม่ เติม เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือเปิ ดบริการหน่ วยลงทุนชนิดทีย่ งั ไม่ได้เปิ ดให้บริการ เพื่อเพิม่ ความ
สะดวกให้แก่ ผู้ถือหน่ ว ยลงทุน โดยคานึ งถึงผลประโยชน์ ของผู้ ถือหน่ ว ยลงทุน เป็ น สาคัญ โดยบริษัท จัดการจะ
ประกาศรายละเอียดล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซด์ของบริษทั จัดการให้ทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน
ทัง้ นี้ หากกฏหมายหรือ ประกาศที่เกี่ย วข้อ งกับกองทุ นรวมเพื่อ การออม/หน่ วยลงทุ นชนิ ดเพื่ อการออม มีการ
เปลี่ย นแปลงเงื่อ นไขเกี่ย วกับ เงื่อ นไขทางภาษี หรือ มีการประกาศที่เกี่ย วข้อ งประกาศก าหนดเพิ่ ม เติม หรือ
เปลี่ยนแปลง บริษัท จัดการขอสงวนสิท ธิใ นการแก้ ไขโครงการให้ส อดคล้อ งกับการเปลี่ย นแปลงดังกล่าว โดย
คานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่ วยลงทุนเป็ นสาคัญ โดยถือว่ าได้รบั ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่ วยลงทุนแล้ว และ
จะแจ้งให้ผูถ้ อื หน่วยทราบล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซด์ของบริษทั จัดการ
5. การเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรก:
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก :
- บริษทั จัดการ
- ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก :
สามารถดูขอ้ มูลในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.
6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก :
6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก :
- Internet
- บริษทั จัดการ
- ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- หรือวิธกี ารอื่นๆเพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถอื หน่วยลงทุนในอนาคต
6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก :
สามารถดูขอ้ มูลในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.
6.3. การสั ่งซื้อหน่วยลงทุน :
ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
7. การรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน:
7.1. ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
- บริษทั จัดการ
- ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- Internet
- หรือวิธกี ารอื่นๆเพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนในอนาคต
7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิม่ เติม :
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สามารถดูขอ้ มูลในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.
7.3. วิธกี ารรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : แบบดุลยพินิจของผูล้ งทุน
- แบบดุลยพินิจของผูล้ งทุน
- แบบอัตโนมัติ
7.4. รายละเอียดวิธกี ารรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิม่ เติม :
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ระหว่างเวลาเริม่ ทาการถึงเวลา
12.00 น.
7.4.1 วิธกี าร วันเวลา และราคาสั ่งซื้อหน่วยลงทุน
กรณี รบั ซื้อคืนหน่ วยลงทุนปกติ
ชนิดสะสมมูลค่า
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
ชนิดเพื่อการออม
วิ ธีการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน

: มี
: มี
: มี
: มี
: มี
: มี
: มี

ผู้ถือหน่ วยลงทุนสามารถสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุ นเป็ นจานวนเงินหรือเป็ น จานวนหน่ วยลงทุ น อย่างใดอย่าง
หนึ่ ง โดยกรอกรายละเอียดในคาสั ่งขายคืน หน่ ว ยลงทุน (ผู้ถือหน่ วยลงทุ นสามารถขอรับใบคาสั ่งขายคืน
หน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการและผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนในวันและเวลาทาการ หรือช่องทางอื่น ที่
บริษัท จัดการอาจแจ้ งเพิ่ม เติม ในอนาคต) พร้อ มเอกสารประกอบการขายคืน หน่ วยลงทุ น ที่บริษัท จัดการ
กาหนด (ถ้ามี) และนาส่งได้ที่บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนหรือสามารถส่งคาสั ่งขายคืน
หน่วยลงทุนทางโทรสารไปยังบริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
สาหรับหน่ วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ผู้ถอื หน่ วยลงทุนสามารถทาการขายคืนหน่ วยลงทุนได้ ทุกวันทาการ
ในเวลาทาการ โดยในการขายคืนหน่ วยลงทุนบริษัทจัดการจะหักเงินลงทุนในแต่ละรายการของผู้ถือหน่ วย
ลงทุ น ตามวิธีเข้าก่ อ นออกก่ อ น (FIFO) โดยเรีย งล าดับ รายการ ตามวัน และเวลาที่ ปรากฏในระบบนาย
ทะเบีย น ทัง้ นี้ การขายคืน หน่ วยลงทุน อาจส่งผลให้ผู้ถือหน่ วยลงทุน ต้องชาระคืนสิทธิ ประโยชน์ท างภาษี
ดังนัน้ ผูถ้ อื หน่วยลงทุนมีหน้าทีต่ ้องศึกษา และปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดในกฎหมายภาษีอากร
เอกสารประกอบการสังขายคื
่
นหน่ วยลงทุน
ผูส้ ั ่งขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนาส่งคาสั ่งขายคืนพร้อมเอกสารประกอบต่อไปนี้ เว้นแต่จะได้รบั อนุ ญาตจาก
บริษทั จัดการเป็ นอย่างอื่น
กรณี ผ้สู งขายคื
ั่
นหน่ วยลงทุนเป็ นบุคคลธรรมดา
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ซึ่งลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
หรือเอกสารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการยอมรับหรือกาหนดเพิม่ เติมในอนาคต
กรณี ผ้สู งขายคื
ั่
นหน่ วยลงทุนเป็ นนิ ติบคุ คล
สาเนาบัตรประชาชนของผูม้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคล ซึ่งลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
หนังสือมอบอานาจ (ถ้ามี) และสาเนาบัตรประชาชนของผูม้ อบอานาจ และผูร้ บั มอบอานาจ
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หรือเอกสารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการยอมรับหรือกาหนดเพิม่ เติมในอนาคต
วันเวลารับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ระหว่างเวลาเริม่ ทาการถึง
เวลา 12.00 น.
ทัง้ นี้ ในกรณีมเี หตุสุดวิสยั หากวันทาการขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็ นวันทีไ่ ม่สามารถทารายการขายคืน
หน่วยลงทุนได้ ให้เลื่อนเป็ นวันทาการถัดไป
ทัง้ นี้ บริษัทจัดการกาหนดให้วนั ทาการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็ นวันทาการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวันทา
การของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน (ถ้ามี) และวันทาการที่บริษัทจัดการไม่ได้รบั ผลกระทบจากการรับ
ชาระค่าซื้อขายหลักทรัพย์ที่ลงทุน(ถ้ามี) หรือธุรกรรมอื่นๆทีเ่ กี่ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน
(ถ้ามี)
บริ ษั ท จัด การจะประกาศวัน ที่ เ ป็ นวัน ท าการซื้ อ ขายหน่ ว ยลงทุ น ให้ ท ราบล่ ว งหน้ า โดยปิ ดประกาศ ณ
สานักงานของบริษทั จัดการ หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็ปไซต์ของบริษทั จัดการ
ราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุนได้ตามราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุน ณ สิน้ วันทาการรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนนัน้ (ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนหมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ ช้เพื่อคานวณราคารับซื้อคืนหน่วย
ลงทุ น ณ สิ้น วัน ท าการรับ ซื้ อ คืน นั ้น หัก ด้ว ยค่ าธรรมเนี ย มการรับ ซื้ อ คืน หน่ ว ยลงทุ น (ถ้ ามี ) และ/หรื อ
ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์(ถ้ ามี) ) โดยผู้ถอื หน่ วยลงทุนต้องสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ากว่ามู ลค่า
ขัน้ ต่าในการขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
การชาระค่ารับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน บริษทั จัดการจะดาเนินการชาระเงินให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5
วันทาการนับแต่วนั รับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทาการของผูป้ ระกอบธุรกิจการจัดการกองทุน
ต่างประเทศที่มีลกั ษณะในท านองเดียวกับธุ ร กิจการจัดการกองทุ น รวม และผู้ประกอบธุร กิจที่เ กี่ย วข้อ งใน
ต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการชาระราคา เว้นแต่บริษทั จัดการได้รบั การผ่อนผันระยะเวลาการคานวณ
มูลค่าทรัพ ย์สินสุทธิ มูล ค่ าหน่ วยลงทุ น ราคาขายหน่ วยลงทุ น และราคารับซื้อคืน หน่ วยลงทุ น ตามที่สมาคม
บริษัทจัดการลงทุนกาหนดโดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต บริษัทจัดการจะชาระเงินให้ผู้ขายคืน
หน่ วยลงทุนภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั คานวณมูลค่าและราคาดังกล่าวตามที่ได้รบั การผ่อนผัน โดยมิให้นับ
รวมวันหยุดทาการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีล กั ษณะในทานองเดียวกับธุรกิจ การ
จัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการชาระราคา และหรือ
กรณีตามข้อ “การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถอื หน่ วยลงทุน” “การไม่ขายหรือไม่
รับซื้อคืนหน่ วยลงทุ นตามคาสั ่งซื้อ หรือคาสั ่งขายคืน หน่ วยลงทุน ” และ “การหยุดรับซื้อคืน หน่ วยลงทุน” โดย
บริษัทจัดการจะชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุนเป็ นเช็คขีดคร่อมสั ่งจ่ายเฉพาะในนามผูถ้ ือหน่วยลงทุน หรือโดยนา
เงินค่ าขายคืนดังกล่าวเข้าฝากในบัญ ชีเงินฝากของผู้ถือหน่ วยลงทุน หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัท จัดการยอมรับ
เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนในอนาคต ตามที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์
ไว้ ตามรายละเอียดในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวม
โดยในกรณีทชี่ าระค่าขายคืนหน่ วยลงทุนเป็ นเช็คขีดคร่อมสั ่งจ่ายในนามผู้ถอื หน่ วยลงทุน บริษัทจัดการจะจัดส่ง
ให้ผถู้ อื หน่วยลงทุน โดยทางไปรษณีย์ หรือโดยวิธกี ารที่บริษทั จัดการเห็นสมควร หรือโดยให้ผูส้ นับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนเป็ นผูด้ าเนินการดังกล่าว
หรือบริษทั จัดการจะดาเนินการให้มกี ารหักกลบหนี้กนั ให้กบั ผู้ถอื หน่วยลงทุน ในกรณีทผี่ ู้ถอื หน่วยลงทุนขายคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นของบริษทั จัดการ
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ในกรณีที่ไม่มรี ายละเอียดระบุในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวมหรือกรณีอ่นื ใดทีบ่ ริษทั จัดการไม่สามารถชาระเงินให้
ผูข้ ายคืนหน่ วยลงทุนตามวิธกี ารในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวมของผู้ส ั ่งขายคืนได้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิที่
จะพิจารณาชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุนดังกล่าวด้วยวิธีการที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทัง้ นี้ บริษัทจัดการอาจ
มอบหมายให้ผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนเป็ นผู้ดาเนินการคืนเงินดังกล่าวแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุ นแทนบริษัท
จัดการได้
7.4.2 วิธกี าร วันเวลา และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
กรณีรบั ซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ชนิดสะสมมูลค่า
: ไม่มี
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
: มี
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
: ไม่มี
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
: ไม่มี
ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
: ไม่มี
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
: ไม่มี
ชนิดเพื่อการออม
: ไม่มี
หลักเกณฑ์การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ :
1. กองทุนจะพิจารณารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตไิ ม่เกินปี ละ 12 ครัง้ โดยพิจารณาจากผลการดาเนินงาน
สิน้ สุดตามช่วงเวลาทีบ่ ริษทั จัดการเห็นสมควร จากกาไรสะสม หรือกาไรสุทธิในงวดบัญชีทจี่ ะจ่ายเงินค่ารับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตแิ ล้วแต่กรณี
2. การพิจารณาจ่ายเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตจิ ะขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษทั จัดการ
7.4.2.1 วิธกี ารรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
1. บริษทั จัดการจะถือว่าผูถ้ อื หน่วยลงทุนได้ตกลงสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนและมอบหมายให้บริษทั จัดการ
ดาเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตใิ ห้ผถู้ อื หน่วยลงทุนไม่เกินปี ละ 12 ครัง้ โดยการรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัตใิ ห้ผถู้ อื หน่วยลงทุนดังกล่าว จะมีผลให้จานวนหน่วยลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนลดลง
2. บริษทั จัดการจะดาเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตใิ ห้ผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีม่ รี ายชื่ออยู่ตามหลักฐานที่
ปรากฏในทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน ของวันทีร่ บั ซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตนิ ัน้ โดยจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนจากการจ่ายเงินปั นผลของหลักทรัพย์ทกี่ องทุนไปลงทุน หรือจากรายได้จากการลงทุน
สุทธิบวก/หักกาไรหรือขาดทุนสุทธิทเี่ กิดขึน้ (ถ้ามี) โดยการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตดิ งั กล่าวจะไม่เกิน
จานวนเงินสดทีก่ องทุนทีม่ อี ยู่ ณ ขณะนัน้
บริษทั จัดการจะดาเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตใิ ห้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทีม่ รี ายชื่ออยู่ตามหลักฐานที่
ปรากฏในทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน ให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนตามสัดส่วนจานวนหน่วยลงทุนทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุนถือต่อ
จานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมด โดยบริษทั จัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนทีค่ านวณได้เมื่อสิน้ วันทา
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตเิ ป็ นเกณฑ์ในการคานวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ทัง้ นี้ ผูถ้ อื หน่วยลงทุนอาจไม่ได้รบั เงินตามมูลค่าหน่วยลงทุนอันเนื่องมาจากมูลค่าหน่วยลงทุนนัน้ อาจจะต้องถูก
หักด้วยค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ เช่น ค่าใช้จ่ายอื่นใดทีเ่ กิดขึ้นจริงจากการดาเนินงานดังกล่าว เป็ นต้น โดยบริษทั
จัดการจะนาเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตดิ งั กล่าว ไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เดลี่
ตราสารรัฐระยะสัน้ โดยจานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสัน้ ทีผ่ ถู้ อื หน่วย
ลงทุนจะได้รบั จะคานวณโดยราคาหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสัน้ ภายใน 5 วัน
ทาการนับถัดจากวันทีบ่ ริษทั จัดการดาเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ในวันทารายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตกิ องทุน ผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีย่ งั มิได้เปิ ดบัญชีกองทุนเปิ ดพรินซิ
เพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสัน้ บริษทั จัดการจะดาเนินการเปิ ดบัญชีกองทุนดังกล่าวให้ผูถ้ อื หน่วยลงทุนอัตโนมัติ
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โดยถือว่าผูถ้ อื หน่วยลงทุนได้ให้ความยินยอมในการดาเนินการดังกล่าวแล้ว
3. บริษทั จัดการจะลดจานวนหน่วยลงทุนในวันทาการถัดจากวันทาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตนิ ัน้ เว้น
แต่บริษทั จัดการได้รบั การผ่อนผันระยะเวลาการคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
หน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามทีส่ มาคมบริษทั จัดการลงทุนกาหนดโดยได้รบั ความเห็นชอบ
จากสานักงาน ก.ล.ต. บริษทั จัดการหรือนายทะเบียนจะยกเลิกจานวนหน่วยลงทุนทีท่ ารายการขายคืน
สมบูรณ์แล้วตามวรรค 1 ภายในวันทาการถัดจากวันทีเ่ สร็จสินการคานวณดังกล่าว
4. บริษทั จัดการจะใช้รายชื่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนในทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน ณ วันทาการขายคืนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวโดยจะปิ ดทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนเพื่อพักการโอนหน่วยลงทุนสาหรับการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวในวันทาการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
7.4.2.2 เอกสารประกอบการสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุน
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนอาจดาเนินการดังต่อไปนี้ได้ หากได้รบั อนุญาตจากบริษทั จัดการ
กรณีผถู้ อื หน่วยลงทุนประสงค์ทจี่ ะขอให้บริษทั จัดการหรือนายทะเบียนจ่ายเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ให้กบั บุคคลอื่นทีไ่ ม่ใช่ผูถ้ อื หน่วยลงทุน หรือกองทุนอื่นทีอ่ ยู่ภายใต้การบริหารของบริษทั จัดการตามที่
กาหนด ผูถ้ อื หน่วยลงทุนจะต้องแสดงความประสงค์ดงั กล่าวใน “หนังสือแสดงเจตจานงการจ่ายเงินค่า
ขายคืนหน่วยลงทุน” หรือเอกสารอื่นทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด เมื่อบริษทั จัดการได้ดาเนินการจ่ายเงินค่า
ขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินทีไ่ ด้เมื่อเป็ นไปตามเกณฑ์การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ตามวิธกี าร
และบุคคลทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์แล้ว บริษทั จัดการจะถือว่าผูถ้ อื หน่วยลงทุนได้รบั
เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนในครัง้ นัน้ ๆ เรียบร้อยแล้ว และผูถ้ อื หน่วยลงทุนตกลงยอมรับว่าการทีบ่ ริษทั
จัดการดาเนินการตามความประสงค์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนใน“หนังสือแสดงเจตจานงการจ่ายเงินค่าขาย
คืนหน่วยลงทุน” หรือเอกสารอื่นทีบ่ ริษทั จัดการกาหนดดังกล่าว ผูถ้ อื หน่วยลงทุนให้ถอื ว่าตนได้รบั เงิน
ค่าขายคืนหน่วยลงทุนในครัง้ นัน้ ๆ เรียบร้อยแล้วและบริษทั จัดการจะถือว่ารายละเอียดตาม “หนังสือ
แสดงเจตจานงการจ่ายเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน”มีผลให้บงั คับใช้ตงั ้ แต่วนั ทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุนยื่น
“หนังสือแสดงเจตจานงการจ่ายเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน” และให้มผี ลใช้บงั คับไปจนกว่าผูถ้ อื หน่วย
ลงทุนได้แจ้งยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงต่อบริษทั จัดการเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเท่านัน้
เอกสารประกอบ “หนังสือแสดงเจตจานงการจ่ายเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน” หรือเอกสารอื่นทีบ่ ริษทั จัดการ
กาหนด
กรณีบุคคลทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ให้จ่ายเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้เป็ นบุคคลธรรมดา
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ซึ่งลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
สาเนาสมุดบัญชีเงินฝาก (ในกรณีทขี่ อให้จ่ายเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนโดยการนาเงินเข้าบัญชี)
หรือเอกสารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการยอมรับหรือกาหนดเพิม่ เติมในอนาคต
กรณีบุคคลทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ให้จ่ายเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้เป็ นนิตบิ ุคคล
สาเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์/หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิ ุคคล และหนังสือ บริคณฑ์สนธิ ซึ่งลง
นามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคล
สาเนาบัตรประชาชนของผูม้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคล ซึ่งลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
สาเนาสมุดบัญชีเงินฝาก (ในกรณีทขี่ อให้จ่ายเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนโดยการนาเงิน เข้าบัญชี)
หรือเอกสารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการยอมรับหรือกาหนดเพิม่ เติมในอนาคต
บริษทั จัดการสงวนสิทธิทจี่ ะดาเนินการหรือไม่ดาเนินการตามหนังสือแสดงเจตจานงการจ่ายเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนหรือเอกสารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด ซึ่งผูถ้ อื หน่วยลงทุนได้มอบไว้กบั บริษทั จัดการแล้วได้ หากเกิด
กรณีทบี่ ริษทั จัดการพิจารณาเห็นว่าการดาเนินการตามหนังสือแสดงเจตจานงการจ่ายเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
หรือเอกสารอื่นใดดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุนโดยรวม หรืออาจทาให้เกิดความเสีย่ ง
ทางกฎหมาย หรือความเสีย่ งในการทาธุรกรรมทีเ่ กี่ยวกับการฟอกเงิน หรือชื่อเสียงของบริษทั จัดการหรือ
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กองทุน หรือเพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องรวมถึงทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม (ถ้ามี) หรือเพื่อให้เป็ นไปตาม
คาสั ่งหรือการตีความหรือการให้ความเห็นของหน่วยงานผูม้ อี านาจ โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งผูถ้ อื หน่วยลงทุน
ทราบก่อนการดาเนินการหรือไม่ดาเนินการดังกล่าว และให้ถอื ว่าการดาเนินการดังกล่าวได้รบั ความเห็นชอบ
จากผูถ้ อื หน่วยลงทุนด้วยแล้ว โดยไม่ถอื ว่าบริษทั จัดการดาเนินการผิดไปจากโครงการแต่อย่างใด และไม่ถอื
เป็ นการแก้ไขรายละเอียดของโครงการ ทัง้ นี้หากไม่มคี าสั ่งห้ามหรือข้อห้ามใดๆ บริษทั จัดการสามารถพิจารณา
จ่ายเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวให้กับผูถ้ อื หน่วยลงทุนแทนได้
เงื่อนไขในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
1. คาสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อคาสั ่งขายคืนถูกต้องครบถ้วน และบริษัทจัดการได้รบั และได้ทา
รายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแล้ว และผูส้ ั ่งขายคืนหน่ วยลงทุนมีจานวนหน่วยลงทุนตามทะเบียนผูถ้ อื หน่วย
ลงทุนเพียงพอกับจานวนหน่ วยลงทุนทีส่ ั ่งขายคืน ทัง้ นี้ผสู้ ั ่งขายคืนหน่ วยลงทุน จะยกเลิกหรือเพิกถอนการ
สั ่งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่บริษทั จัดการจะอนุญาตให้ดาเนินการเป็ นอย่างอื่นได้
ทัง้ นี้ ในกรณี ทผี่ ู้ถือหน่ วยลงทุน สั ่งขายคืนหน่ วยลงทุนโดยมีจานวนหน่ วยลงทุนหรือมูลค่าหน่ วยลงทุนสูง
กว่าข้อมูลที่ปรากฏตามสมุดทะเบียนผู้ถือหน่ วยลงทุน หรือการสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุ นดังกล่าวมีผลทาให้
หน่ วยลงทุนของผู้ถือหน่ วยลงทุนมีมูลค่าต่ ากว่ ามูลค่าหรือมีจานวนต่ ากว่าจานวนหน่ วยลงทุนคงเหลือใน
บัญ ชีขนั ้ ต่ า (ถ้ามี) บริษัท จัดการจะถือว่ าผู้ถื อหน่ ว ยลงทุน ประสงค์ ที่จ ะขายคืน หน่ วยลงทุ นทัง้ หมดตาม
จานวนทีป่ รากฏในสมุดทะเบียนผู้ถอื หน่ วยลงทุน หากบริษทั จัดการจะเปลี่ยนแปลงมูลค่าหรือจานวนหน่วย
ลงทุ น คงเหลื อ ในบัญ ชี ข ัน้ ต่ าดัง กล่ าว บริษั ท จัด การจะติด ประกาศรายละเอี ย ดการให้ บ ริก ารดัง กล่ าว
ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ที่ทาการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อ
ของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือเว็ปไซต์ของบริษทั จัดการ
2. บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะยกเลิกจานวนหน่วยลงทุนทีท่ ารายการขายคืนสมบูรณ์แล้ว ในสมุดทะเบียน
ผู้ถือ หน่ ว ยลงทุ น ในวัน ท าการถัดจากวัน ท าการขายคืน หน่ ว ยลงทุ น ของคาสั ่งขายคืน นั น้ ๆ เว้น แต่บริษัท
จัดการได้รบั การผ่อนผันระยะเวลาการคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุท ธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน
และราคารับ ซื้ อ คืน หน่ ว ยลงทุ น ตามที่ ส มาคมบริษั ท จัดการลงทุ น ก าหนดโดยได้ รบั ความเห็ น ชอบจาก
สานักงาน ก.ล.ต. บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะยกเลิกจานวนหน่ วยลงทุน ที่ทารายการขายคืนสมบูรณ์
แล้วตามวรรค 1 ภายในวันทาการถัดจากวันทีเ่ สร็จสินการคานวณดังกล่าว
3. ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ ือหน่ วยลงทุนได้ และผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
ทีส่ ั ่งขายคืนหน่วยลงทุนตกลงที่จะรับชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน
บริษัท จัดการอาจช าระค่ าขายคืน หน่ ว ยลงทุ นดังกล่าวเป็ น หลักทรัพ ย์ห รือ ทรัพ ย์สินอื่น โดยได้ร ับความ
เห็นชอบจากผูด้ ูแลผลประโยชน์ ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ มาคมกาหนด
4. ผูถ้ อื หน่วยลงทุนอาจยกเลิกคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ ภายในวันสุดท้ายในการรับเอกสารแสดง
ความจานงในการขายคืนหน่วยลงทุน และต้องได้รบั การอนุมตั จิ ากบริษทั จัดการ
การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
นายทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนภายใน 5 วันทาการนับแต่
วันรับซื้อคืน หรือโดยให้ผสู้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็ นผู้ดาเนินการนาส่ง เว้นแต่กรณีบริษทั จัดการได้รบั
การผ่อนผันระยะเวลาการคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อ
คืนหน่วยลงทุนจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. นายทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วย
ลงทุน ให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั คานวณมูลค่าและราคาดังกล่าวตามทีไ่ ด้รบั การผ่อนผัน
โดยมิให้นับรวมวันหยุดทาการของผูป้ ระกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศทีม่ ลี กั ษณะในทานองเดียวกับ
ธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผูป้ ระกอบธุรกิจทีเ่ กี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการชาระราคา
หรือโดยให้ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็ นผู้ดาเนินการนาส่ง และหรือกรณีตามข้อ “การเลื่อนกาหนดการ
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิต้ี
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ชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถ้ อื หน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสั ่งซื้อ
หรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน” และ “การหยุดรับซื้อคืนหน่วยลงทุน”
บริษทั จัดการและนายทะเบียนขอสงวนสิทธิทจี่ ะเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจากหนังสือ
รับรองสิท ธิในหน่ วยลงทุน เป็ น สมุดบัญ ชีแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุ น หรือรูปแบบอื่นที่สานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. อนุญาต โดยบริษทั จัดการจะติดประกาศรายละเอีย ดทีเ่ กี่ยวข้อง ทีท่ ที่ าการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ
ณ สถานที่ติดต่อของผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวัน
เปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขอื่นๆ
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิ่มเติมวิธีการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
โดยบริษัทจัดการจะปิ ดประกาศรายละเอียดล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ที่ท าการทุ ก
แห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานที่ตดิ ต่อของผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขายหน่ วย
ลงทุน และ/หรือเว็ปไซต์ของบริษทั จัดการ
2. บริษทั จัดการอาจเปลี่ยนแปลงหรือปรับ ปรุง เพิ่มเติมวิธีการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน เพื่อ เพิ่มความสะดวก
ให้แก่ผู้ถือหน่ วยลงทน โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้าอย่าง
น้อย 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ทที่ าการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานทีต่ ิดต่อของผูส้ นับสนุ น
การขายหรือ รับซื้อ คืน ที่ใช้ใ นการรับ ซื้อ คืน หน่ ว ยลงทุ น และ/หรือ เว็ปไซต์ ข องบริษัท จัดการ เช่ น การ
เพิม่ เติมวิธกี ารรับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังต่อไปนี้
2.1

การขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ การบริการ ธุรกรรมทีใ่ ช้
วิธกี 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 ารอื่นๆ ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตให้ทาได้
3. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพิม่ เติมระยะเวลา และ/หรือวันและเวลาทาการขายคืน
หน่ วยลงทุนเพื่อความเหมาะสม หรือเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรือระงับ เปลี่ยนแปลง หรือเลื่อน
วันและเวลาทาการขายหน่ วยลงทุนเพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนในต่างประเทศ โดยบริษัทจัดการจะติด
ประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ทีท่ ที่ าการทุกแห่ง
ของบริษัท จัดการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน ที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่ ว ย
ลงทุนและ/หรือเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ เว้นแต่กรณีทเี่ กิดจากปั จจัยที่ควบคุมไม่ได้ หรือกรณีจาเป็ นและ
สมควร บริษทั จัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยทันที
4. กรณี ผู้ขายคืน หน่ วยลงทุ นส่ง คาสั ่งขายคืน และเอกสารประกอบทางโทรสาร หากข้อมูล ไม่ส มบู รณ์ และ
หรือไม่ชดั เจน และบริษัทจัดการไม่สามารถให้ผู้ถอื หน่ วยลงทุนแก้ไขหรือยืนยันข้อมูลได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะไม่ดาเนินการขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว
ทัง้ นี้ ผู้ขายคืนหน่ วยลงทุนยินยอมและตกลงส่งคาสั ่งขายคืน ตัวจริง และเอกสารทัง้ หมดให้บ ริษัทจัดการ
ภายใน 3 วันนับแต่วนั ทีม่ กี ารส่งคาสั ่งขายคืนทางโทรสารนัน้ และหากบริษทั จัดการได้ดาเนินการตามคาสั ่ง
ขายคืนทางโทรสารของผูส้ ั ่งขายคืนหน่วยลงทุนแล้ว หากข้อมูลทางโทรสารและตัวจริงไม่ตรงกัน หรือ
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บริษัทจัดการไม่ได้รบั เอกสารตัวจริงไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษทั จัดการจะถือว่าผู้ถือหน่ วยลงทุนได้มอบหมาย
และให้ความเห็นชอบให้บริษทั จัดการดาเนินการตามข้อมูลทีไ่ ด้รบั ทางโทรสาร
5. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิ ดบัญชีกองทุนของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนทีไ่ ม่มยี อดคงเหลือโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
6. บริษัทจัดการจะไม่รบั ซื้อคืนหน่วยลงทุนหากเกิดกรณีตามข้อ “การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่ วยลงทุนตาม
คาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน” “การหยุดรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน” หรือกรณีอ่นื ใดที่บริษทั จัดการได้
สงวนสิทธิในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนไว้ในรายละเอียดโครงการ (ถ้ามี)
7. ในกรณีที่บริษทั จัดการกองทุนรวมจาเป็ นต้องเปลี่ยนแปลงวันหรือเวลาในการขายหรือรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
ให้แตกต่างจากที่กาหนดไว้ในโครงการหรือข้อผูกพันของกองทุนรวมเป็ นการชัว่ คราว อันเนื่องจากมีการ
เปลี่ยนแปลงวันหรือเวลาในการให้บริการของผู้ให้บริการตามที่สานักงานกาหนดซึ่งส่งผลกระทบต่อการซื้อ
ขายทรัพ ย์สินที่กองทุนรวมไปลงทุน บริษัทจัด การกองทุนรวมสามารถดาเนินการดังกล่าวได้เพียงเท่าที่มี
ความจาเป็ น ทัง้ นี้ ให้ถอื ว่าบริษทั จัดการกองทุนรวมได้ปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามโครงการหรือข้อผูกพันแล้ว
7.5. ระยะเวลาในการรับซื้อคืน : ตามข้อ 7.6 รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื้อคืน
7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื้อคืน :
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ระหว่างเวลาเริม่ ทาการ
ถึงเวลา 12.00 น.
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการกาหนดให้วนั ทาการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็ นวันทาการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวันทา
การของประเทศทีเ่ กี่ยวข้องกับการลงทุน (ถ้ามี) และวันทาการที่บริษทั จัดการไม่ได้รบั ผลกระทบจากการรับ
ชาระค่าซื้อขายหลักทรัพย์ทลี่ งทุน(ถ้ามี) หรือธุรกรรมอื่นๆทีเ่ กี่ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน
(ถ้ามี)
7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิม่ เติม :
สาหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม การขายคืนหน่วยลงทุนอาจส่งผลให้ผถู้ อื หน่วยลงทุน ต้องชาระคืนสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษี ดังนัน้ ผูถ้ อื หน่วยลงทุนมีหน้าทีต่ ้องศึกษาและปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดของกฎหมายภาษีอากร
7.9. รายละเอียดเพิม่ เติม :
ข้อกาหนดเกี่ยวกับกองทุนรวมเพื่อการออม
1. บริษทั จัดการจะทาการบันทึกบัญชีเงินลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนแยกรายการตามวันทีล่ งทุน และเมื่อมีการ
ขายคืนหน่วยลงทุนหรือโอนย้ายหน่วยลงทุน บริษทั จัดการจะคานวณต้นทุน ผลประโยชน์ และหักเงินลงทุน
แต่ละรายการ ตามวิธเี ข้าก่อนออกก่อน (FIFO) ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ มาคมบริษทั จัดการลงทุน
กาหนดวันทีล่ งทุน หมายถึง วันทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุนลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม และ/หรือชนิดเพื่อ
การออมพิเศษในแต่ละรายการ และในกรณีทรี่ บั โอนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื่อการออมอื่น ให้
หมายความถึง วันทีผ่ ูถ้ อื หน่วยลงทุนลงทุนเริม่ แรกในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมของรายการทีร่ บั โอนนัน้
2. บริษทั จัดการจะจัดทาหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อ
การออมเมื่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนโอนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม
อื่น โดยมีรายการอย่างน้อยตามทีส่ มาคมบริษทั จัดการลงทุนกาหนด ซึ่งได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และจัดส่งหนังสือรับรองการโอนหน่ วยลงทุนดังกล่าว พร้อมด้วยเช็คค่าขายคืนหรือ
เงินโอนค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือวิธกี ารอื่นใดในการชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการ
ออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่น ภายใน 5
วันทาการนับแต่วนั ที่
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ได้รบั คาสั ่งจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนหรือภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ทีค่ านวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของทุนแล้วแต่
กรณี เพื่อเป็ นข้อมูลในการจัดทาทะเบียน ผูถ้ อื หน่วยลงทุนอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเก็บไว้เป็ นหลักฐาน พร้อมให้
พนักงานประเมินของกรมสรรพากรตรวจสอบได้
3. บริษทั จัดการจะจัดทาหนังสือรับรองการขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อ
การออม โดยมีรายการอย่างน้อยตามทีส่ มาคมบริษทั จัดการลงทุนกาหนด ซึ่งได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และจัดส่งหนังสือรับรองการขายคืนหน่ วยลงทุนดังกล่าว เมื่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนขายคืน
หน่วยลงทุน พร้อมชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั คานวณมูลค่าทรัพย์สนิ มูลค่า
หน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยมิ ให้นับรวม
วันหยุดทาการในต่างประเทศ (ถ้ามี) โดยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผูถ้ อื หน่วยลงทุนตามเลขทีบ่ ญ
ั ชีทผี่ ถู้ อื
หน่วยลงทุนแจ้งไว้ในใบคาขอใช้บริการกองทุน หรือจ่ายเป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั ่งจ่ายในนามของผูถ้ อื หน่วย
ลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามทีอ่ ยู่ทรี่ ะบุไว้ในคาขอใช้บริการกองทุน หรือวิธกี ารอื่นใดตามที่
บริษทั จัดการกาหนด
บริษทั จัดการจะจัดทาและส่งรายงานเกี่ยวกับการลงทุนในหน่ว ยลงทุนให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทีข่ ายคืนหน่วยลงทุน
ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ มาคมบริษทั จัดการลงทุนกาหนด โดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
8. การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน:
8.1. ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
- บริษทั จัดการ
- ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- หรือวิธกี ารอื่นๆเพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนในอนาคต
8.2. รายละเอียดการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพิม่ เติม :
สามารถดูขอ้ มูลในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.
9. การชาระค่ารับซื้อคืน สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิ น:
กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุนเป็ นเงิน และจะชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สนิ อื่นแทน บริษทั จัดการจะกาหนดขัน้ ตอนการดาเนินการต่อไป โดยต้องได้รบั มติพเิ ศษให้ชาระค่าขายคืนหน่ วย
ลงทุนเป็ นเป็ นหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สนิ อื่นแทนเงินสดได้ตามเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) การชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ผูถ้ อื หน่วยลงทุนนาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นนัน้ ไป
ชาระเป็ นค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นทีบ่ ริษัทจัดการเป็ นผูร้ บั ผิดชอบดาเนินการ
(2) บริษทั จัดการไม่สามารถชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นเงิน
(3) ผูถ้ อื หน่วยลงทุนตกลงรับชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นแทนเงินได้
10. การเลื่อนกาหนดการชาระเงิ นค่าขายคืนหน่ วยลงทุนคืนแก่ผ้ถู ือหน่ วยลงทุน:
10.1 บริษัท จัดการอาจเลื่อ นกาหนดการชาระเงินค่ าขายคืนหน่ ว ยลงทุน คืนแก่ผู้ถือ หน่ วยลงทุ นที่มีคาสั ง่ ขายคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิ ดไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีทกี่ าหนดไว้ดงั ต่อไปนี้
(1) บริษัท จัดการกองทุ น รวมพิจ ารณาแล้ ว มีความเชื่อ โดยสุ จ ริต และสมเหตุส มผลว่าเป็ น กรณี ที่ เข้าเหตุ
ดังต่อไปนี้ โดยได้รบั ความเห็นชอบของผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจาเป็ นทาให้ไม่ส ามารถจาหน่ าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิ ดได้
อย่างสมเหตุสมผล หรือ
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(ข) มีเหตุที่ทาให้กองทุนรวมไม่ได้รบั ชาระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ที่ลงทุนไว้ตามกาหนดเวลา
ปกติ ซึ่งเหตุดงั กล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษทั จัดการกองทุนรวม
(2) มีคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาทีบ่ ริษทั จัดการยังไม่ได้ชาระเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน บริษทั จัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผูด้ ูแล
ผลประโยชน์ยงั ไม่ได้รบั รองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดย
ราคารับซื้อคืนทีไ่ ม่ถูกต้องนัน้ ต่างจากราคารับซื้อคืนทีถ่ ูกต้องตัง้ แต่หนึ่งสตางค์ขน้ึ ไปและคิดเป็ นอัตรา
ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง
(3) มีคาสั ่งขายคืนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษทั จัดการพบว่า ราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุนไม่ถู กต้อง และ
ผูด้ ูแลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้รบั รองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
โดยราคารับซื้อคืนที่ไม่ถู กต้ องนั น้ ต่ างจากราคารับซื้อคืน ที่ถู กต้ องตั ้งแต่ หนึ่ งสตางค์ข้นึ ไปและคิ ดเป็ น
อัตราร้อยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง
10.2 การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนตาม 10.1 ให้บริษทั จัดการปฏิบตั ติ าม
หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) เลื่อนกาหนดชาระเงินค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ทาการที่ผถู้ อื หน่ วยลงทุนมีคาสั ่งขาย
คืนหน่วยลงทุนนัน้ เว้นแต่ได้รบั การผ่อนผันจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(2) แจ้งผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่มคี าสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกาหนดการชาระค่าขายคืน
หน่ วยลงทุ น ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผู้ ถือหน่ วยลงทุนรายอื่นและผู้ล งทุ นทัว่ ไปให้ทราบเรื่องดังกล่าวด้ว ย
วิธกี ารใดๆโดยพลัน
(3) แจ้งการเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทารายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน
และหลักฐานการได้รบั ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1(1) หรือการรับรองข้อมูลจาก
ผูด้ ูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1(2) ให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษทั จัดการ
อาจมอบหมายให้ผดู้ ูแลผลประโยชน์ดาเนินการดังกล่าวแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื่อนกาหนดช าระค่ าขายคืน หากมีผู้ถือหน่ วยลงทุนสั ่งขายคืน หน่ วยลงทุนในช่ วงเวลา
ดังกล่ าว ให้บริษัทจัด การกองทุ นรวมรับซื้อ คืน หน่ วยลงทุน นัน้ โดยต้ องช าระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่ ว ย
ลงทุนตามลาดับวันทีส่ ่งคาสั ่งขายคืนก่อนหลัง
11. การไม่ขายไม่รบั ซื้อคืนไม่สบั เปลี่ยนหน่ วยลงทุนตามสัง:่
11.1 บริษทั จัดการกองทุนรวมจะไม่ขาย ไม่รบั ซื้อคืน หรือไม่รบั สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคาสั ่งซื้อ คาสั ่งขายคืนหรือ
คาสั ่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทีไ่ ด้รบั ไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคาสั ่งซื้อ คาสั ่งขายคืน หรือคาสั ่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ได้ เฉพาะในกรณีที่กาหนดไว้ในโครงการ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณีดงั ต่อไปนี้
(1) เป็ นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคาสั ่งซื้อหน่วยลงทุนทีร่ บั ไว้แล้ว หรือเป็ นการหยุดรับคาสั ่งซื้อหน่วยลงทุน แก่
ผูล้ งทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้
(ก) บริษทั จัดการกองทุนรวมมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าผูล้ งทุนรายนัน้ ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทาดังต่อไปนี้
1. การกระทาทีเ่ ป็ นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้ องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็ นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ
3. การกระทาทีเ่ ป็ นการปฏิบตั ติ ามคาสั ่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สนิ โดยบุคคลผูม้ อี านาจตาม
กฎหมาย
(ข) บริษทั จัดการกองทุนรวมไม่สามารถดาเนินการรูจ้ กั ลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ลูกค้าได้ในสาระสาคัญ
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(2) อยู่ในระหว่างดาเนินการเปลี่ยนให้บริษทั จัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การ
จัดการอันเนื่องมาจากการที่บริษทั จัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้
ตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดารงความเพียงพอของเงินกองทุน
ของผูป้ ระกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็ นนายหน้าซื้อ ขายหลักทรัพย์
และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ทเี่ ป็ นหน่วยลงทุน และการเป็ นผูจ้ ดั การเงินทุนสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทาได้ไม่เกิน 3 วันทาการ
(3) อยู่ระหว่างดาเนินการเลิกกองทุนตามข้อ 22.1 ในส่วนข้อผูกพัน
11.2 กาหนดให้บริษทั จัดการกองทุนรวมสามารถระงับการซื้อขายหน่ วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้
(ก) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิ ดทาการซื้อขายได้ตามปกติ
(ข) บริษทั จัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจาเป็ นต้องระงับการซื้อขาย
หน่วยลงทุนโดยได้รบั ความเห็นชอบของผูด้ ูแลผลประโยชน์ อันเนื่องจากเหตุจาเป็ นตามกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้
ทัง้ นี้ การระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนต้องไม่เกินกว่า 5 วันทาการ เว้นแต่จะได้รบั การผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
1. ไม่สามารถจาหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมได้อย่างสมเหตุสมผล
2. ไม่สามารถคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมได้อย่างเป็ นธรรมและเหมาะสม
3. มีเหตุจาเป็ นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนโดยรวมในกรณีทมี่ ีการระงับการซื้อขายหน่วย
ลงทุนตาม (ข) วรรคหนึ่ง ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมแจ้งให้สานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบโดยทันที
ทัง้ นี้ หากเป็ นการระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 วันทาการ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจ
พิจารณาสั ่งการ ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมดาเนินการโดยประการใด ๆ เพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ อื
หน่วยลงทุนโดยรวมหรือเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจการจัดการกองทุนรวม
(ค) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้เกิดขึน้ ซึ่ง
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสาคัญ
1. ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ทกี่ องทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิ ดทาการซื้อขายได้ตามปกติ ทัง้ นี้ เฉพาะในกรณีที่
กองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์ทซี่ ้อื ขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์แห่งนัน้ เกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
2. มีเหตุการณ์ทที่ าให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทาให้ไม่สามารถโอนเงินออก
จากประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ
3. มีเหตุทที่ าให้กองทุนรวมไม่ได้รบั ชาระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนไว้ตามกาหนดเวลาปกติ ซึ่ง
เหตุดงั กล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบริษทั จัดการกองทุนรวมและผูด้ ูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
11.3 เมื่อปรากฏเหตุตามข้อ 11.1 และบริษทั จัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขาย ไม่รบั ซื้อคืน หรือไม่รบั สับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน หรือหยุดรับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
(1) แจ้งผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีม่ คี าสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ข ายหรือไม่รบั ซื้อคืน
หน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็ นเหตุตามข้อ 11.1 (2) ให้เปิ ดเผยต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้ งทุนทัวไป
่
ให้ทราบถึงการหยุดรับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธกี ารใดๆ โดยพลัน
(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รบั ซื้อคืน หรือไม่รบั สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืน
หน่วยลงทุนพร้อมทัง้ แสดงเหตุผล และรายงานแผนการดาเนินการของกองทุนรวมเปิ ดนัน้ ให้สานักงานทราบโดย
พลัน
(3) ในกรณีทบี่ ริษทั จัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่ วยลงทุนหรือหยุดรับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืน
หน่วยลงทุนตามข้อ 11.1 (2) หรือข้อ 11.2 เกิน 1 วันทาการ ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมดาเนินการดังต่อไปนี้
ก่อนการเปิ ดรับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน
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(ก) รายงานการเปิ ดรับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวม
เปิ ด ณ วันทาการสุดท้ายก่อนวันรายงานนัน้ ให้สานักงานทราบภายในวันทาการก่อนวันเปิ ดรับคาสั ่งซื้อ
หรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทีม่ คี าสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิ ดขายหรือรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้ งทุนทัวไปให้
่
ทราบถึงการเปิ ดรับ
คาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธกี ารใดๆ โดยพลัน”
ในกรณีทบี่ ริษทั จัดการไม่ขาย ไม่รบั ซื้อคืน หรือไม่รบั สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคาสั ่งซื้อ คาสั ่งขายคืนหรือ
คาสั ่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทีไ่ ด้รบั มาแล้ว หรือหยุดรับคาสั ่งซื้อ คาสั ่งขายคืน หรือคาสั ่งสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน บริษทั จัดการอาจหยุดคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และ
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนก็ได้
11.4 บริษทั จัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทีไ่ ด้รบั มาแล้วหรือ
หยุดรับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาทีบ่ ริษทั จัดการพบว่าราคาขายหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้อง และผูด้ ูแลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้รบั รองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและ
รายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ถูกต้องนัน้ ต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง
ตัง้ แต่หนึ่งสตางค์ขน้ึ ไปและคิดเป็ นอัตราตัง้ แต่รอ้ ยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง ทัง้ นี้ บริษทั
จัดการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ณ ทีท่ าการ
ทุกแห่งของบริษทั จัดการและสถานทีต่ ดิ ต่อทุกแห่งของผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการซื้อขาย
หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผทู้ ไี่ ด้มคี าสั ่งซื้อหรือคาสั ่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน
เงื่อนไขอื่น ๆ
กรณีการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก :
• ในกรณีที่บริษทั จัดการไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนได้ภายในวันและเวลาเสนอขาย
หน่วยลงทุนครัง้ แรก บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะไม่ขายหน่วยลงทุนให้กบั ผูส้ ั ่งซื้อนัน้ และกรณีที่
เป็ นเช็คหรือดราฟต์ บริษทั จัดการจะส่งเช็คหรือดราฟต์นัน้ คืนให้กบั ผูส้ ั ่งซื้อภายใน 15 วันนับแต่วนั
ปิ ดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก ทัง้ นี้บริษทั จัดการอาจมอบหมายให้ผสู้ นับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืนดาเนินการดังกล่าวแทนบริษทั จัดการได้
• บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะไม่รบั คาสั ่งซื้อหน่วยลงทุนทีม่ มี ูลค่าตัง้ แต่รอ้ ยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สนิ
สุทธิของกองทุน โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งผูส้ ั ่งซื้อก่อนการดาเนินการ
• ในกรณีที่บริษทั จัดการพิจารณาเห็นว่าคาสั ่งซื้อใดจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุน
โดยรวม หรือทาให้เกิดความเสีย่ งทางกฎหมาย หรือความเสีย่ งต่อชื่อเสียงของบริษทั จัดการหรือ
กองทุน บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะไม่ดาเนินการตามคาสั ่งซื้อหน่วยลงทุน นัน้ ๆ โดยไม่
จาเป็ นต้องแจ้งผูส้ ั ่งซื้อก่อนการดาเนินการ
• ในกรณีที่บริษทั จัดการพิจารณาเห็นว่าคาสั ่งซื้อใดจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุน
โดยรวม หรือทาให้เกิดความเสีย่ งทางกฎหมาย หรือความเสีย่ งต่อชื่อเสียงของบริษทั จัดการหรือ
กองทุน บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะจัดสรรหรือไม่จดั สรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทัง้ หมดโดย
ไม่จาเป็ นต้องแจ้งผูส้ ั ่งซื้อก่อนการดาเนินการ
• บริษทั จัดการจะโอนเงินหรือชาระเป็ นเช็คขีดคร่อมสั ่งจ่ายเฉพาะผูส้ ั ่งซื้อส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ให้แก่ผสู้ ั ่งซื้อ ตามรายละเอียดในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวมของผูส้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีทไี่ ม่มี
รายละเอียดระบุในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวม หรือกรณีอ่นื ใดทีบ่ ริษทั จัดการไม่สามารถคืนเงินค่า
สั ่งซื้อตามวิธกี ารในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนของผูส้ ั ่งซื้อได้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะพิจารณาจ่าย
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คืนเงินดังกล่าวด้วยวิธกี ารที่บริษทั จัดการเห็นสมควร ทัง้ นี้ บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผสู้ นับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืนเป็ นผู้ดาเนินการคืนเงินดังกล่าวแก่ผถู้ อื หน่ วยลงทุนแทนบริษทั จัดการได้
• บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิม่ เติมวิธกี ารชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
โดยไม่ถอื ว่าเป็ นการแก้ไขโครงการ โดยบริษทั จัดการจะปิ ดประกาศรายละเอียดล่วงหน้า 7 วัน ก่อน
วันเปลี่ยนแปลง ทีท่ ที่ าการทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของผูส้ นับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน
• กรณีผสู้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุนส่งคาสั ่งซื้อและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากข้อมูลไม่สมบูรณ์ และ
หรือไม่ชดั เจน และบริษทั จัดการไม่สามารถให้ผถู้ อื หน่ วยลงทุนแก้ไขหรือยืนยันข้อมูลได้ไม่ว่าด้วย
เหตุใด บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะไม่ดาเนินการขายหน่วยลงทุนดังกล่าวให้ผสู้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุน
ทัง้ นี้ ผูส้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุนยินยอมและตกลงส่งคาสั ่งซื้อตัวจริง และเอกสารทัง้ หมดให้บริษทั จัดการ
ภายใน 3 วัน นับแต่วนั ทีม่ กี ารส่งคาสั ่งซื้อทางโทรสารนัน้ และหากบริษทั จัดการได้ดาเนินการตาม
คาสั ่งซื้อทางโทรสารของผูส้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุนแล้ว หากข้อมูลทางโทรสารและตัวจริงไม่ตรงกัน หรือ
บริษทั จัดการไม่ได้รบั เอกสารตัวจริงไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษทั จัดการจะถือว่าผูถ้ อื หน่วยลงทุนได้
มอบหมายและให้ความเห็นชอบให้บริษทั จัดการดาเนินการตามข้อมูลทีไ่ ด้รบั ทางโทรสาร
• บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิไม่รบั คาสั ่งซื้อหน่วยลงทุนโดยการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุน
รวมอื่นภายใต้การบริหารของบริษทั จัดการในกรณีเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยโดยรวม
• ในกรณีทจี่ านวนเงินทีร่ ะบุในคาสั ่งซื้อหน่วยลงทุนของผูส้ ั ่งซื้อไม่ตรงกับจานวนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
ทีบ่ ริษทั จัดการสามารถเรียกเก็บได้จริง บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ตาม
จานวนเงินทีบ่ ริษทั จัดการสามารถเรียกเก็บเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนได้จริง
• บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตัง้ กองทุนรวมทีอ่ ยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุน
ครัง้ แรกได้ โดยบริษทั จัดการจะรายงานให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบถึงการยุตกิ ารขาย
หน่วยลงทุนภายใน 7 วันนับแต่วนั ทีย่ ุตกิ ารขายหน่วยลงทุนนัน้ และให้การอนุมตั จิ ดั ตัง้ กองทุนสิน้ สุด
ลงในวันทีแ่ จ้งให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ
กรณีการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก :
• บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะไม่รบั คาสั ่งซื้อหน่วยลงทุนทีม่ มี ูลค่าตัง้ แต่รอ้ ยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สนิ
สุทธิของกองทุน โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งผูส้ ั ่งซื้อก่อนการดาเนินการ
• ในกรณีที่บริษทั จัดการพิจารณาเห็นว่าคาสั ่งซื้อใดจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุน
โดยรวม หรือทาให้เกิดความเสีย่ งทางกฎหมาย หรือความเสีย่ งต่อชื่อเสียงของบริษทั จัดการหรือ
กองทุน บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะไม่ดาเนินการตามคาสั ่งซื้อหน่วยลงทุนนั น้ ๆ โดยไม่
จาเป็ นต้องแจ้งผูส้ ั ่งซื้อก่อนการดาเนินการ
• ในกรณีทจี่ านวนเงินทีร่ ะบุในคาสั ่งซื้อหน่วยลงทุนของผูส้ ั ่งซื้อไม่ตรงกับจานวนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
ทีบ่ ริษทั จัดการสามารถเรียกเก็บได้จริงในวันทาการขายทีบ่ ริษทั จัดการทารายการ บริษทั จัดการขอ
สงวนสิทธิทจี่ ะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ตามจานวนเงินทีบ่ ริษทั จัดการสามารถเรียกเก็บเงินค่าซื้อหน่วย
ลงทุนได้จริง
• ในกรณีที่บริษทั จัดการพิจารณาเห็นว่าคาสั ่งซื้อใดจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุน
โดยรวม หรือทาให้เกิดความเสีย่ งทางกฎหมาย หรือความเสีย่ งต่อชื่อเสียงของบริษทั จัดการหรือ
กองทุน บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะจัดสรรหรือไม่จดั สรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทัง้ หมดโดย
ไม่จาเป็ นต้องแจ้งผูส้ ั ่งซื้อก่อนการดาเนินการ
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• บริษทั จัดการจะโอนเงิน นาฝากเข้าบัญชีเงินฝากของผูส้ ั ่งซื้อ หรือชาระเป็ นเช็คขีดคร่อมสั ่งจ่ายเฉพาะ
ผูส้ ั ่งซื้อส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผสู้ ั ่งซื้อ หรือวิธีการอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการยอมรับ เพื่อเป็ นการ
อานวยความสะดวกให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนในอนาคต ตามรายละเอียดในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวม
ของผูส้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีทไี่ ม่มรี ายละเอียดระบุในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวม หรือกรณีอ่นื ใดที่
บริษทั จัดการไม่สามารถคืนเงินค่าสั ่งซื้อตามวิธีการในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนของผูส้ ั ่งซื้อได้ บริษทั
จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะพิจารณาจ่ายคืนเงินดังกล่าวด้วยวิธีการทีบ่ ริษทั จัดการเห็นสมควร ทัง้ นี้
บริษทั จัดการอาจมอบหมายให้ผสู้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็ นผูด้ าเนินการคืนเงินดังกล่าวแก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนแทนบริษทั จัดการได้
• บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิม่ เติมวิธกี ารชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
โดยไม่ถอื ว่าเป็ นการแก้ไขโครงการ โดยบริษทั จัดการจะติดประกาศรายละเอียดล่วงหน้า 7 วัน ก่อน
วันเปลี่ยนแปลง ทีท่ ที่ าการทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของผูส้ นับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน
• บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพิม่ เติมระยะเวลา และ/หรือวันและเวลาทาการ
ขายหน่วยลงทุน เพื่อความเหมาะสม หรือเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรือระงับ เปลี่ยนแปลง
หรือเลื่อนวันและเวลาทาการขายหน่วยลงทุนเพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนในต่างประเทศ โดยบริษทั
จัดการจะติดประกาศรายละเอียดดังกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ทีท่ ที่ าการ
ทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานทีต่ ิดต่อของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการซื้อ
ขายหน่วยลงทุน และ/หรือเว็ปไซต์ของบริษทั จัดการเว้นแต่กรณีทเี่ กิดจากปั จจัยทีค่ วบคุมไม่ได้ หรือ
กรณีจาเป็ นและสมควร บริษทั จัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยทันที
• บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะหยุดรับคาสั ่งซื้อหน่วยลงทุนชัวคราว
่
ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ตามทีบ่ ริษทั
จัดการเห็นสมควร ทัง้ นี้ บริษทั จัดการจะแจ้งให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยบริษทั จัดการจะติด
ประกาศรายละเอียดดังกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันดาเนินการทีท่ ที่ าการทุกแห่งของบริษทั
จัดการและ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
และ/หรือเว็ปไซต์ของบริษทั จัดการ เว้นแต่กรณีทเี่ กิดจากปั จจัยทีค่ วบคุมไม่ได้ หรือกรณีจาเป็ นและ
สมควร บริษทั จัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยทันที
กรณีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
• บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการยกเว้นข้อกาหนดเรื่องมูลค่าขัน้ ต่าในการสั ่งซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนทีป่ ระสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้
• บริษทั จัดการอาจเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิม่ เติมวิธกี ารสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ ความ
สะดวกให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน โดยบริษทั จัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว
ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ทีท่ ที่ าการทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานที่
ติดต่อของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และ/หรือเว็ปไซต์ของ
บริษทั จัดการ
• บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพิม่ เติมระยะเวลา และ/หรือวันและเวลาทาการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพื่อความเหมาะสม หรือเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรือระงับ
เปลี่ยนแปลง หรือเลื่อนวันและเวลาทาการขายหน่วยลงทุนเพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนใน
ต่างประเทศ โดยบริษทั จัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้าอย่างน้อย 7
วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ทีท่ ที่ าการทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของผูส้ นับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและ/หรือเว็ปไซต์ของบริษทั จัดการ เว้นแต่กรณี
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ทีเ่ กิดจากปั จจัยทีค่ วบคุมไม่ได้ หรือกรณีจาเป็ นและสมควร บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวโดยทันที
• บริษทั จัดการจะไม่สบั เปลี่ยนหน่วยลงทุนหากเกิดกรณีตามข้อ“การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขาย
คืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสั ่งซื้อหรือ
คาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน” และ “การหยุดรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” หรือกรณีอ่นื ใดทีบ่ ริษทั จัดการได้
สงวนสิทธิในการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนไว้ในรายละเอียดโครงการ (ถ้ามี) หรือ ในกรณีทบี่ ริษทั
จัดการพิจารณาเห็นว่าคาสั ่งสับเปลี่ยนใดจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุนโดยรวม หรือ
ทาให้เกิดความเสีย่ งทางกฎหมาย หรือความเสีย่ งต่อชื่อเสียงของบริษทั จัดการหรือกองทุน บริษทั
จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะไม่ดาเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนัน้ ๆ โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งผูส้ ั ่ง
สับเปลี่ยนก่อนการดาเนินการ
12. การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน :
เป็ นไปตามประกาศ
13. เงื่อนไขและข้อจากัดในการจัดสรรและการโอนหน่ วยลงทุน:
กรณีผถู้ อื หน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนรวม
บริษทั จัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนทีเ่ กินกว่า 1 ใน 3 เว้นแต่กรณีทมี่ ีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิด
ดังกล่าวมีผูถ้ อื หน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผูถ้ อื หน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจานวนทีถ่ อื อยู่
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออม หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (พิเศษ)
ไม่สามารถนาหน่วยลงทุนไปจาหน่าย จ่ายโอน จานา หรือนาไปเป็ นประกันได้ ซึ่งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต
14. การจ่ายเงิ นปันผล : ไม่จ่าย
15. ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สงซื
ั ่ ้อหรือผู้ถือหน่ วยลงทุน:
15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ยทีป่ ระมาณการได้ทเี่ รียกเก็บจากกองทุนรวมทัง้ หมด) :
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
ชนิดสะสมมูลค่า

: ประมาณการค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวมทัง้ หมด ไม่เกินละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม

ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน

: ประมาณการค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวมทัง้ หมด ไม่เกินละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม

ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม

: ประมาณการค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวมทัง้ หมด ไม่เกินละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม

ชนิดขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ

: ประมาณการค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวมทัง้ หมด ไม่เกินละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม

ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ

: ประมาณการค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวมทัง้ หมด ไม่เกินละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม

ชนิดช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์

: ประมาณการค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวมทัง้ หมด ไม่เกินละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม

ชนิดเพื่อการออม

: ประมาณการค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวมทัง้ หมด ไม่เกินละ 5.35 ต่อปี
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ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม เป็ นอัตราทีร่ วมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธรุกจิ เฉพาะ หรือ
ภาษีอ่นื ใดในทานองเดียวกันไว้แล้ว
15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม :
15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี :
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
ชนิดสะสมมูลค่า

: อัตราไม่เกินร้อยละ 1.61 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม

ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน

: อัตราไม่เกินร้อยละ 1.61 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม

ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม

: อัตราไม่เกินร้อยละ 1.61 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม

ชนิดขายคืนหน่วยลงทุน : อัตราไม่เกินร้อยละ 1.61 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
อัตโนมัติ
ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ

: อัตราไม่เกินร้อยละ 1.61 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม

ชนิดช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์

: อัตราไม่เกินร้อยละ 1.61 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม

ชนิดเพื่อการออม

: อัตราไม่เกินร้อยละ 1.61 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม เป็ นอัตราทีร่ วมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธรุกจิ
เฉพาะ หรือภาษีอ่นื ใดในทานองเดียวกันไว้แล้ว
15.2.2. ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์รายปี :
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
ชนิดสะสมมูลค่า

: อัตราไม่เกินร้อยละ 0.33 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม

ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน

: อัตราไม่เกินร้อยละ 0.33 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม

ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม

: อัตราไม่เกินร้อยละ 0.33 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม

ชนิดขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ

: อัตราไม่เกินร้อยละ 0.33 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม

ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ

: อัตราไม่เกินร้อยละ 0.33 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม

ชนิดช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์

: อัตราไม่เกินร้อยละ 0.33 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม

ชนิดเพื่อการออม

: อัตราไม่เกินร้อยละ 0.33 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม

ค่าธรรมเนียมข้างต้น จะไม่รวม ค่าธรรมเนียมผูร้ บั ฝากทรัพย์สนิ ในต่างประเทศทัง้ ในรูปแบบ
ค่าธรรมเนียมรายปี และ ค่าธรรมเนียมการปฎิบตั งิ านในธุรกรรมตามคาสั ่งของบริษทั จัดการ
(Transaction Fees) และค่าใช้จ่ายทีเ่ กี่ยวข้องกับการให้บริการงานผูร้ บั ฝากทรัพย์สนิ ในต่างประเทศ
ได้แก่ ค่าใช้จ่ายงานศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศ ตามที่จ่ายจริง เป็ นต้น
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม เป็ นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธรุกิจเฉพาะ
หรือภาษีอ่นื ใดในทานองเดียวกันไว้แล้ว
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15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี :
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
ชนิดสะสมมูลค่า

: อัตราไม่เกินร้อยละ 0.65 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม

ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน

: อัตราไม่เกินร้อยละ 0.65 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม

ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม

: อัตราไม่เกินร้อยละ 0.65 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม

ชนิดขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ

: อัตราไม่เกินร้อยละ 0.65 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม

ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ

: อัตราไม่เกินร้อยละ 0.65 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม

ชนิดช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์

: อัตราไม่เกินร้อยละ 0.65 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม

ชนิดเพื่อการออม

: อัตราไม่เกินร้อยละ 0.65 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม

มูลค่าทรัพย์สนิ ทีใ่ ช้ในการคานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียม
นายทะเบียน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สนิ ทัง้ สิน้ หักด้วยมูลค่าหนี้สนิ ทัง้ สิน้ ยกเว้นค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ณ วันทีค่ านวณ
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรีย กเก็บจากกองทุ นรวม เป็ นอัตราที่รวมภาษี มูลค่าเพิ่ม ภาษี ธรุกิจเฉพาะ
หรือภาษีอ่นื ใดในทานองเดียวกันไว้แล้ว
15.2.4. ค่าธรรมเนียมทีป่ รึกษาการลงทุน : ไม่มี
15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจาหน่าย : ไม่มี
15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ :
ประมาณการค่าธรรมเนียมอื่น
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.76 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
1. ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดตัง้ กองทุน เช่น ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการดาเนินการขออนุมตั จิ ดั ตัง้
และจัดการกองทุน ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวม หรือค่าธรรมเนียมการ
เพิม่ เงินทุนจดทะเบียน เป็ นต้น ตามทีจ่ ่ายจริง
2. ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิม่ ทุนของกองทุนรวม ตามทีจ่ ่ายจริง
3. ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์กองทุนเพื่อการเสนอขายหน่ วยลงทุน ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนา
เผยแพร่ขอ้ มูลเกี่ยวกับกองทุนรวม การส่งเสริมการขาย ค่าใช้จ่ายในการลงนามในสัญญาต่างๆ อัน
เกี่ย วเนื่ อ งกับ กองทุ น และค่ าใช้จ่ ายด้า นการตลาดอื่ น ๆ ทัง้ ในและต่ างประเทศ ทัง้ นี้ ค่ าใช้ จ่ าย
ดังกล่าวรวมกันจะไม่เกินร้อยละ 1.07 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
4. ค่าใช้จา่ ยทีเ่ กี่ยวเนื่องกับการดาเนินงานและบริหารกองทุน ตามทีจ่ ่ายจริง เช่น
4.1 ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สนิ ของกองทุน เช่น ค่านายหน้าซื้อ
ขายหลัก ทรัพ ย์ ห รือ ตราสารต่ างๆ ภาษี ค่ าอากรแสตมป์ ค่ าใช้จ่ า ยในการโอนหลักทรัพ ย์
ค่าใช้จ่ ายในการจัดท าเอกสารที่เกี่ ยวข้อ งกับ หลักทรัพ ย์ ค่ าใช้จ่ายในการเบิกเอกสารสิท ธิใ น
หลักทรัพย์ เช่น ใบหุ้นกู้ ค่าใช้จ่ายในการโอนและรับโอนหลักทรัพย์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิด
จากการซื้อ ขายหลัก ทรัพ ย์ ค่ าธรรมเนี ย มและค่ าใช้จ่ ายต่ างๆ ในการใช้บ ริการของสถาบัน
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4.2

4.3

4.4

4.5

4.6
4.7
4.8

4.9
4.10

4.11

การเงิน ที่เกี่ย วข้องกับการบริห ารกองทุ น และหรือ ค่ าธรรมเนี ย มและค่ าใช้จ่ ายอื่น ใดที่ท าให้
กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์และหรือทรัพย์สนิ นัน้ ได้
ค่ าใช้ จ่ า ยที่ เกี่ ย วเนื่ อ งกับ การจัด ท าบัญ ชีแ ละรายงานของกองทุ น เช่ น ค่ าธรรมเนี ย มและ
ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญ ชี ค่ าใช้จ่ายที่เกิดจากการลงบัญ ชีกองทุ น หรือ การจัดท ารายงานที่
เกี่ยวข้อง
ค่าใช้จ่ายทีเ่ กี่ยวเนื่องกับการขายและหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เช่น ค่าจัดทา ค่าผลิต และนาส่ง
คาขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวม เอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน คาสั ่งซื้อหน่วยลงทุน คาสั ่งขายคืน
หน่วยลงทุน คาสั ่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บัตรตัวอย่างลายมือชื่อผูถ้ อื หน่วยลงทุน ใบยืนยัน
ใบเสร็จรับเงิน ใบกากับภาษี (ถ้ามี) รายงานการถือหน่วยลงทุน แบบฟอร์ม รายงาน หรือ
เอกสารอื่นใดทีใ่ ช้เพื่อประโยชน์ในการซื้อขายสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และค่าใช้จ่ายในการจัดทา
และผลิตเอกสารดังกล่าวเป็ นภาษาต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายในการรับชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
และค่าใช้จ่ายในการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายทีเ่ กี่ยวข้องกับ
วิธกี ารซื้อขายหน่วยลงทุน ทีบ่ ริษทั จัดการเปิ ดให้บริการแก่ผูล้ งทุน
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่ องกับการแก้ไขเพิ่ม เติม รายละเอีย ดโครงการ เช่น ค่าใช้จ่ายในการขอมติ
สรุปมติ และตรวจสอบมติผู้ถอื หน่วยลงทุน การจัดประชุมผู้ถอื หน่วยลงทุน การแจ้งผูถ้ ือหน่ วย
ลงทุน การประกาศหนังสือพิมพ์
ค่าใช้จ่ายในการจัดทา ผลิต และนาส่งเอกสารและรายงานตามทีก่ ฎหมายกาหนด เช่น หนังสือ ชี้
ชวน รายงานทุ กรอบปี บัญ ชี รายงานทุ กรอบระยะเวลาหกเดือ น รายงานเกี่ยวกับข้อ มู ลการ
จัดการกองทุนรวม เพื่อนาส่งแก่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือ ผูถ้ อื หน่วยลงทุน และ
หรือผูด้ ูแลผลประโยชน์ ผูส้ อบบัญชี และผูเ้ กี่ยวข้องอื่น ๆ ของกองทุน
ค่าใช้จ่ายในการแปลเอกสารทีเ่ กี่ยวข้องกับการบริหารจัดการและการดาเนินงานของกองทุนเป็ น
ภาษาต่างประเทศ
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการทาตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.และสานั กงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสมาคมกาหนด
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ การชาระหนี้ ด้วยทรัพ ย์ สิน อื่น เช่ น ค่ าใช้จ่ ายในการบริห ารทรัพ ย์สิน
ค่าธรรมเนีย มและค่าใช้จ่ ายที่เกิดจากการใช้บริการทางกฎหมาย และศาล เช่ น ค่าที่ปรึกษา
กฎหมาย ค่าร่างและตรวจสอบนิ ติกรรม สัญญา ค่าบริการทางกฎหมายเพื่อรักษาสิทธิหรือเพื่อ
ติดตามหนี้สนิ หรือประโยชน์อ่นื ใดของกองทุน ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่
เกิดจากการจานา จานอง ปลดจานา จานอง ประเมินราคา ค่าภาษีอากร ประกันภัย
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการใช้บริการธนาคาร สถาบันการเงิน หรือผูใ้ ห้บริการภายนอกอื่น
ๆ เพือ่ ประโยชน์ของกองทุนหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดตัง้ หรือการเสนอขายกองทุน
และ/หรือ ค่ าใช้จ่ายตามสัญ ญาระหว่ างกองทุ น และ/หรือ บุ คคลภายนอกทัง้ ในประเทศและ
ต่างประเทศ เช่น สัญญาแต่งตัง้ ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน สัญญาแต่งตัง้ ผูจ้ ดั จาหน่าย
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดจากการติดตามทวงถามหนี้สนิ ของกองทุน
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5. ค่าบริการแก่บุคคลภายนอก ค่าอากรแสตมป์ ค่า ไปรษณี ยากร ค่าติดต่ อสื่อสาร ค่าประกาศ
หนังสือพิมพ์ ค่าเดินทาง ทีเ่ กี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุน ตามทีจ่ ่ายจริง
6. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการเลิกกองทุน และชาระบัญชีกองทุน เช่น ค่าใช้จ่ายในการ
สอบบัญชีเมื่อเลิกกองทุน ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์ในระหว่างการชาระบัญชีกองทุน
ค่าใช้จ่ายในการชาระเงิน หรือทรัพย์สนิ อื่นให้ผถู้ ือหน่ วยลงทุน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่
เกิดจากการที่ผู้ ถือ หน่ ว ยลงทุ น ไม่ ม ารับ เงิน หรือ ทรัพ ย์ สิน หรือ ไม่ น าเช็ค ไปขึ้น เงิน จาก
ธนาคาร เช่ น ค่ าใช้ จ่ ายในการวางทรัพ ย์ ค่ าใช้ จ่ า ยในการจดทะเบี ย นเลิ ก กองทุ น กั บ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามทีจ่ ่ายจริง
7. ค่ า ธรรมเนี ย มและค่ าใช้ จ่ ายต่ างๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การช าระค่ าขายคืน หน่ ว ยลงทุ น เป็ น
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นแทนเงิน ตามทีจ่ ่ายจริง
8. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของผู้ดูแลผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับ การฟ้ องร้องบริษัท
จัดการให้ปฏิบัติห น้ าที่ห รือ เรีย กค่ าสิน ไหมทดแทนความเสีย หายจากบริษัท จัดการ เพื่ อ
ประโยชน์ข องผู้ถือหน่ ว ยลงทุ นโดยรวม หรือ เมื่ อ ได้รบั คาสั ่งจากสานั กงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ตามทีจ่ ่ายจริง
9. ค่าใช้จ่ายในการลงประกาศหนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน ตามที่ประกาศคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และหรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด เช่น การ
ประกาศมูลค่าทรัพย์สิน สุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน ราคาขายหน่ วยลงทุ น และราคารับซื้อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุน ตามทีจ่ ่ายจริง
10. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดจากการติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหน่ วยลงทุน เพื่อแจ้ง
ข่าวสารข้อมูลตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือสานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อ
กฎหมายที่เกี่ย วข้องกาหนด หรือเพื่อประโยชน์ ของผู้ถือหน่ วยลงทุ นหรือกองทุ นโดยรวม
รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผูถ้ อื หน่วยลงทุน ตามทีจ่ ่ายจริง
11. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีเ่ กิดจากการควบรวมกองทุน ตามทีจ่ า่ ยจริง
12. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดจากการกู้ยืมเงิน หรือเข้าทาธุร กรรมการขายโดยมี
สัญ ญาซื้อคืนเมื่อบริษัทจัดการมีเหตุจาเป็ นต้องบริ หารสภาพคล่องของกองทุนเปิ ดเป็ นการ
ชัวคราว
่
ตามทีจ่ ่ายจริง
13. ค่าใช้จ่ ายในการให้ความรู้และฝึ กอบรมผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน เพื่อประโยชน์ ใน
การเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนตามทีจ่ ่ายจริงทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
14. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ย วข้องกับการบริหารจัดการกองทุนทัง้ ในประเทศและ
ต่างประเทศ ตามทีจ่ ่ายจริง
15. ค่ าธรรมเนี ยมและค่ าใช้จ่ ายที่เรีย กเก็บ จากกองทุ น รวม เป็ น อัตราที่ร วมภาษี มูล ค่ าเพิ่ ม
ภาษีธรุกจิ เฉพาะ หรือภาษีอ่นื ใดในทานองเดียวกันไว้แล้ว
15.3. ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากผูส้ ั ่งซื้อหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุน:
15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : มี
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
ชนิดสะสมมูลค่า

: ไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน

: ไม่เกินร้อยละ 1.61 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม

: ไม่เกินร้อยละ 1.61 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
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15.3.2.

ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

: ไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ

: ไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

: ไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ชนิดเพื่อการออม

: ไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ส ั ่งซื้อหรือผู้ถือหน่ วยลงทุน เป็ นอัตราที่รวมภาษี มูลค่าเพิ่ม
ภาษีธรุกจิ เฉพาะ หรือภาษีอ่นื ใดในทานองเดียวกันไว้แล้ว
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) : มี
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
ชนิดสะสมมูลค่า

: ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน

: ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม

: ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

: ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ

: ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

: ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ชนิดเพื่อการออม

: ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ ายที่เรียกเก็บจากผู้ส ั ่งซื้อหรือผู้ถือหน่ วยลงทุน เป็ นอัตราที่รวมภาษี มูลค่าเพิ่ม
ภาษีธรุกจิ เฉพาะ หรือภาษีอ่นื ใดในทานองเดียวกันไว้แล้ว
15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) :
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) : มี
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
กรณีเป็ นกองทุนเปิ ดปลายทาง :
ชนิดสะสมมูลค่า

: ไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน

: ไม่เกินร้อยละ 1.61 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม

: ไม่เกินร้อยละ 1.61 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

: ไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ

: ไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

: ไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ชนิดเพื่อการออม

: ไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ค่ าธรรมเนี ย มและค่ าใช้ จ่ า ยที่ เ รีย กเก็ บ จากผู้ ส ัง่ ซื้ อ หรือ ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น เป็ นอัต ราที่ ร วม
ภาษีมลู ค่าเพิม่ ภาษีธรุกจิ เฉพาะ หรือภาษีอ่นื ใดในทานองเดียวกันไว้แล้ว
15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) : มี
กรณีเป็ นกองทุนเปิ ดปลายทาง :
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ชนิดสะสมมูลค่า

: ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน

: ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม

: ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

: ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ

: ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

: ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ชนิดเพื่อการออม

: ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

บริษทั จัดการจะหักค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนจากมูลค่าหน่ วยลงทุนทีบ่ ริษทั จัดการจะต้อง
ชาระให้กับกองทุน ปลายทาง (กรณีกองทุ นนี้เป็ น กองทุนเปิ ดต้น ทาง) หรือ หักค่าธรรมเนี ย มจากค่าซื้อ
หน่วยลงทุน (กรณีกองทุนนี้เป็ นกองทุนเปิ ดปลายทาง)
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ ายที่เรียกเก็บจากผู้ส ั ่งซื้อหรือผู้ถือหน่ วยลงทุน เป็ นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีธรุกจิ เฉพาะ หรือภาษีอ่นื ใดในทานองเดียวกันไว้แล้ว
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน/ การรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน/
การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนกับผูล้ งทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทัง้ นี้ จะเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวในหนังสือชี้ชวน
ส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ ทัง้ นี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกล่าวบริษัทจัดการจะประกาศให้ทราบ โดย
ติดประกาศล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันไว้ที่บริษัทจัดการ และผูส้ นับสนุ นการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนทุกแห่ง และ/หรือเว็ปไซต์ของบริษทั จัดการ
สาหรับชนิดเพื่อการออม
บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนไปยังกองทุน รวมภายใต้การบริหาร
ของบริษัทจัดการเอง และสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมของบริษัทจัดการอื่นใน
อัตราทีไ่ ม่เท่ากัน ซึ่งบริษทั จัดการจะแจ้งให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทราบโดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ และในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ และ/หรือเว็บไซต์ของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน (ถ้ามี)
15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
ชนิดสะสมมูลค่า
: ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
: ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
: ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ : ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ
ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
: ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
: ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ
ชนิดเพื่อการออม
: ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ
15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
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ชนิดสะสมมูลค่า

: ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ

ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน

: ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ

ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม

: ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ

ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

: ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ

ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ

: ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ

ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

: ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ

ชนิดเพื่อการออม

: ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองทีก่ าหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี
15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ : มี
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
1. ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์เมื่อมีการซื้อขายสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ชนิดสะสมมูลค่า
: อัตราไม่เกินร้อยละ 0.54 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
: อัตราไม่เกินร้อยละ 0.54 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
: อัตราไม่เกินร้อยละ 0.54 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
: อัตราไม่เกินร้อยละ 0.54 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
: อัตราไม่เกินร้อยละ 0.54 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
: อัตราไม่เกินร้อยละ 0.54 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ชนิดเพื่อการออม
: อัตราไม่เกินร้อยละ 0.54 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์จะถูกคานวณเข้าไปในราคาขายหรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
เพื่อนาเงินดังกล่าวไปชาระเป็ นค่าใช้จ่ายในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากผูส้ ั ่งซื้อหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุน เป็ นอัตราทีร่ วม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธรุกจิ เฉพาะ หรือภาษีอ่นื ใดในทานองเดียวกันไว้แล้ว
2. ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซื้อและขายคืน (ถ้ามี)
ผู้ถือหน่ วยลงทุนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซื้อและค่าขายคืน หน่ วยลงทุนตามที่
ธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินเรียกเก็บจริง
3. บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ จากผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่ วยลงทุน ใน
กรณีทผี่ ู้ลงทุนหรือผู้ถอื หน่วยลงทุนร้องขอให้บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนดาเนินการใดๆให้เป็ น
กรณี พิเศษ นอกเหนื อ จากการดาเนิ น การตามปกติข องบริษัท จัดการหรือ นายทะเบีย น หรือ ให้
ดาเนิ น การที่ พิ สู จ น์ ไ ด้ ว่ า เป็ นความประสงค์ เ ฉพาะตั ว ของผู้ ล งทุ น หรือ ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น เช่ น
ค่าธรรมเนียมการขอเปลี่ยนข้อมูลทางทะเบียนใหม่ เช่น หนังสือรับรองสิทธิ หนังสือรับรองการโอน
หน่วยลงทุน เป็ นต้น โดยบริษทั จัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะคิดค่าธรรมเนียมจากผูล้ งทุน
หรือผู้ถือหน่ ว ยลงทุ น ตามที่จ่ ายจริงหรือตามอัต ราที่บริษัท จัดการหรือ นายทะเบีย นหน่ วยลงทุ น
กาหนดในการให้บริการลักษณะดังกล่าว
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน/ การรับซื้อคืนหน่ วย
ลงทุน/ การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุ นกับผู้ลงทุน แต่ละกลุ่มไม่เ ท่ากัน ตามประเภทของผู้ลงทุน ตาม
มูลค่าการซื้อหน่ วยลงทุ น ตามระยะเวลาการถือครองหน่ วยลงทุน ตามช่องทางการซื้อขายหน่ วย
ลงทุน หรือตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการอาจกาหนดขึ้นในอนาคต เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวก
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และเป็ นประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหน่ วยลงทุน ทัง้ นี้ จะเปิ ดเผยข้อมูล ดังกล่าวในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุป
ข้อมูลสาคัญ ทัง้ นี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกล่าวบริษัทจัดการจะประกาศให้ผูล้ งทุนทราบ
ล่ว งหน้ าไม่น้ อ ยกว่ า 7 วัน ณ ที่ท าการของบริษัท จัดการ และผู้ส นับ สนุ น การขายหรือ รับซื้อ คืน
หน่วยลงทุน และ/หรือประกาศทางเว็บไซด์ของบริษทั จัดการ
5. สาหรับชนิดหน่ วยลงทุนสาหรับผู้ลงทุนที่ไม่ได้มถี ิ่นที่อยู่ในประเทศไทย บริษัทจัดการจะเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน ค่าใช้จ่าย
ในการซื้อขายหลักทรัพย์ในสกุลเงินดอลล่าห์สหรัฐ หรือสกุลเงินอื่นใดที่ บริษัทจัดการอาจประกาศ
เพิม่ เติมในอนาคต
15.4. วิธกี ารคานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม :
1. การคานวณค่ าธรรมเนี ย มตามหัว ข้อ ค่าธรรมเนี ยมที่เ รีย กเก็บ จากผู้ส ั ่งซื้อ หรือ ผู้ถือ หน่ ว ยลงทุ น และ หัว ข้อ
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม เป็ นอัตราทีร่ วมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษี
อื่นใดในทานองเดียวกันไว้แล้ว
2. การคานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนี ยมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนีย มนายทะเบียนหน่ ว ย
ลงทุน จะคานวณเป็ นรายวันและเรีย กเก็บจากกองทุน เป็ นรายเดือน ภายใน 10 วัน ทาการถัดจากวัน สิ้นเดือ น
หรือตามระยะเวลาทีบ่ ริษทั จัดการเห็นสมควร
3. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการบริหารจัดการกองทุนในหัวข้ออื่นๆจะเรียกเก็บตามที่จ่ายจริง ในทางบัญชีบริษัท
จัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทัง้ จานวนหรือทยอยตัดจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี่ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลา
ที่ จ ะได้ ร ับ ประโยชน์ จ ากค่ าใช้ จ่ ายนั ้น ทัง้ นี้ การตั ดค่ าใช้จ่ ายดัง กล่ าวจะเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญ ชี ที่
เกี่ยวข้อง
15.5. การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย:
ค่าธรรมเนี ยมและค่ าใช้จ่ายตามข้อ “ค่าธรรมเนี ยมและค่ าใช้จ่ายที่เรีย กเก็บ จากผู้ซ้อื หรือ ผู้ถื อ หน่ วยลงทุ นและ
กองทุน” อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ถือว่าเป็ นการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการ โดยบริษัทจัดการจะ
ดาเนินการดังต่อไปนี้
1. ในกรณีที่บริษทั จัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที่ได้ระบุไว้ในโครงการ
และได้ดาเนิ นการดังกล่าวแล้ ว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมเปิ ดเผยข้อมู ลดังกล่ าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทัวถึ
่ ง
ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ที่มีการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทัง้ นี้ การเปิ ดเผยข้อมูลต้องกระทา
โดยวิธีการที่เหมาะสมอันทาให้ม ั ่นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รบั ทราบข้อมูลดังกล่าว เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการกองทุน รวม หรือ ณ สถานที่ในการซื้อขายหน่ วยลงทุน ทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุ นรวม
และผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็ นต้น
การลดค่าธรรมเนีย มหรือค่ าใช้จ่ายให้แตกต่ างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสานั กงานให้ความเห็น ชอบการแก้ไ ข
เพิม่ เติมโครงการในเรื่องดังกล่าวเมื่อบริษทั จัดการกองทุนรวมได้ดาเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว
2. ในกรณีทบี่ ริษทั จัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิม่ ขึ้นตามที่ระบุไว้ใน
โครงการ บริษัท จัดการกองทุน รวมต้องคานึ งถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติท างธุรกิจและประโยชน์ของ
ลูกค้าเป็ นสาคัญ และต้องเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้ าอย่างทัวถึ
่ งด้วยวิธีการที่เหมาะสมอันทา
ให้ม ั ่นใจได้ว่าผูล้ งทุนได้รบั ทราบข้อมูลดังกล่าว โดยอย่างน้อยต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการกองทุนรวม และ ณ สถานที่ในการซื้อขายหน่ วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และ
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
2.1 ในกรณี ที่การเรีย กเก็บค่ าธรรมเนี ย มหรือ ค่ าใช้จ่ ายเพิ่ม ขึ้น ไม่ เกิน กว่าอัต ราขัน้ สูง ของค่ าธรรมเนี ย มหรือ
ค่าใช้จ่ายเดิมตามที่ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัท จัดการกองทุนรวมเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุ นทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทาการก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิม่ ขึน้
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิต้ี

30

2.2 ในกรณีทกี่ ารเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิม่ ขึน้ เกินกว่าอัตราขัน้ สูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
เดิมตามทีร่ ะบุไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษทั จัดการกองทุนรวมสามารถกระทาการดังกล่าวได้ ทัง้ นี้
ในรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปี นับแต่วนั ที่บริษทั จัดการกองทุนรวมประสงค์จะขึน้ ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
ดังกล่าว ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมดาเนินการตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
(ก) ในกรณี ที่การเรีย กเก็บ ค่าธรรมเนีย มหรือค่ าใช้จ่ายเพิ่ม ขึ้น ไม่เกิน กว่ าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขัน้ สู ง
ดังกล่าว ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผลู้ งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน
ก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายทีเ่ พิม่ ขึน้ ดังกล่าว
(ข) ในกรณี ที่ การเรีย กเก็บ ค่ าธรรมเนี ย มหรือ ค่ าใช้จ่ า ยเพิ่ม ขึ้น เกิน กว่ าอัต ราร้อ ยละ 5 ของอัต ราขัน้ สู ง
ดังกล่าว บริษทั จัดการกองทุนรวมต้องได้รบั มติพเิ ศษ
ในการเปิ ดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ่ง มิให้นามาใช้กบั กรณีทบี่ ริษทั จัดการกองทุนรวมได้รบั มติพเิ ศษ”
ทัง้ นี้ การเปลี่ยนแปลงข้อ 2 (2.2) ให้บริษัทจัดการแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15
วันนับแต่วนั เปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว
15.6. หมายเหตุ :
1. การคานวณค่าธรรมเนียมตามหัวข้อค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากผูส้ ั ่งซื้อหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุน และ หัวข้อ
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม เป็ นอัตราทีร่ วมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือ
ภาษีอ่นื ใดในทานองเดียวกันไว้แล้ว (ถ้ามี)
2. การคานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วย
ลงทุน จะคานวณเป็ นรายวันและเรียกเก็บจากกองทุนเป็ นรายเดือน ภายใน 10 วันทาการถัดจากวันสิน้ เดือน
3. ค่าใช้จ่ายทีเ่ กี่ยวเนื่องกับการบริหารจัดการกองทุนในหัวข้อ อื่น ๆ จะเรียกเก็บตามทีจ่ ่ายจริง ในทางบัญชีบริษทั
จัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทัง้ จานวนหรือทยอยตัดจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี่ยเท่ากันทุกวันตาม
ระยะเวลาทีจ่ ะได้รบั ประโยชน์จากค่าใช้จ่ายนัน้ ทัง้ นี้ การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชี
ทีเ่ กี่ยวข้อง
16. วิ ธีการคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน และราคา
หน่ วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิ ธีการดาเนิ นการในกรณี ที่มูลค่าหน่ วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง :
16.1. วิธกี ารคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วย
ลงทุน : ต่างประเทศ
16.2. เงื่อนไขพิเศษ:
1. บริษทั จัดการจะคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธกี ารทีส่ านักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพ ย์และตลาดหลักทรัพ ย์ประกาศกาหนด และตามที่สมาคมบริษัท จัดการลงทุนกาหนดโดยได้รบั
ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.
1.1 มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
1.2 มูลค่าหน่วยลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า
1.3 มูลค่าหน่วยลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
1.4 มูลค่าหน่วยลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
1.5 มูลค่าหน่วยลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
1.6 มูลค่าหน่วยลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
1.7มูลค่าหน่วยลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
1.8 มูลค่าหน่วยลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม
กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามชนิด ดังนัน้ มูลค่าหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมีมูลค่าไม่เท่ากัน
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มู ล ค่ าทรัพ ย์ สิน สุ ท ธิข องแต่ ล ะชนิ ด หน่ ว ยลงทุ น รวมกัน จะเท่ ากั บมู ล ค่ าทรัพ ย์ สิน สุ ท ธิข องกองทุ น รวม ซึ่ ง
ผลประโยชน์ ที่ เกิด จากการลงทุ น จะถือ เป็ น ประโยชน์ ข องกองทุ น รวม และจะถู กปั น ส่ ว นตามสัดส่ ว นมู ล ค่ า
ทรัพย์สนิ สุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
ในกรณี ที่มีการลงทุ น ในต่ างประเทศบริษัทจัดการจะคานวณจากมู ลค่าทรัพ ย์สินสุ ทธิของกองทุน รวมในส่วนที่
ลงทุนในประเทศ รวมกับมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวมในส่วนทีล่ งทุนในต่างประเทศ เพื่อใช้ในการคานวณ
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
อนึ่ง ในการใช้อตั ราแลกเปลี่ยนเพื่อคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิเป็ นเงินบาท บริษัทจัดการจะใช้อตั ราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ (Spot Rate) ที่ประกาศโดย Bloomberg ณ วันทาการคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่า
หน่วยลงทุน ทีเ่ วลาประมาณ 16.00 น. เป็ นเกณฑ์ในการคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิเป็ นเงินบาท
ทัง้ นี้ หากข้อมูลดังกล่าวไม่ปรากฏอยู่ในระบบข้างต้น บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิใช้อตั ราแลกเปลี่ยนที่อ้างอิงจาก
แหล่งอื่น ภายใต้ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ เช่น อัตราแลกเปลี่ยนจาก APEX หรือ Reuter ณ วันทา
การคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิและมูลค่าหน่ วยลงทุน ทีเ่ วลาประมาณ 16.00 น. หรือระบบอื่นใดทีม่ กี ารเผยแพร่
ข้อ มู ล และสามารถอ้ างอิง ได้ เป็ น ต้ น เป็ น เกณฑ์ ใ นการคานวณมู ล ค่ าทรัพ ย์ สิน สุ ท ธิเป็ น เงิน บาท โดยอัต รา
แลกเปลี่ยนทีอ่ ้างอิงจะต้องเป็ นไปตามทีป่ ระกาศสมาคม หรือประกาศทีเ่ กี่ยวข้องกาหนด
วิ ธีการคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
กองทุ น มีก ารแบ่ ง ชนิ ดหน่ ว ยลงทุ น ท าให้การปั น ส่ ว นมู ล ค่ าทรัพ ย์ สิน สุ ท ธิต้ อ งมี การแบ่ งการคานวณมู ล ค่ า
ทรัพย์สนิ สุทธิตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
การคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนัน้ จะคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิโดยรวมของกองทุน และปั นส่วน
ให้กับหน่ วยลงทุนแต่ละชนิด โดยการเฉลี่ยตามสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของวันก่อนหน้าของหน่ วยลงทุน
แต่ละชนิด กรณีวนั แรกของการคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิจะเฉลี่ยโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนทีข่ ายได้ทงั ้ หมดของ
แต่ละชนิดหน่วยลงทุน
หลัง จากนั น้ ปรับ ปรุง รายการที่เกี่ย วข้อ งเฉพาะกับหน่ ว ยลงทุ น แต่ ละชนิ ด (ได้แก่ รายการขายหน่ วยลงทุ น
รายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ ือหน่ วยลงทุนแต่ละชนิด เป็ นต้น) และคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหลังหัก
ค่าธรรมเนียมและมูลค่าหน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ทัง้ นี้ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่ วยลงทุนแต่ละชนิดทีค่ านวณ จะต้อ งมีมูลค่าไม่ต่ากว่าศูนย์ การปั นส่วนรายได้
และค่าใช้จ่ายให้เป็ นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ตัวอย่างการคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ตัวอย่างที่ 1
มูลค่าทรัพย์สนิ ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมด 600,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 10 บาท แบ่งเป็ น 1.ชนิดสะสม
มูลค่า 300,000 บาท 2.ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน 300,000 บาท 3. ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม(ยังไม่เปิ ดบริการ) 4.ชนิดขายคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ยังไม่เปิ ดบริการ) 5.ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ (ยังไม่เปิ ดบริการ) 6. ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
(ยังไม่เปิ ดบริการ) 7. ชนิดเพื่อการออม (ยังไม่เปิ ดบริการ) และสมมติมผี ลประโยชน์ในวันแรก 30,000 บาท มี
ยอดซื้อหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 500,000 บาท มียอดขายคืนหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 10,000 บาท มี
ยอดซื้อหน่วยลงทุนชนิดผูล้ งทุนสถาบัน มูลค่า 200,000 บาท และมียอดขายคืนหน่วยลงทุนชนิดชนิดผูล้ งทุน
สถาบัน 10,000 บาท
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ตัวอย่างที่ 2
เปิ ดเสนอขายหน่วยลงทุน ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ ชนิดช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ และชนิดเพื่อการออม ในวันก่อนหน้า
โดยมีรายการ ขายคืนหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า จานวน 40,000 บาท ซื้อหน่วยลงทุนชนิดชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
จานวน 500,000 บาท ซื้อหน่วยลงทุนชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม จานวน 600,000 บาท ซื้อหน่วยลงทุน ขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ จานวน 1,000,000 บาท ซื้อหน่วยลงทุนชนิดผูล้ งทุนพิเศษ จานวน 1,200,000 บาท ซื้อหน่วย
ลงทุนชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ จานวน 150,000 บาท ซื้อหน่ วยลงทุนชนิดเพื่อการออม จานวน 1,500,000
บาท และสมมติมผี ลประโยชน์เกิดขึน้ วันนี้จานวน 290,000 บาท
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ตัวอย่างที่ 3
มีรายการ ซื้อหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า จานวน 120,000 บาท ซื้อหน่วยลงทุนชนิดผูล้ งทุนสถาบัน จานวน
500,000 บาท ซื้อหน่วยลงทุนชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม จานวน 100,000 บาท ซื้อหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติ จานวน 500,000 บาท ขายคืนหน่วยลงทุนชนิดผูล้ งทุนพิเศษ จานวน 200,000 บาท ซื้อหน่วยลงทุนชนิด
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์จานวน 250,000 บาท ซื้อหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมจานวน 150,000 บาท ในวันก่อน
หน้า และสมมติมผี ลประโยชน์เกิดขึน้ วันนี้จานวน 277,000 บาท
สมมติมรี บั ซื้อคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัตใิ นแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ หน่วยละ 0.15 บาท
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หมายเหตุ : การคานวณในตารางข้างต้นเป็ นเพียงตัวอย่างเพื่อประกอบการอธิบายเท่านัน้ ทัง้ นี้ ยังไม่รวม
ค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน หรือค่าธรรมเนียมอื่นใด (ถ้ามี)
ในกรณีที่บริษทั จัดการมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงการดาเนินการดังกล่าว บริษทั จัดการจะต้องขอความเห็นชอบ
จากผูด้ ูแลผลประโยชน์ก่อนทุกครัง้
2. บริษทั จัดการจะคานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน ราคาขายหน่ วยลงทุนและราคารับซื้อ
คืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี้
(2.1) คานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิน้ วันทาการ เว้นแต่วนั ทาการนัน้ ตรงกับวันหยุดของ
ต่างประเทศทีก่ องทุนเข้าไปลงทุนและประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนหรือวันตามที่บริษทั จัดการประกาศ
กาหนดเพิม่ เติมในกรณีทมี่ เี หตุการณ์ไม่ปกติ
(2.2) คานวณราคาขายหน่ วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกสิน้ วันทาการซื้อขายหน่ วยลงทุน ทัง้ นี้ ใน
การคานวณราคาขายหน่ ว ยลงทุน และราคารับซื้อคืน หน่ ว ยลงทุน ให้บริษัท จัดการกองทุ นรวมใช้มู ลค่ า
หน่ วยลงทุนของสิ้นวันทาการซื้อขายหน่ วยลงทุนนัน้ เป็ นเกณฑ์ในการคานวณราคาขายหน่ วยลงทุน และ
ราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุนเว้นแต่วนั ทาการนัน้ ตรงกับวันหยุดของต่างประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุนและ
ประเทศที่เกี่ย วข้องกับการลงทุน รวมถึงสถาบันการเงินต่างประเทศติดต่อ ซื้อขายหลักทรัพย์ปิดทาการ
บริษัทจัดการจะคานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ทุกสิน้ วันทา
การถัดจากวันทีไ่ ด้รบั ข้อมูลโดยไม่ชกั ช้า
(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวัน
ทาการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศในทาการถัดไป ยกเว้นในกรณีทตี่ ลาดหลักทรัพย์
ต่างประเทศและกองทุนรวมในต่างประเทศทีล่ งทุน รวมถึงสถาบันการเงินต่างประเทศติดต่อซื้อขาย
หลักทรัพย์ปิดทาการ บริษทั จัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วย
ลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ทุกสิน้ วันทาการถัดจากวันทีไ่ ด้รบั ข้อมูลโดยไม่ชกั ช้า
(2.4) ในกรณีที่ประกาศตาม (2.3) ได้กระทาผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนทีจ่ ดั ขึน้ โดยสมาคม (NAV
Center) หรือช่องทางอื่นที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ยอมรับ บริษทั จัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สิน
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3.

สุ ท ธิแ ละมู ล ค่ า หน่ ว ยลงทุ น ภายในวัน ท าการถั ด ไปก็ ไ ด้ เว้ น แต่ ก รณี ที่ กองทุ น หลัก มี ว ัน หยุ ด ท าการ
ต่อเนื่องกันตัง้ แต่ 2 วันขึ้นไป บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพ ย์สินสุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน ราคาขาย
หน่ วยลงทุ น และราคารับ ซื้อ คืน หน่ วยลงทุ นของวันท าการซื้อ ขายหน่ วยลงทุ นล่ าสุดโดยไม่ช ักช้า ทัง้ นี้
ภายในวันทาการถัดจากวันที่บริษทั จัดการคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน ราคาขายหน่วย
ลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่ วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจานวนหน่ วยลงทุนทีจ่ าหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดเมื่อ
สิน้ วันทาการทีค่ านวณนัน้
ในกรณีทกี่ ารประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมปฏิบตั ดิ งั ต่อไปนี้
(1) ใช้ตวั เลขทศนิยมทีก่ าหนดไว้ในข้อ 3. และต้องได้รบั การรับรองโดยผูด้ ูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ดาเนิ น การด้วยวิธีการใดๆ เพื่ อให้ผู้ลงทุ น ทราบข้อ มู ล ดัง กล่ าวในช่ องทางที่เ หมาะสม โดยบริษั ท
จัดการจะประกาศทางเว็ปไซด์ ภายในเวลาที่ผู้ล งทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจ
ลงทุนได้
(3) จัดให้มีข้อ มู ลดัง กล่ าวไว้ ณ ที่ท าการทุ กแห่ งของบริษัท จัดการกองทุ น รวม และสถานที่ทุ กแห่ ง ที่
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนใช้ซ้อื ขายหน่วยลงทุน
ทัง้ นี้ ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสยั หรือเกิดเหตุขดั ข้องทีไ่ ม่สามารถประกาศทางเว็ปไซต์ของบริษทั จัดการได้
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิประกาศทางช่องทางอื่นทีเ่ หมาะสมแทน อาทิ ระบบเผยแพร่ขอ้ มูลมูลค่าหน่วย
ลงทุนทีจ่ ดั ขึน้ โดยสมาคม (NAV Center) หรือหนังสือพิมพ์รายวัน หรือติดประกาศทีบ่ ริษทั จัดการและจะ
ประกาศในช่องทางดังกล่าวข้างต้นทันทีในโอกาสแรกทีก่ ระทาได้โดยไม่ชกั ช้า
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงช่องทางในการประกาศผ่านทางช่องทางอื่นใดทีเ่ หมาะสม และถือว่า
ได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษทั จัดการจะแจ้งให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 30 วัน
การใช้ตวั เลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือ
จานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด บริษทั จัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี้
(3.1) คานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิเป็ นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตาแหน่ง
โดยใช้วธิ กี ารปั ดเศษทศนิยมตามหลักสากล
(3.2) คานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็ นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตาแหน่ง โดยใช้วธิ ี การปั ดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล สาหรับมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการคานวณ ราคาขายหน่ วยลงทุนจะปั ดเศษทศนิยมตาแหน่งที่
4 ขึน้ ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ ในการคานวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตาแหน่ งที่ 5
ทิ้ง
(3.3) ประกาศมู ล ค่ าหน่ ว ยลงทุ น ตามที่คานวณได้ใ น (3.2) เป็ น ตัว เลขโดยมี ท ศนิ ย ม 4 ต าแหน่ ง โดยตั ด
ทศนิยมตาแหน่งที่ 5 ทิ้ง และประกาศราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามทีค่ านวณได้ใน (3.2)
(3.4) คานวณจานวนหน่วยลงทุนเป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตาแหน่ง โดยใช้วิธกี ารปั ดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล แต่จะใช้ผลลัพธ์เป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตาแหน่ง โดยตัดทศนิยมตาแหน่งที่ 5 ทิ้ง
ในกรณีที่มผี ลประโยชน์เกิดขึ้นจากการคานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษทั จัดการจะนา ผลประโยชน์นัน้
รวมเข้าเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนเปิ ด

4.

กองทุน รวมใดที่มีการลงทุ นบางส่ วนในต่ างประเทศ บริษัท จัดการกองทุ นรวมอาจขอผ่อ นผัน ระยะเวลาการ
คานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน ต่อสานักงาน ก.ล.ต.ได้

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิต้ี

36

5.

ในกรณีดงั ต่อไปนี้ ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมได้รบั ยกเว้นไม่ต้องปฏิบตั ติ ามข้อ 2
(5.1) กรณีทบี่ ริษทั จัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุด รับคาสั ่งซื้อขายคืนหน่วย
ลงทุน ตามหลักเกณฑ์ทสี่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กาหนด ทัง้ นี้ เฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
(5.2) กรณีทบี่ ริษทั จัดการกองทุนรวมต้องเลิกกองทุนรวมเนื่องจากมีเหตุตามที่กาหนดไว้ ให้ได้รบั ยกเว้นตาม
ระยะเวลาดังนี้
(ก) การค านวณมู ล ค่ าและราคาตามข้ อ 2 (2.1) (2.2) ให้ ไ ด้ร ับ ยกเว้น ตั ง้ แต่ ว ัน ที่ ป รากฏเหตุ ต าม
หลักเกณฑ์ดงั กล่าว
(ข) การประกาศมูลค่าและราคาตามข้อ 2 (2.3) ให้ได้รบั ยกเว้นตัง้ แต่วนั ที่ปรากฏเหตุตามหลักเกณฑ์
ดังกล่าว
เงื่อนไขพิเศษ:
บริษทั จัดการได้รบั ยกเว้นไม่ต้องปฏิบตั ติ ามข้อ 16.2 เมื่อมีเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี้
1. เมื่อบริษทั จัดการไม่ขายหรือรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน หรือหยุดรับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนตามกรณีที่
ระบุไว้ในโครงการ หรือตามประกาศของสานักงาน ก.ล.ต. หรือเป็ นวันหยุดทาการซื้อขายของกองทุน และ/หรือ
กองทุนหลัก และ/หรือตัวแทนขายของกองทุนหลัก โดยให้ได้รบั ยกเว้นเฉพาะช่วงระยะเวลาดังกล่าว
2. บริษทั จัดการอาจไม่คานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุน ในกรณีทกี่ องทุนรวมมีการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ต่างประเทศ หากมี
เหตุการณ์ดงั ต่อไปนี้เกิดขึน้
2.1

ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ดงั กล่าวไม่สามารถเปิ ดทาการซื้อขายได้ตามปกติ ทัง้ นี้ เฉพาะกรณีที่กองทุ น
รวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์ทซี่ ้ือขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์แต่ละแห่งเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูล ค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม หรือ

2.2

มีเหตุการณ์ที่ทาให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทาให้ไม่สามารถโอนเงิน
ออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
2.3 ในกรณี ที่ กองทุ น รวมลงทุ น หรือ มีไ ว้ซ่ึ ง หน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น รวมต่ างประเทศ และกองทุ น รวม
ต่างประเทศนั น้ หยุดรับคาสั ่งซื้อหรือขายคืนหน่ วยลงทุน หรือไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่ วยลงทุ นตาม
คาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนทีร่ บั ไว้แล้ว
3. ทัง้ นี้ ให้ได้รบั ยกเว้นเฉพาะช่วงระยะเวลาดังกล่าว
4. เมื่อมีเหตุทบี่ ริษทั จัดการต้องเลิกกองทุน โดยให้ได้รบั ยกเว้นตัง้ แต่วนั ทีป่ รากฏเหตุดงั กล่าว
ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด
ภายใน 1 วันทาการ
16.3. แหล่งข้อมูลการเปิ ดเผยมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน:
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ อย่างไรก็ตามในกรณีเกิดเหตุสุดวิสยั หรือเกิดเหตุขดั ข้องทีไ่ ม่สามารถประกาศทางเว็บไซต์
ของบริษทั จัดการได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิประกาศทางช่องทางอื่นที่เหมาะสมแทน อาทิ ระบบเผยแพร่ข้อมูล
มูลค่าหน่ วยลงทุนทีจ่ ดั ขึ้นโดยสมาคม (NAV Center) หรือหนังสือพิมพ์รายวัน หรือติดประกาศทีบ่ ริษัทจัดการและจะ
ประกาศในช่องทางดังกล่าวข้างต้นทันทีในโอกาสแรกทีก่ ระทาได้โดยไม่ชกั ช้า
ทัง้ นี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงช่องทางในการประกาศผ่านทางช่องทางอื่นใดที่เหมาะสม และถือว่า
ได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผูถ้ อื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
30 วัน
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16.4. หลักเกณฑ์และวิธกี ารดาเนินการในกรณีทมี่ ูลค่าหน่วยลงทุนหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง:
1. ในกรณีทมี่ ูลค่าหน่วยลงทุนหรือราคาหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ถูกต้องต่างจากมูลค่าหน่วยลงทุนหรือราคาหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง
น้อยกว่าหนึ่งสตางค์ หรือต่างจากมูลค่าหน่ วยลงทุนหรือราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้ แต่หนึ่งสตางค์ข้นึ ไป แต่ไม่ถึง
ร้อยละ 0.5 ของมู ลค่ าหน่ วยลงทุ น หรือราคาหน่ วยลงทุน ที่ถู กต้ อ ง บริษั ท จัดการจะจัดท าและส่ งรายงานให้ผู้ดูแ ล
ผลประโยชน์ทราบถึงความไม่ถูกต้องภายใน 7 วันทาการนับแต่วนั ที่พบว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหรือราคาหน่วยลงทุนไม่
ถูกต้อง และจัดให้มีสาเนารายงานดังกล่ าวไว้ ณ ที่ทาการของบริษั ทจัดการเพื่อให้สานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(1) มูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ถูกต้อง
(2) มูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง
(3) สาเหตุทที่ าให้มูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(4) มาตรการป้ อ งกัน เพื่อ มิให้มู ลค่ า/ราคาหน่ วยลงทุ นไม่ ถู กต้ อง ในกรณี ที่ความไม่ถู กต้ องมีสาเหตุม าจากปั จจัย
ภายนอกทีไ่ ม่อาจควบคุมได้
ในกรณีที่สาเหตุที่ทาให้มูลค่า/ราคาหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้อง มีผลต่อเนื่ องถึงการคานวณมูลค่า/ราคาหน่ วยลงทุน
ครัง้ ต่อไป ให้แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องตัง้ แต่วนั ทีพ่ บว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
2. ในกรณีทมี่ ูลค่าหน่วยลงทุนหรือราคาหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ถูกต้องต่างจากมูลค่าหน่วยลงทุนหรือราคาหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง
ตัง้ แต่หนึ่งสตางค์ขน้ึ ไป และคิดเป็ นอัตราตัง้ แต่รอ้ ยละ 0.5 ของมูลค่าหน่วยลงทุนหรือราคาหน่วยลงทุนลงทุนทีถ่ ูกต้อง
บริษทั จัดการจะคานวณมูลค่า/ราคาหน่ วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วนั ทีพ่ บมูลค่า/ราคาหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวันที่
มูลค่า/ราคาหน่ ว ยลงทุ นถู กต้อ ง และดาเนิน การดังต่อไปนี้เฉพาะวันที่มูล ค่า/ราคาหน่ วยลงทุน ที่ไม่ถู กต้อ งต่างจาก
มูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้องตัง้ แต่หนึ่งสตางค์ขน้ึ ไป และคิดเป็ นอัตราส่วนตัง้ แต่รอ้ ยละ 0.5 ของมูลค่า/ราคาหน่วย
ลงทุนทีถ่ ูกต้อง
(1) จัดทารายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิน้ ภายในวันทาการ
ถัดจากวันทีพ่ บว่ามูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนนัน้ ไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผดู้ ูแลผลประโยชน์ภายในวัน
ทาการถัดจากวันที่คานวณมูลค่า/ราคาหน่ วยลงทุนเสร็จสิ้น เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รบั รองข้อมูลในรายงาน
ดังกล่าวภายในวันทาการถัดจากวันที่บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ทัง้ นี้ รายงานดังกล่าวจะมี
รายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(ก) มูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ถูกต้อง
(ข) มูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง
(ค) สาเหตุทที่ าให้มูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(ง) การดาเนินการของบริษทั จัดการเมื่อพบว่ามูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้อง
ทัง้ นี้ บริษัทจัดการจะจัดให้มีสาเนารายงานตาม (1) ไว้ ณ ที่ทาการของบริษัท จัดการ เพื่อให้สานั กงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้
(2) แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องให้เป็ นราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องภายในวันทีผ่ ูด้ ูแลผลประโยชน์รบั รอง
ข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)
(3) ดาเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารรับทราบชื่อกองทุน มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน
เดือน ปี ที่มีการแก้ไขมูล ค่า/ราคาตาม (2) ภายใน 3 วันท าการนั บแต่วนั ที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รบั รองข้อ มูล ใน
รายงานดังกล่าว
(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและดาเนินการด้วยวิธกี ารใดๆเพื่อให้ผซู้ ้อื หน่วยลงทุนหรือผูข้ ายคืนหน่วยลงทุนทีไ่ ด้ซ้ือ
หรือขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่ราคาหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไ ขราคาตาม (2) และการ
ชดเชยราคา ภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ทีผ่ ดู้ ูแลผลประโยชน์รบั รองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(5) จัดท ารายงานมาตรการป้ อ งกัน เพื่อมิให้ราคาหน่ วยลงทุน ไม่ถู กต้ อง และส่งรายงานดังกล่ าว พร้อ มทัง้ สาเนา
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที่จดั ทาตาม (1) ให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
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ภายใน 7 วันทาการนับแต่วนั ที่ผดู้ ูแลผลประโยชน์ รบั รองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงาน
การชดเชยราคานัน้ เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกทีไ่ ม่อาจควบคุม
ได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้ องกันให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่ง สาเนาเอกสารที่
ผูด้ ูแลผลประโยชน์รบั รองว่าการที่ราคาหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุ มได้
แทน
3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษทั จัดการจะปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์และวิธกี าร ดังต่อไปนี้
(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ถูกต้องต่ากว่าราคาหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง (understate) บริษทั จัดการจะปฏิบตั ดิ งั นี้
(ก) กรณีทเี่ ป็ นการขายหน่วยลงทุน บริษทั จัดการจะลดจานวนหน่ วยลงทุนของผู้ซ้อื หน่วยลงทุนเป็ นจานวนซึ่งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง
หากปรากฏว่าผูซ้ ้อื หน่ วยลงทุนไม่มีหน่ วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่ วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจานวนหน่ วย
ลงทุนทีจ่ ะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาทีข่ าดอยู่
หรือลดจานวนหน่ ว ยลงทุนที่ เหลืออยู่นั น้ และจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็ น จานวนเท่ากับส่วนต่างของ
ราคาที่ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้แ ก่กองทุ นเปิ ด เว้นแต่การที่ราคาหน่ วยลงทุ นไม่ถู กต้องมี
สาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้ สุดท้ายของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซ้อื ขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผูด้ ูแลผลประโยชน์รบั รองว่ามีสาเหตุ
ดังกล่าว
(ข) กรณีที่เป็ นการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน บริษทั จัดการจะเพิ่มจานวนหน่ วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็ น
จานวนซึ่งมีมู ล ค่ าเท่ ากับ ส่ว นต่ างของราคาหน่ วยลงทุ น ที่ไ ม่ ถู กต้ องกับ ราคาหน่ ว ยลงทุ น ที่ถู กต้ อ ง หรือ
จ่ายเงินของกองทุนเปิ ดเป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่ วยลงทุน แต่
หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่ วยลงทุนไม่มีหน่ วยลงทุนเหลืออยู่ บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิ ดเป็ น
จานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผูข้ ายคืนหน่วยลงทุน
(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง (overstate) บริษทั จัดการจะปฏิบตั ดิ งั นี้
(ก) กรณีทเี่ ป็ นการขายหน่ วยลงทุน บริษทั จัดการจะเพิม่ จานวนหน่วยลงทุนของผูซ้ ้อื หน่ วยลงทุนเป็ นจานวนซึ่งมี
มูล ค่ าเท่ ากับ ส่ วนต่ างของราคาหน่ วยลงทุ น ที่ไ ม่ ถู กต้ องกับ ราคาหน่ ว ยลงทุ น ที่ถู กต้ อ ง หรือจ่ ายเงิน ของ
กองทุนเปิ ดเป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผซู้ ้อื หน่วยลงทุน
(ข) กรณี ที่เป็ นการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุ น บริษัทจัดการจะลดจานวนหน่ วยลงทุ นของผู้ขายคืนหน่ วยลงทุนเป็ น
จานวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง
หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่ วยลงทุ นไม่มีห น่ วยลงทุนเหลือ อยู่ หรือมีห น่ วยลงทุนเหลือ อยู่น้อ ยกว่าจานวน
หน่ วยลงทุนทีจ่ ะต้องลด บริษทั จัดการจะจ่ายเงินของบริษทั จัดการเองเป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่
ขาดอยู่ หรือลดจานวนหน่วยลงทุนทีเ่ หลืออยู่ นัน้ และจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาทีข่ าดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิ ด เว้นแต่การที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้ สุดท้ายของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซ้อื ขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผูด้ ูแลผลประโยชน์รบั รองว่ามีสาเหตุ
ดังกล่าว
ในกรณีทบี่ ริษทั จัดการต้องชดเชยราคาเป็ นเงินให้แก่ผซู้ ้อื หน่ วยลงทุนหรือผูข้ ายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่า
ไม่ถึงหนึ่ งร้อ ยบาท บริษัท จัดการอาจน าเงิน ชดเชยราคาไปรวมจ่ ายในโอกาสแรกที่มีก ารจ่ ายเงินให้ผู้ถื อ
หน่ วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มสี ถานะเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้ว
เสร็จภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ที่ผดู้ ูแลผลประโยชน์รบั รองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและ
รายงานการชดเชยราคา
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิต้ี

39

การจ่ายเงินของกองทุนเปิ ดเพื่อชดเชยราคาให้แก่ผูข้ ายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซ้อื หน่ วยลงทุน
ตาม 2(ก) บริษทั จัดการอาจจ่ายเงินของบริษทั จัดการเองแทนกองทุนเปิ ดก็ได้
4. บริษั ท จัดการจะรับผิด ชอบค่ าใช้จ่ ายต่ างๆ ที่เกิด ขึ้น จากราคาหน่ ว ยลงทุ น ไม่ ถู กต้ อ ง เช่ น ค่ าใช้จ่ ายในการ
ประกาศการแก้ไขราคาตามข้อ 2(3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผซู้ ้ือ
หน่วยลงทุนและผูข้ ายคืนหน่ วยลงทุน เป็ นต้น เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปั จจัย
ภายนอกทีไ่ ม่อาจควบคุมได้
17. ชื่อผู้เกี่ยวข้อง:
17.1. ชื่อบริษทั จัดการ:
ชื่อ : บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด
17.2. ชื่อผูด้ ูแลผลประโยชน์:
ชื่อ : ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
17.3. ชื่อผูป้ ระกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : ไม่มี
17.4. ชื่อของผูร้ บั มอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : ไม่มี
17.5. ทีป่ รึกษา : ไม่มี
แต่อย่างไรก็ตาม บริษทั จัดการอาจทาการแต่ตงั ้ ผูท้ มี่ ใี บอนุญาตในการประกอบธุรกิจเป็ นทีป่ รึกษากองทุนให้เป็ นที่
ปรึกษากองทุน เพื่อให้การลงทุนของกองทุนเป็ นไปอย่างเหมาะสมและพิทกั ษ์ผลประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุน โดย
ทีป่ รึกษากองทุนจะไม่มอี านาจควบคุมการดาเนินการของบริษทั จัดการแต่ประการใด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแต่งตัง้ ที่ปรึกษากองทุนในภายหลัง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการแต่งตัง้ หรือยกเลิก
การแต่งตัง้ ทีป่ รึกษากองทุนในสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ
17.6. ผูส้ อบบัญชี:
ชื่อ : นางสาว ซูซาน เอี่ยมวณิชชา
ชื่อ : นาย สุชาติ พานิชย์เจริญ
ชื่อ : นางสาว ชื่นตา ชมเมิน
ชื่อ : นางสาว วันดี เอี่ยมวณิชชา
ชื่อ : นายเกียรติศกั ดิ ์ วานิชย์หานนท์
รายละเอียดเพิม่ เติม (ผูส้ อบบัญชี)
ทีอ่ ยู่ บริษทั เอส พีออดิท จากัด
อาคาร เค.เอส.แอล. ทาวเวอร์ ชัน้ 18A เลขที่ 503/31 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400
หรือบุคคลอื่นทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นขอบผูส้ อบบัญชี โดยบริษทั จัดการจะแจ้ง
ให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
18. รอบระยะเวลาบัญชีประจาปี ของกองทุนรวม :
18.1. วันทีส่ นิ้ สุดรอบบัญชี : วันที่ 30 กันยายน
18.2. วันทีส่ นิ้ สุดรอบบัญชีครัง้ แรก : วันที่ 30 กันยายน 2561
18.3. รายละเอียดเพิม่ เติม : ประมาณไม่เกิน 1 ปี นับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ น
กองทุนรวม
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19. การขอมติ ของผู้ถือหน่ วยลงทุน และวิ ธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิ ธีการจัดการ :
19.1 การดาเนินการใดทีโ่ ครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกาหนดให้ต้องได้รบั มติของผูถ้ อื หน่วยลงทุน หากบริษทั
จัดการกองทุนรวมได้ดาเนินการไปตามมติของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีไ่ ด้รบั มาโดยชอบแล้ว ให้ถอื ว่าผูถ้ อื หน่วยลงทุนทัง้
ปวงเห็นชอบให้ดาเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ
มติของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีใ่ ห้ดาเนินการใดอันเป็ นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ทกี่ าหนดในกฎหมายให้ถอื ว่ามตินัน้
เสียไป
ในกรณีทเี่ ป็ นการขอมติเพื่อแก้ไขเรื่องทีก่ ระทบต่อสิทธิของผูถ้ อื หน่วยลงทุนอย่างมีนัยสาคัญต้องได้รบั มติโดยเสียง
ข้างมากหรือมติพเิ ศษของผูถ้ อื หน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจานวนหน่ วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่ง หรือไม่น้อยกว่าสามในสี่
ของจานวนหน่วยลงทุนทัง้ หมดของผูถ้ อื หน่วยลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจานวน
หน่วยลงทุนทัง้ หมดของผูถ้ อื หน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่กรณีทกี่ องทุนรวม
มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติ ผูถ้ อื หน่วยลงทุนต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์เพิม่ เติมดังต่อไปนี้ด้วย
(1) ในกรณีทเี่ ป็ นการขอมติทมี่ ผี ลกระทบต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รบั ผลกระทบต่อผูถ้ อื หน่วย
ลงทุนไม่เท่ากัน ต้องได้รบั มติเสียงข้างมากหรือมติพเิ ศษของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ
แล้วแต่กรณี
(2) ในกรณีทเี่ ป็ นการขอมติทมี่ ผี ลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รบั มติเสียงข้างมาก
หรือมติพเิ ศษของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) ในกรณีทเี่ ป็ นการขอมติทมี่ ผี ลกระทบต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ต้องได้รบั มติเสียงข้างมากหรือมติ
พิเศษของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมด
บริษทั จัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนทีเ่ กินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดนัน้
ในการดาเนินการและบริหารจัดการใดๆ ของกองทุนนัน้ บริษทั จัดการจะดาเนินการให้เป็ นไปตามทีร่ ะบุไว้ในโครงการ
จัดการกองทุนและหนังสือชี้ชวน เว้นแต่กรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. สานักงาน สมาคม และ/หรือหน่วยงานอื่นใดทีม่ ี
อานาจตามกฎหมาย เช่น กระทรวงการคลัง เป็ นต้น ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิม่ เติม ประกาศ กาหนด สั ่งการ เห็นชอบ
และ/หรือผ่อนผันเป็ นอย่างอื่น บริษทั จัดการจะดาเนินการให้เป็ นไปตามนัน้ โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ อื
หน่วยลงทุนแล้ว
19.2 วิธกี ารแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ
1. การแก้ไขเพิม่ เติมโครงการโดยใช้วธิ กี ารขอมติผูถ้ อื หน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพเิ ศษมี
จานวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 หรือในกรณีทเี่ ป็ นกองทุนรวมทีม่ กี ารแบ่งชนิดหน่วยลงทุน หาก
ปรากฎว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพเิ ศษเมื่อคานวณเฉพาะหน่วยลงทุนแต่ละชนิดมีจานวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่
เกินร้อยละ 80 ให้ บริษทั จัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผูด้ ูแล
ผลประโยชน์ เพื่อให้ผดู้ ูแลผลประโยชน์รบั รองผลการนับมตินัน้
2. ในกรณีทกี่ ารแก้ไขเพิม่ เติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธจี ดั การได้กระทาตามมติของผูถ้ อื หน่วยลงทุน ซึ่งจะ
ดาเนินการโดยการจัดประชุมผูถ้ อื หน่วยลงทุนหรือส่งหนังสือขอมติของผูห้ น่วยลงทุนก็ได้
3. ให้บริษทั จัดการแจ้งการแก้ไขเพิม่ เติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธจี ดั การให้สานักงานทราบรวมทัง้ แจ้งไปยัง
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนทุกคนและเผยแพร่ในลักษณะทีผ่ ลู้ งทุนทัวไปสามารถเข้
่
าตรวจดูได้ ทัง้ นี้ ภายใน 15 วันนับแต่
วันทีม่ มี ติให้แก้ไข
4. การแก้ไขเพิม่ เติมโครงการหรือวิธีการจัดการตามกรณีดงั ต่อไปนี้ บริษทั จัดการต้องได้รบั มติเสียงข้างมาก เว้นแต่ใน
กรณีดงั ต่อไปนี้ ต้องได้รบั มติพเิ ศษจากผูถ้ อื หน่วยลงทุน
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(1) การเปลี่ยนแปลงประเภทหรือนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมที่ทาให้ผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุน
รวม เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญ
(2) การชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ เว้นแต่กรณีเป็ นกองทุนรวมทีม่ ีการชาระค่าขายคืน
หน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นแทนเงินให้แก่กองทุนสารองเลี้ยงชีพ และกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
ดังกล่าวจะนาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้รบั ไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทีเ่ ป็ นกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เพิ่มเติมสาหรับการจัดตัง้ และจัดการของกองทุน
รวมเพื่อผูล้ งทุนทีเ่ ป็ นกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
(3) การควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมทีม่ นี โยบายการลงทุน ความเสีย่ ง และระดับความเสีย่ งของการลงทุน
(risk spectrum) แตกต่างกัน
(4) การรับชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สนิ อื่นแทนเงิน
(5) การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิม่ ขึน้ เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที่
ระบุไว้ล่าสุดในโครงการ
(6) การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการประกัน ผูป้ ระกัน สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผูป้ ระกัน หรือการแก้ไข
เพิม่ เติมสัญญาประกันในเรื่องใดๆ อันมีผลให้ผูถ้ อื หน่วยลงทุนเสียประโยชน์
5. ในกรณีทกี่ องทุนรวมใดมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผถู้ ือหน่ วยลงทุน นอกจากจะต้องปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอมติผถู้ อื หน่วยลงทุนแล้ว ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์เพิม่ เติมดังต่อไปนี้ดว้ ย
(1) กรณีเป็ นการขอมติทมี่ ผี ลกระทบต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รบั ผลกระทบต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุน
ไม่เท่ากัน ต้องได้รบั มติเสียงข้างมากหรือมติพเิ ศษของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ แล้วแต่
กรณี
(2) กรณีเป็ นการขอมติทมี่ ีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รบั มติเสียงข้างมาก
หรือมติพเิ ศษของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) กรณีเป็ นการขอมติทมี่ ผี ลกระทบต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ต้องได้รบั มติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษ
ของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
6. ในการแก้ไขเพิม่ เติมโครงการหรือวิธกี ารจัดการ หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพเิ ศษมีจานวนไม่เกินร้อยละ
55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 หรือในกรณีที่เป็ นกองทุนรวมทีม่ ีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมาก
หรือมติพเิ ศษเมื่อคานวณเฉพาะหน่วยลงทุนแต่ละชนิด มีจานวนไม่เกินอัตราดังกล่าว แล้วแต่กรณี ให้บริษทั จัดการ
กองทุ น รวมจัด ส่ ง เอกสารหลัก ฐานเกี่ ย วกั บ การขอมติ แ ละการนั บ มติ ไ ปยัง ผู้ ดู แ ลผลประโยชน์ เพื่ อ ให้ ผู้ ดู แ ล
ผลประโยชน์รบั รองผลการนับมตินัน้
7. การแก้ไขเพิม่ เติมโครงการในกรณีดงั ต่อไปนี้ บริษทั จัดการกองทุนรวมอาจขอให้สานักงานให้ความเห็นชอบแทนการ
ขอมติผุถ้ อื หน่วยลงทุนได้ ทัง้ นี้สานักงานอาจกาหนดเงื่อนไขให้บริษทั จัดการกองทุนรวมปฏิบตั เิ พื่อประโยชน์ในการ
แก้ไขโครงการก่อนให้ความเห็นชอบก็ได้
(1) การเปลี่ยนแปลงข้อกาหนดเกี่ยวกับการขายและการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(2) การเพิม่ ชนิดหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ทาให้สทิ ธิทผี่ ูถ้ อื หน่วยลงทุนมีอยู่เดิมด้อยลง
(3) การเปลี่ยนแปลงประเภทของทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนรวมลงทุนหรืออัตราส่วนการลงทุนทีส่ อดคล้องกับนโยบายการ
ลงทุน
(4) การชาระค่ าขายคืนหน่ วยลงทุน เป็ นหลักทรัพ ย์หรือ ทรัพ ย์สนิ อื่น แทนเงิน ให้แก่ กองทุ นส ารองเลี้ยงชีพ และ
กองทุนสารองเลี้ยงชีพดังกล่าวจะนาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้รบั ไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่เป็ น
กองทุ นสารองเลี้ยงชีพ ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุ นว่าด้วยหลักเกณฑ์ เพิ่มเติม สาหรับการการ
จัดตัง้ และจัดการของกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทีเ่ ป็ นกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
(5) กรณีอ่นื ใดนอกเหนือจาก (1) (2) (3) และ (4)
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การแก้ไขเพิม่ เติมโครงการตามวรรคหนึ่งต้องไมมีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนรวมถึงไม่ทา
ให้ผลตอบแทนและความเสีย่ งของกองทุนรวมเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสาคัญ
8. การแก้ไขเพิม่ เติมโครงการโดยขอความเห็นชอบต่อสานักงาน ในเรื่องดังต่อไปนี้ ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมยื่นคา
ขอพร้อมทัง้ เอกสารหลักฐานประกอบคาขอที่ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มอื สาหรับประชาชนผ่านระบบทีจ่ ดั ไว้บนเว็บไซต์
ของสานักงาน และให้ถอื ว่าได้รบั ความเห็นชอบการแก้ไขเพิม่ เติมโครงการในเรื่องดังกล่าว เมื่อสานักงานได้รบั คาขอ
พร้อมทัง้ เอกสารหลักฐานประกอบคาขอถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสาหรับประชาชนแล้ว
(1) การแก้ไขเพิม่ เติมซึ่งมีผลให้ผูถ้ อื หน่วยลงทุนทัง้ ปวงได้รบั ประโยชน์เพิม่ ขึน้
(2) การแก้ไขเพิม่ เติมทีต่ ้องดาเนินการให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจน
ประกาศ กฎ และคาสั ่งทีอ่ อกโดยอาศัยอานวจแห่งกฎหมายดังกล่าว
(3) การแก้ไขเพิม่ เติมชื่อและรายละเอียดของบุคคลให้ถกู ต้อง
9. การแก้ไขเพิม่ เติมโครงการโดยขอความเห็นชอบต่อสานักงานนอกเหนือจากข้อ 8 ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมยื่นคา
ขอพร้อมทัง้ เอกสารหลักฐานประกอบคาขอที่ถูกต้องครบถ้วนตามคูม่ อื สาหรับประชาชนผ่านระบบทีจ่ ดั ไว้บนเว็บไซต์
ของสานักงาน และชาระค่าธรรมเนีย มต่อสานักงาน เมื่อสานักงานได้รบั คาขอพร้อมทัง้ เอกสารหลักฐานประกอบคา
ขอทีถ่ ูกต้องครบถ้วนตามคู่มอื สาหรับประชาชนแล้ว ทัง้ นี้อตั ราค่าธรรมเนียมให้เป็ นไปตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ
กากับ หลัก ทรัพ ย์ แ ละตลาดหลักทรัพ ย์ ว่ าด้ว ยการกาหนดค่ า ธรรมเนี ย มการยื่ น แบบแสดงรายการข้อ มู ล การจด
ทะเบียน และการยื่นคาขอต่างๆ ทัง้ นี้ ค่าธรรมเนียมดังกล่าว มิให้บริษทั จัดการเรียกเก็บจากกองทุน
เมื่อสานักงานได้รบั คาขอและเอกสารหลักฐานทีถ่ กู ต้องครบถ้วนตามวรรคหนึ่งแล้ว สานักงานจะดาเนินการพิจารณา
ให้แล้วเสร็จภายใน 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 วันและเวลาในการดาเนินการรวมถึงวันปิ ดสมุดทะเบียนผุถ้ อื หน่วยลงทุนเพื่อขอมติจะเป็ นไปตามวันทีบ่ ริษทั
จัดการจะกาหนดขึน้ โดยไม่ชกั ช้า
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการใช้วธิ กี ารในการดาเนินการตามความเหมาะสม หรือวิธกี ารอื่นใดทีส่ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด ทัง้ นี้ ในการขอมติจากผูถ้ อื หน่วยลงทุน บริษทั จัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนน
เสียงของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทัง้ หมดในบางกรณี เช่น กรณีทผี่ ถู้ อื หน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินข้อจากัดการถือ
หน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจากัดการถือหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมและหน้าทีข่ องบริษทั จัดการ
การดาเนินการใดทีโ่ ครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกาหนดให้ต้องได้รบั มติของผูถ้ อื หน่วยลงทุน หาก
บริษทั จัดการกองทุนรวมได้ดาเนินการไปตามมติของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีไ่ ด้รบั มาโดยชอบแล้ว ให้ถอื ว่าผูถ้ อื หน่วย
ลงทุนทัง้ ปวงเห็นชอบให้ดาเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ
มติของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีใ่ ห้ดาเนินการใดอันเป็ นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ทกี่ าหนดในกฎหมาย ให้ถอื ว่ามติ
นัน้ เสียไป
ในกรณีทเี่ ป็ นการขอมติเพื่อแก้ไขข้อผูกพันในเรื่องทีก่ ระทบต่อสิทธิของผูถ้ อื หน่วยลงทุนอย่างมีนัยสาคัญ ต้อง
ได้รบั มติโดยเสียงข้างมากของผูถ้ อื หน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจานวนหน่วย
ลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของโครงการจัดการกองทุนรวมนัน้ เว้นแต่กรณีทกี่ องทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วย
ลงทุน การขอมติผูถ้ อื หน่วยลงทุนต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปนี้ด้วย
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(1) ในกรณีทเี่ ป็ นการขอมติทมี่ ผี ลกระทบต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รบั ผลกระทบต่อผูถ้ อื หน่วย
ลงทุนไม่เท่ากัน ให้ได้รบั มติผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีถ่ อื หน่วยลงทุนชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบเกินกึ่งหนึ่งของจานวน
หน่วยลงทุนแต่ละชนิด
(2) ในกรณีทเี่ ป็ นการขอมติทมี่ ผี ลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ให้ได้รบั มติผถู้ อื หน่วย
ลงทุนทีถ่ อื หน่วยลงทุนชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบเกินกึ่งหนึ่งของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
(3) ในกรณีทเี่ ป็ นการขอมติทมี่ ผี ลกระทบต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ให้ได้รบั มติผถู้ อื หน่วยลงทุนชนิดที่
ได้รบั ผลกระทบเกินกึ่งหนึ่งของจานวนหน่วยลงทุนชนิดนัน้
การเพิม่ จานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิดาเนินการเพิม่ จานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนตามเหมาะสม โดยถือว่าได้รบั
ความเห็นชอบจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนแล้ว ทัง้ นี้ เมื่อดาเนินการเพิ่มจานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนแล้ว บริษทั
จัดการจะแจ้งการดาเนินการดังกล่าว โดยติดประกาศทีท่ ที่ าการทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานทีต่ ิดต่อ
ของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน ภายใน 15 วัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั จดทะเบียน
เพิม่ จานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน
หลักเกณฑ์และวิธกี ารในการขอมติของผูถ้ อื หน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดงั กล่าว ให้เป็ นไปตาม
ข้อกาหนดในข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่วยลงทุนกับบริษทั จัดการกองทุนรวม ทัง้ นี้ การขอมติเพื่อแก้ไขเพิม่ เติม
โครงการเป็ นไปตามทีก่ าหนดไว้ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่ง
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
20. ข้อกาหนดอื่นๆ :
1. ข้อกาหนดเกี่ยวกับกองทุนรวมเพื่อการออม
1.1 บริษทั จัดการจะทาการบันทึกบัญชีเงินลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนแยกรายการตามวันทีล่ งทุน และเมื่อมีการขายคืน
หน่วยลงทุนหรือโอนย้ายหน่วยลงทุน บริษทั จัดการจะคานวณต้นทุน ผลประโยชน์ และหักเงินลงทุนแต่ละรายการ
ตามวิธเี ข้าก่อนออกก่อน (FIFO) ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ มาคมบริษทั จัดการลงทุนกาหนด
วันทีล่ งทุน หมายถึง วันทีผ่ ูถ้ อื หน่วยลงทุนลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม และ/หรือชนิดเพื่อการออมพิเศษ
ในแต่ละรายการ และในกรณีทรี่ บั โอนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื่อการออมอื่น ให้หมายความถึง วันทีผ่ ถู้ ือหน่วย
ลงทุนลงทุนเริม่ แรกในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมของรายการทีร่ บั โอนนัน้
1.2 บริษทั จัดการหรือนายทะเบียนจะจัดทาหนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมโดยมีรายการ
อย่างน้อยตามแบบทีส่ มาคมบริษทั จัดการลงทุนกาหนด (หรือตามกาหนดเวลาทีห่ น่วยงานทีม่ อี านาจ กฎหมายหรือ
ประกาศทีเ่ กี่ยวข้อง กาหนดหรือทีจ่ ะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต) และจัดส่งหนังสือดังกล่าวให้กบั ผูถ้ อื หน่วยลงทุน
เมื่อมีรายการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนในแต่ละปี ภายในเดือนมีนาคมของปี ถัดไป หรือตามทีร่ ะบุไว้ในโครงการ
จัดการกองทุนรวมเพื่อการออม เพื่อเป็ นข้อมูลแก่ผูถ้ อื หน่วยลงทุนในการดาเนินการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา
1.3 บริษทั จัดการจะยุตกิ ารจัดทาหนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการออม สาหรับยอดซื้อหน่วยลงทุ น
ตัง้ แต่วนั ทีส่ นิ้ สุดการได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้สาหรับเงินได้เท่าทีจ่ ่ายเป็ นค่าซื้อหน่วยลงทุนกองทุนรวม
เพื่อการออม
1.4 บริษทั จัดการจะจัดทาหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม
เมื่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนโอนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่น โดยมีรายการ
อย่างน้อยตามทีส่ มาคมบริษทั จัดการลงทุนกาหนด ซึ่งได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
จัดส่งหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนดังกล่าว พร้อมด้วยเช็คค่าขายคืนหรือเงินโอนค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือ
วิธกี ารอื่นใดในการชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมไปยัง
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กองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่น ภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั คาสั ่งจากผูถ้ อื หน่วย
ลงทุนหรือภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ทีค่ านวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของทุนแล้วแต่กรณี เพื่อเป็ นข้อมูลในการจัดทา
ทะเบียน ผูถ้ อื หน่วยลงทุนอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเก็บไว้เป็ นหลักฐาน พร้อมให้พนักงานประเมินของกรมสรรพากร
ตรวจสอบได้
1.5 บริษทั จัดการจะจัดทาหนังสือรับรองการขายคืนหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุ นชนิดเพื่อการออม
โดยมีรายการอย่างน้อยตามทีส่ มาคมบริษทั จัดการลงทุนกาหนด ซึ่งได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และจัดส่งหนังสือรับรองการขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว เมื่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนขายคืนหน่วย
ลงทุน พร้อมชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั คานวณมูลค่าทรัพย์สนิ มูลค่าหน่วยลงทุน
ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทาการใน
ต่างประเทศ (ถ้ามี) โดยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผูถ้ อื หน่วยลงทุนตามเลขทีบ่ ญ
ั ชีทผี่ ถู้ อื หน่วยลงทุนแจ้งไว้ในใบ
คาขอใช้บริการกองทุน หรือจ่ายเป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั ่งจ่ายในนามของผูถ้ อื หน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตามทีอ่ ยู่ทรี่ ะบุไว้ในคาขอใช้บริการกองทุน หรือวิธกี ารอื่นใดตามที่บริษทั จัดการกาหนด
บริษทั จัดการจะจัดทาและส่งรายงานเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุนให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทีข่ ายคืนหน่วยลงทุนตาม
หลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ มาคมบริษทั จัดการลงทุนกาหนด โดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.
2. สิทธิประโยชน์ดา้ นภาษีของผูถ้ อื หน่วยลงทุน
2.1 สิทธิและหน้าทีเ่ กี่ยวกับภาษีของผูถ้ อื หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมจะเป็ นไปตามกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้อง
กฎกระทรวง ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม (ถ้ามี) ผูถ้ อื หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออม
จะไม่ได้รบั ผลผลประโยชน์ทางภาษีหากไม่ปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขการลงทุน และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีทเี่ คย
ได้รบั ภายในกาหนดเวลา และจะต้องชาระเงินเพิม่ และเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร (ถ้ามี)
2.2 ผูล้ งทุนต้องศึกษาเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม และรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีก่อน
การลงทุน ควบคู่กนั ไปพร้อมกับการศึกษาหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน และสามารถสอบถาม
รายละเอียดเพิม่ เติมได้ทบี่ ริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
ทัง้ นี้ ผูล้ งทุนมีหน้าทีใ่ นการตรวจสอบการลงทุนให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขดังกล่าว และมีหน้าทีใ่ นการจัดเก็บ
เอกสารหลักฐานทีเ่ กี่ยวข้องกับการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม การหักลดหย่อนภาษี และหรือการชาระคืนภาษี
หรือเงินเพิม่ และหากผูล้ งทุนปฏิบตั ผิ ดิ หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธกี ารทีก่ ฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องประกาศกาหนด ผูล้ งทุน
มีหน้าทีใ่ นการชาระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีทเี่ คยได้รบั การชาระภาษีเงินได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน การชาระ
เงินเพิม่ กรณีทผี่ ถู้ อื หน่วยลงทุนปฏิบตั ไิ ม่เป็ นไปตามเงื่อนไขการลงทุนหรือไถ่ถอนหน่วยลงทุนก่อนกาหนด ตามที่
กฎหมายกาหนด
2.3 เงินได้ทจี่ ่ายเป็ นค่าซื้อหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมทีจ่ ะได้รบั ยกเว้นไม่ต้องรวมคานวณเพื่อเสียภาษีเงิน
ได้บุคคลธรรมดา ต้องเป็ นเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาตามเงื่อนไขของหน่วยงานทีม่ อี านาจตาม กฎหมาย
หรือประกาศทีเ่ กี่ยวข้อง กาหนดหรือทีจ่ ะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยผูล้ งทุนต้องปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขการลงทุน
ทีก่ รมสรรพากรกาหนด
“ผูถ้ อื หน่วยจะต้องคานึงถึงเงื่อนไขสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามเงื่อนไขทีก่ รมสรรพากรกาหนด โดยหากผูถ้ อื หน่วย
ลงทุนมีรายการขายคืนหน่วยลงทุนก่อนเงื่อนไขดังกล่าว จะต้องเสียสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีและจะต้องชาระคืน
เงินภาษีทไี่ ด้รบั ลดหย่อนและเงินเพิม่ ให้แก่กรมสรรพากร”
“ผูถ้ อื หน่วยจะต้องคานึงถึงเงื่อนไขสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามเงื่อนไขทีก่ รมสรรพากรกาหนด โดยหากผูถ้ อื หน่วย
ลงทุนมีรายการขายคืนหน่วยลงทุนก่อนเงื่อนไขดังกล่าว จะต้องเสียสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีและจะต้องชาระคืน
เงินภาษีทไี่ ด้รบั ลดหย่อนและเงินเพิม่ ให้แก่กรมสรรพากร”
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3. เมื่อครบระยะเวลาของการได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษีแล้ว กองทุนยังคงมีสถานะเป็ นกองทุนรวมตามกฎหมายอยู่
แต่ผถู้ อื หน่วยลงทุนจะไม่สามารถนาเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้อกี ต่อไป
4. ผูล้ งทุนไม่สามารถนาหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมไปโอน หรือ จานาได้ (หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการ
โอน และหรือ จานาหน่ วยลงทุ นของกองทุน รวมเพื่อ การออม จะเป็ น ไปตามที่หน่ วยงานที่มีอานาจ กฎหมายหรือ
ประกาศทีเ่ กี่ยวข้อง กาหนดหรือทีจ่ ะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต)
5. สาหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมเมื่อครบสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามทีก่ ฏหมายทีเ่ กี่ยวข้องกาหนด บริษทั จัดการ
ขอสงวนสิทธิทจี่ ะหยุดรับคาสั ่งซื้อ หรือสับเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุนชัวคราว
่
ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง หรือหยุดรับคาสั ่งซื้อ
หรือสับเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุนถาวร ตามทีบ่ ริษทั จัดการเห็นสมควร โดยพิจารณาถึงประโยชน์ของ ผูถ้ อื หน่วยลงทุน
และกองทุนเป็ นสาคัญ และหากกองทุนรวมเข้าเงื่อนไขการเลิกกองทุน บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการดาเนินการ
ดังนี้
(1) โอนย้ายหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่นภายใต้การบริหารจัดการ
ของบริษทั จัดการ หรือกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมภายใต้การบริหารจัดการของ
บริษทั จัดการอื่น โดยจะโอนย้ายไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่นทีม่ นี โยบายการ
ลงทุน หรือความเสีย่ งทีใ่ กล้เคียงกับกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมเดิม หรือโอนไปยัง
กองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมทีม่ คี วามเสีย่ งต่าสุดโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการขายหรือ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผูถ้ อื หน่วย
การดาเนินการดังกล่าวข้างต้นให้ถอื ว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผู้ถอื หน่วยลงทุนแล้ว และบริษทั จัดการจะพิจารณา
ถึงประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนและกองทุนเป็ นสาคัญ โดยบริษทั จัดการจะยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการ
ซื้อ-ขาย หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ทัง้ นี้ บริษทั จัดการจะพิจารณาถึงประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนและ
กองทุนเป็ นสาคัญ
(2) ในกรณีทผี่ ถู้ อื หน่วยลงทุนประสงค์จะโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่ วยลงทุนชนิดเพื่อการ
ออม อื่นอีกทอดหนึ่ง ผูถ้ อื หน่วยสามารถแจ้งต่อบริษทั จัดการกองทุนรวมเพื่อโอนย้ายการลงทุนไปยัง กองทุน
รวมกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม อื่นทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุนกาหนด และผูถ้ อื หน่วยจะ
ได้รบั ยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเมื่อเป็ นไปตามเงื่อนไขโดยครบถ้วนดังนี้
(ก) เป็ นการโอนย้ายตามคาสั ่งของผูถ้ อื หน่วยลงทุนเป็ นครัง้ แรกโดยโอนย้ายไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม/
หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่นทีอ่ ยู่ภายใต้การจัดการของบริษทั จัดการกองทุนรวมเดียวกัน
(ข) เป็ นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลาทีบ่ ริษทั จัดการกองทุนรวมกาหนด ทัง้ นี้ ในการกาหนดระยะเวลา
ดังกล่าวบริษทั จัดการกองทุนรวมต้องคานึงถึงระยะเวลาทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุนจะสามารถดาเนินการเพื่อแจ้ง
โอนย้ายการลงทุนได้อย่างเหมาะสม
(ค) จาหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ทีเ่ หลืออยู่ของกองทุนรวมดังกล่าวเพื่อรวบรวมเงินและดาเนินการโอนย้าย
การลงทุนภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ทีเ่ กิดเหตุการณ์ตามเงื่อนไขการเลิกโครงการ
(ง) รวบรวมเงินทีไ่ ด้จากการดาเนินการตาม (ค) ภายใน 10 วันทาการนับแต่วนั ทีเ่ กิดเหตุการณ์ตามเงื่อนไขการ
เลิกกองทุน
(จ) ดาเนินการโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม หรือกองทุนรวม
เพื่อการออมพิเศษ/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมพิเศษอื่นตามแนวทางทีก่ าหนดไว้ในโครงการโดยไม่ชกั ช้า
เมื่อได้ดาเนินการชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแล้ว จะถือว่าเป็ นการเลิกกองทุนรวมนัน้
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6. ในกรณีทบี่ ริษทั จัดการมีเหตุจาเป็ นต้องบริหารสภาพคล่องของกองทุนเปิ ดเป็ นการชัว่ คราว บริษทั จัดการอาจ
กู้ยมื เงินหรือเข้าทาธุรกรรมการขายโดยมีสญ
ั ญาซื้อคืนได้ต่อเมื่อ
(1) คู่สญ
ั ญาเป็ นบุคคลประเภทสถาบัน
(2) ระยะเวลาการชาระหนี้จดั อยู่ในช่วงเวลาอันสัน้
(3) อัตราส่วนของการกู้ยมื เงินหรือการเข้าทาธุรกรรมดังกล่าวต้องอยู่ในอัตราทีเ่ หมาะสมต่อความจาเป็ นในการบริหาร
สภาพคล่องทีเ่ กิดขึน้ เป็ นการชัวคราว
่
(4) การทาธุรกรรมการขายโดยมีสญ
ั ญาซื้อคืน ต้องใช้รูปแบบสัญญาที่เป็ นมาตรฐานตามที่สานักงาน คณะกรรมการ
ก.ล.ต. ยอมรับ
ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี ารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
7. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะใช้ลายมือชื่อของผูถ้ อื หน่วยลงทุนในใบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน คาสั ่งซื้อขายหน่วยลงทุน
บัต รตัว อย่ างลายมือชื่อ และ/หรือ เอกสารอื่นที่บริษัท จัดการกาหนด เพื่อใช้เป็ นหลัก ฐานในการแสดงตนเพื่อการท า
ธุรกรรมของผู้ถอื หน่วยลงทุนกับบริษทั จัดการ และ/หรือเพื่อใช้ในการตรวจสอบลายมือชื่อของผู้ถอื หน่วยลงทุนทีแ่ สดง
มติเมื่อตรวจนับมติสาหรับการขอมติจากผูถ้ อื หน่วยลงทุน
8. การควบรวมกองทุน
การควบรวมกองทุนรวมต้องเป็ นการควบกองทุนรวมหรือการรวมกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
กองทุนรวมเดียวกัน โดยบริษัท จัดการกองทุนรวมต้องพิจารณาถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อผู้ถือหน่ วยลงทุนของแต่ละ
กองทุนรวมด้วยความเป็ นธรรม
กองทุนรวมตัง้ แต่ 2 กองทุนรวมขึ้นไปจะดาเนินการเพื่อควบรวมกองทุนรวมได้ต่อเมื่อได้รบั มติของผู้ถือหน่ วยลงทุน
ตามหลักเกณฑ์ทรี่ ะบุไว้ในโครงการและข้อผูกพัน ภายใต้หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
1 กรณี การควบรวมกองทุน รวมระหว่ างกองทุน รวมที่มีนโยบายการลงทุ น ความเสี่ย งและระดับความเสี่ย งของการ
ลงทุน (risk spectrum) เดียวกัน บริษทั จัดการกองทุนรวมต้องได้รบั มติเสียงข้างมากของโครงการแต่ละกองทุนรวมที่
จะควบรวมกองทุนรวมดังกล่าว
2 กรณี การควบรวมกองทุน รวมระหว่ างกองทุน รวมที่มีนโยบายการลงทุ น ความเสี่ย งและระดับความเสี่ย งของการ
ลงทุน (risk spectrum) แตกต่างกัน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องได้รบั มติพเิ ศษของโครงการแต่ละกองทุนรวมทีจ่ ะ
ควบรวมกองทุนรวมดังกล่าว
การขอมติของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง ให้บริษทั จัดการกาหนดรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวมใหม่
หรือแก้ไขเพิม่ เติมโครงการจัดการกองทุนรวมทีร่ บั โอน (ถ้ามี) พร้อมทัง้ ขอมติผู้ถอื หน่วยลงทุนเพื่อเลิกกองทุนรวมเดิม
หรือกองทุนรวมทีโ่ อนไปในคราวเดียวกันด้วย
ในการควบรวมกองทุนไม่ว่าจะเป็ นการควบรวมระหว่างกองทุนปิ ดกับกองทุนปิ ด หรือกองทุนปิ ดกับกองทุนเปิ ด หากมี
ผลให้เกิดกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมที่รบั โอนเป็ นกองทุนเปิ ด ให้บริษัทจัดการขอมติผู้ถือหน่ วยลงทุนเพื่อแก้ไข
โครงการจัดการกองทุน ปิ ดเป็ น โครงการจัดการกองทุน เปิ ดด้วย และหากได้รบั มติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่ ว ย
ลงทุนตามหลักเกณฑ์ใน (1) ของวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าได้รบั มติของผู้ถอื หน่ วยลงทุนในการแก้ไขโครงการจัดการกองทุน
ปิ ดเป็ นโครงการจัดการกองทุนเปิ ดแล้ว ทัง้ นี้โดยได้รบั ยกเว้นไม่ต้องปฏิบตั ติ ามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่ าด้วยการกาหนดวิธีปฏิบตั ิในการขอความเห็นชอบเพื่อแก้ไขประเภทของโครงการ
จัดการกองทุนรวม
ในการขอมติจากผู้ถอื หน่วยลงทุน บริษทั จัดการจะส่งหนังสือนัดประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบสีว่ นั ก่อนวันประชุม หรือ
ส่งหนังสือขอมติล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนวันที่กาหนดให้เป็ นวันสุดท้ายของการรับหนังสือแจ้งมติจากผู้ถือ
หน่วยลงทุน โดยเปิ ดเผยข้อมูลทีผ่ ู้ถอื หน่วยลงทุนควรทราบเกี่ยวกับการควบรวมกองทุนอย่างน้อยดังต่อไปนี้ให้ชดั เจน
ไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือหนังสือขอมติดงั กล่าว
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(1)

(2)

(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

สถานะการลงทุนของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนที่เป็ นปั จจุบนั ก่อนการขอมติควบรวมกองทุน ซึ่งจะต้อง
แสดงรายละเอียดเป็ น รายหลักทรัพ ย์ห รือทรัพ ย์สนิ อื่นโดยระบุประเภท ชื่อ จานวน อัต ราผลตอบแทน (ถ้ามี)
มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ต ามมาตรฐานการบัญชีสาหรับกิจการทีด่ าเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน มูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันทาการสุดท้ายของสัปดาห์ล่าสุด และผลการดาเนินงานล่าสุดของกองทุน
รวม
สรุปประเด็นเปรียบเทียบสาระสาคัญและความแตกต่างของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุน และลักษณะที่จะ
เปลี่ย นแปลงเมื่อ มี การควบรวมกองทุ น แล้ ว โดยต้ อ งมีร ายละเอีย ดเกี่ย วกับประเภทและวัต ถุ ประสงค์ ข อง
โครงการจัดการกองทุนรวม นโยบายการลงทุน และค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผูซ้ ้อื หรือผู้ถอื หน่วยลงทุนและจาก
กองทุนรวม เป็ นอย่างน้อย
ขัน้ ตอน สาระสาคัญของการดาเนินการในแต่ละขัน้ ตอน และกาหนดเวลาในการควบรวมกองทุน
สิทธิของผูถ้ อื หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีจ่ ะควบรวมกองทุน
รายงานแสดงฐานะการเงินของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุน ประมาณการฐานะการเงินของกองทุนรวมใหม่
หรือกองทุนรวมทีร่ บั โอน
การดาเนิ น การเกี่ยวกับการจ่ ายเงิน ปั นผล (ถ้ ามี) ก่ อนการควบรวมกองทุ น และนโยบายการจ่ายเงิน ปั น ผล
ภายหลังการควบรวมกองทุน (ถ้ามี)
ค่าใช้จ่ายในการควบรวมกองทุน และค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจากการดังกล่าวที่จะเรียกเก็บจากผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
และกองทุนรวม (ถ้ามี) เช่น ค่าใช้จ่ายในการชาระบัญชี

(8)

ข้อดีและข้อเสีย หลังจากมีก ารควบรวมกองทุน เช่น ค่าใช้จ่าย ความเสี่ยง หรือ สิทธิป ระโยชน์ของผู้ถือหน่ ว ย
ลงทุน ทัง้ นี้ ต้องไม่มลี กั ษณะทีเ่ กินความจริง
3. ในกรณีที่ผู้ถอื หน่ วยลงทุนไม่ได้แสดงเจตนาภายในกาหนดเวลาให้สิทธิในการออกจากกองทุนรวมก่อนวันที่การควบ
รวมกองทุนแล้วเสร็จ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะถือว่าผูถ้ ือหน่ วยลงทุนได้มอบหมายให้บริษทั จัดการดาเนินการให้
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนดังกล่าวเป็ นผูถ้ อื หน่วยลงทุนของกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมทีร่ บั โอนได้
4. ในช่วงระยะเวลานั บแต่วนั ส่งหนังสือนัดประชุมหรือหนังสือขอมติเพื่อควบรวมกองทุนถึงวันที่มีการควบรวมกองทุ น
บริษัทจัดการอาจไม่ขายหน่วยลงทุนตามคาสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนรวมที่ได้รบั ไว้แล้ ว
หรืออาจหยุดรับคาสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าวได้ โดยการปิ ดประกาศเรื่องดังกล่าวไว้ ณ ทีท่ าการทุก
แห่งของบริษทั จัดการ และจัดให้มกี ารประกาศเรื่องดังกล่าวไว้ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อทุกแห่งของผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับ
ซื้อคืน
ในช่ วงระยะเวลาตามวรรคหนึ่ ง ให้บริษัท จัดการจัดท ารายงานแสดงสถานะการลงทุ นของวัน ทาการสุ ดท้ายของแต่ ล ะ
สัปดาห์ของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนรวมและจัดให้มรี ายงานดังกล่าวไว้ ณ ทีท่ าการของบริษัทจัดการและสถานที่
ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนเพื่อให้ผู้ถือหน่ วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ และจัดสาเนาให้เมื่อผู้ถือ
หน่วยลงทุนร้องขอ
เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีประกาศแก้ไขหรือเพิม่ เติมรายละเอียดการ
ควบรวมกองทุนไปจากรายละเอียดข้างต้น บริษัทจัดการจะดาเนินการตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทีแ่ ก้ไขหรือเพิม่ เติมดังกล่าว
9. ในกรณีทบี่ ริษทั จัดการไม่สามารถดารงความเพียงพอของเงินกองทุนตามนัยข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดารงความเพียงพอของเงินกองทุนและการทาประกันภัยความรับผิดของบริษทั จัดการ บริษัท
จัดการจะเปลี่ยนให้บริษทั จัดการรายอื่นเข้าจัดการกองทุนรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสานักงาน หรือ ขอมติ
โดยเสียงข้างมากของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนซึ่งคิดตามจานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ าย
ได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนรวมภายในสิบห้าวันนับแต่วนั ที่บริษทั จัดการรูห้ รืออาจรูถ้ ึงการไม่สามารถดารงความเพีย งพอ
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10.

11.

12.

13.

14.

ของเงินกองทุ น ดังกล่าว ทัง้ นี้ หากมีเหตุ จาเป็ น และสมควรบริษัท จัดการอาจขอให้สานั กงานพิจ ารณาขยายระยะเวลา
ออกไปได้ โดยการคัดเลือ กบริษัทจัดการรายใหม่จะคานึ งถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่ วยลงทุ นเป็ น สาคัญ และในกรณี ที่มี
ค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนบริษทั จัดการ บริษัท จัดการจะเป็ นผู้รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่ าว หากบริษัท จัดการไม่
สามารถดาเนินการภายในระยะเวลาทีก่ าหนด บริษทั จัดการจะดาเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป
การถือหน่วยลงทุนเกินหนึ่งในสาม
กรณีผู้ถือหน่ วยลงทุนถือหน่ วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่ วยลงทุนที่จาหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนรวม
บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่า 1 ใน 3 เว้นแต่กรณีที่มีการแบ่งชนิดหน่ วยลงทุนและหน่ วยลงทุนชนิด
ดังกล่าวมีผถู้ อื หน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผูถ้ อื หน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจานวนทีถ่ อื อยู่
ธุรกรรมเพื่อกองทุนกับบุคคลทีเ่ กี่ยวข้อง (affiliated transaction)
บริษทั จัดการอาจทาธุรกรรมเพื่อกองทุนกับบุ คคลทีเ่ กี่ยวข้องได้ โดยปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตาม ประกาศคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และหรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ ทีม่ อี ยู่ในปั จจุบนั และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมในอนาคต
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการทีก่ องทุนใช้บริการบุคคลอื่น (soft commission)
1 บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็ นผู้ให้บริการ อันเนื่องมาจากการใช้บริการของ
บุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือประกาศสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ ที่มอี ยู่ในปั จจุบนั และที่แก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต รวมทัง้ “หลักปฏิบตั ใิ นการรับผลตอบแทนที่
เกิดจากการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินจากนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์หรือบริษัทสมาชิกศูนย์ซ้อื ขายหลักทรัพย์
เพื่อกองทุน (soft dollar)” ที่บริษัท จัดการกาหนดไว้ ทัง้ นี้ บริษัท จัดการจะจัดสรรการรับผลประโยชน์ตอบแทนด้ว ย
ความเป็ นธรรมและคานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ทอี่ าจมีไว้ได้ของกองทุนด้วย
2 ในกรณีที่บริษัทจัดการมีการรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนตาม (1) บริษัทจัดการจะเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการ
รับผลประโยชน์ดงั กล่าวไว้ในรายงานรอบปี บญ
ั ชี และในกรณีที่เป็ นกองทุนเปิ ดจะเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ในรายงาน
รอบระยะเวลาหกเดือนด้วย
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เพิม่ เติม และ/หรือแก้ไขวิธกี ารจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่างๆ
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เพิม่ เติม และ/หรือแก้ไขวิธกี ารจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายงาน
ต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับกองทุน เช่น หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (Confirmation Note) หรือ รายงานยอดหน่วยลงทุน
คงเหลือ (Statement) เป็ นต้น โดยผูถ้ อื หน่วยลงทุนอาจรับเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับกองทุน
แตกต่างไปจากเดิม อาทิเช่น บริษทั จัดการอาจพิจารณาจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับกองทุนผ่าน
ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น จัดส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของบริษทั จัดการ หรือการจัดส่งข้อมูลผ่านทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (email) เป็ นต้น และ/หรือจัดส่งข้อมูลให้ในรูปแบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์อ่นื ดังนัน้ ผูถ้ อื หน่วยลงทุนจึง
ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รบั ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนครบถ้วนแล้ว เพื่อประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุน ทัง้ นี้ สาหรับหนังสือ
รับรองสิทธิในหน่วยลงทุนทีไ่ ด้รบั ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือวิธกี ารอื่นใด ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถใช้แทน
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนตามปกติได้
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับ/หรือเพื่อประโยชน์กับ
1 พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้มถี ิ่นฐานอยู่ในหระเทศสหรัฐ อเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือที่
ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีห นังสือ เดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที่
ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา
2 นิติบุคคล รวมถึงบริษทั หรือห้างหุ้นส่วน เป็ นต้น ซึ่งจัดตัง้ ขึน้ ภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขา
ของนิตบิ ุคคลดังกล่าว
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3 หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทัง้ ในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา
4 ผูล้ งทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคาสั ่งเกี่ย วกับหน่ วยลงทุนของบริษทั จัดการ หรือชาระ/รับชาระเงินเกี่ยวกับ
หน่ วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทัง้ นี้ รวมถึง ผู้ลงทุนที่ใช้ตวั แทนหรือผู้จดั การที่ตงั ้ อยู่ในประเทศ
สหรัฐอเมริกาในการดาเนินการดังกล่าว
5 กองทรัพย์สนิ ของบุคคลและนิตบิ ุคคลดังกล่าว ตามข้อ 1-4 บริษทั จัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการ
สั ่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่ วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสาหรับผู้ลงทุนที่มีลกั ษณะดังกล่ าว
ข้างต้น
15. ในกรณีทผี่ ถู้ อื หน่วยลงทุน ไม่มภี ูมลิ าเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็ นอย่างอื่น บริษทั จัดการกองทุนรวมจะอ้างอิง
ทีอ่ ยู่ของบริษทั จัดการกองทุนรวมเป็ นภูมลิ าเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีทตี่ ้องมีการวางทรัพย์
16. ข้อกาหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายทีเ่ รียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งต่อไปจะ
เรียกว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วนั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกาหนดให้สถาบันการเงินที่
ไม่ใช่สญ
ั ชาติอเมริกนั นอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี่ยวกับบัญชี
ของบุคคลทีอ่ ยู่ในบังคับต้องเสียภาษีให้กบั ประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิตบิ ุคคล สัญชาติอเมริกนั
ผูซ้ ่งึ มีถิ่นทีอ่ ยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผูซ้ ่งึ มีถิ่นทีอ่ ยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปิ ดหรือมีไว้กบั FFI นัน้ นอกจากนี้
ยังปรากฎด้วยว่าในปั จจุบันมีรฐั บาลในหลายประเทศกาลังดาเนิน การออกกฎหมายที่มขี ้อ กาหนดและหลักเกณฑ์ ใน
ลักษณะที่คล้ ายคลึง กับ FATCA (ซึ่งต่ อ ไปจะรวมเรีย ก FATCA และกฎหมายดัง กล่ าวว่ า “กฎหมายต่ างประเทศที่
เกี่ยวข้อง”)
กองทุนรวมและบริษทั จัดการถือว่าเป็ น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกาหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกัน
และบุคคลที่มีลกั ษณะตามหลักเกณฑ์ที่ FATCA กาหนด หน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื่อหาความสัม พันธ์ของ
ลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที่ในการกาหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทาเอกสารยืนยันตนตาม
หลักเกณฑ์ของ FATCA เป็ นต้น
ภายใต้ขอ้ กาหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มี
สถานะเป็ น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนัน้ จะได้รบั ผลกระทบทีส่ าคัญใน
สองกรณี คือ
(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30% ของเงินที่กองทุนรวมจะได้รบั จากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สิน
ทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริม่ ต้นตัง้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็ นต้น
ไป และเงินลงทุนทางอ้อมในทรัพ ย์สนิ ทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝาก
และเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเริ่มต้นตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2560 เป็ นต้นไป โดย
FATCA กาหนดให้ส ถาบัน การเงิน ของประเทศสหรัฐ อเมริกาและ FFI ที่เข้าร่ว มผู กพัน ตนตามข้อกาหนดของ
FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผูร้ บั ฝากทรัพย์สนิ ผูส้ นับสนุนการขายและรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน) มีหน้าทีด่ าเนินการหักเงิน ณ ทีจ่ ่ายดังกล่าวก่อนชาระให้กบั กองทุนรวมทีเ่ ป็ น NPFFI
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผูร้ บั ฝากทรัพย์สิน และ
ผูส้ นับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน ที่เข้าร่วมผูกพันตามข้อกาหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับ
การทาธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ่งอาจทาให้กองทุน
รวมไม่สามารถดาเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดาเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทาให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทารายการผ่านทางผูส้ นับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้อกี ต่อไป
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เพื่อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รบั ผลกระทบในการดาเนินงานรวมทัง้ เพื่อเป็ นการรักษาประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่ วยลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบตั ิตาม
หลักเกณฑ์ และข้อกาหนดของกฎหมายต่ างประเทศที่เกี่ย วข้อ ง และเพื่อให้บริ ษัท จัดการและกองทุน รวม
สามารถปฏิบัติต ามภาระผูกพัน ภายใต้ ข้อ กาหนดและหลักเกณฑ์ ข องกฎหมายต่ างประเทศที่เกี่ย วข้อ งได้
บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทัง้ ผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับการปฎิบตั งิ านของกองทุน เช่น ผูด้ ูแลผลประโยชน์
ผูร้ บั ฝากทรัพย์สนิ และผูส้ นับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดาเนินการดังนี้
(1) ร้อ งขอให้ ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ที่ เข้าข่ ายเป็ น พลเมือ งของประเทศสหรัฐ อเมริก า(หรือ เป็ น บุ คคลตามที่
กฎหมายต่างประเทศทีเ่ กี่ยวข้องกาหนด) ให้คายินยอมบริษทั จัดการและกองทุนและตัวแทนในการนาส่ง
ข้อมูล (เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขประจาตัวผู้เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา จานวนและมูลค่าหน่ วยลงทุนคงเหลือ
จานวนเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนหรือเงินปั นผลที่ได้รบั เป็ นต้น)ที่มีอยู่ในบัญ ชีท งั ้ หมดของผู้ถือหน่ วย
ลงทุ นนัน้ กับบริษัท จัดการ ให้กับหน่ วยงานของรัฐทัง้ ในและต่างประเทศ ตามข้อกาหนดของกฎหมาย
ต่างประเทศทีเ่ กี่ยวข้อง
(2) ร้องขอให้ผูถ้ อื หน่วยลงทุนนาส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคายินยอม เพิม่ เติม เพื่อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบ
ความเกี่ยวข้องกับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกัน หรือการให้
ข้อมูลตามหัวข้อที่กาหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่ วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการ
แจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื่อข้อมูลที่เคยให้ไว้มกี ารเปลี่ยนแปลง เป็ นต้น รวมถึงนาส่งหลักฐานเพื่อยืนยันการ
เข้าร่ วมใน FATCA หรือ กฎหมายต่ างประเทศที่ เกี่ย วข้อ ง (ในกรณี ที่เป็ น ลู กค้าสถาบันการเงิน ) ทัง้ นี้
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกาหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) ดาเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศทีเ่ กี่ยวข้อง
เพื่อเป็ นการป้ องกัน และลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่ วยลงทุนโดยรวม รวมทัง้ เพื่ อให้
กองทุ น หรือ ผู้ ถือ หน่ ว ยลงทุ น โดยรวมได้ ร ับประโยชน์ เ พิ่ ม ขึ้น หากมี การดาเนิ น การที่ส อดคล้ อ งกั บ
กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น ในกรณี ที่ผู้ถือหน่ วยลงทุนปฏิเสธการดาเนินการหรือไม่แสดง
เจตนาตอบรับภายในระยะเวลาทีบ่ ริษัทจัดการกาหนด บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการดาเนินการอย่าง
ใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ตามความจาเป็ นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่ วยลงทุน
ดังกล่าวรับทราบการดาเนินการตามที่บริษทั จัดการแจ้งนี้แล้ว และ/หรือได้ดาเนินการตามข้อตกลงที่ได้
ระบุไว้ในคาขอเปิ ดบัญชี
(1) ไม่รบั คาสั ่งซื้อ/ สับเปลี่ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดาเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ ือหน่ วยลงทุน
ดังกล่าว
(3) ดาเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้เงิน ลงทุ น เงินปั นผลและ/หรือเงินที่ชาระค่าขายคืนหน่ วย
ลงทุ น ของผู้ถือ หน่ วยลงทุน รายนัน้ ได้ เพื่อ ให้สอดคล้ องกับเกณฑ์ แ ละข้อ กาหนดของกฎหมาย
ต่างประเทศทีเ่ กี่ยวข้อง ทัง้ นี้ ต้องไม่ขดั กับกฎหมายของประเทศไทย
(4) ดาเนิน การอื่น ใดอัน เป็ น การป้ องกัน หรือลดผลกระทบ หรือท าให้กองทุ น หรือผู้ถือหน่ ว ยลงทุ น
โดยรวมได้ รบั ประโยชน์ เพิ่ ม ขึ้ น หากมีก ารดาเนิ น การที่ส อดคล้ อ งกั บกฎหมายต่ างประเทศที่
เกี่ยวข้องข้างต้น
การดาเนินการดังกล่าวถือเป็ นความจาเป็ น และเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะ
เป็ นการกระทาเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้บริษทั จัดการและกองทุนมีการดาเนินการทีไ่ ม่สอดคล้องข้อบังคับของ
FATCA และกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ย วข้องอันจะท าให้กองทุนอาจต้องถู กหัก ณ ที่จ่าย หรือถู กปิ ด
บัญชีธนาคารตามทีก่ ล่าวแล้วข้างต้น ซึ่งในทางปฏิบตั ิบริษทั จัดการจะเลือกดาเนินการเฉพาะผูถ้ ือหน่วย
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ลงทุน ที่เข้าข่ ายเป็ น พลเมืองของประเทศสหรัฐ อเมริกา (หรือ เป็ นบุ คคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่
เกี่ยวข้องกาหนด) เท่านัน้
ทัง้ นี้ ในกรณีทกี่ ฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกาหนดเพื่อรองรับการดาเนินการตามทีบ่ ริษทั จัดการ
ได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น บริษัทจัดการ (รวมถึงผูท้ ี่เกี่ยวข้อง) จะดาเนินการตามข้อกาหนดของกฎหมาย
ภายในประเทศ โดยอาจนาส่งข้อมูลของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนไปยังหน่ วยงาน หรือดาเนินการอื่นใดทีร่ าชการ
กาหนด โดยไม่จาเป็ นต้องร้องขอต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุน
17. การซื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวติ
ผูล้ งทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ควบกรมธรรม์ประกันชีวติ หรือที่เรียกว่า กรมธรรม์ประกันชีวติ ควบ
หน่วยลงทุน โดยติดต่อกับบริษทั ประกันชีวติ หรือตัวแทนทีบ่ ริษัทประกันชีวติ กาหนด (ถ้ามี) ทัง้ นี้ การซื้อขายหน่วย
ลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวติ อาจมีขอ้ กาหนด และวิธปี ฏิบตั ทิ แี่ ตกต่างไปจากการซื้อขายหน่วยลงทุนเพียงอย่าง
เดียว ผูล้ งทุนทีซ่ ้อื กรมธรรม์ประกันชีวติ ควบหน่วยลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของ
กรมธรรม์ประกันชีวติ ควบหน่วยลงทุนก่อน
บริษทั ประกันชีวติ เป็ นตัวแทนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวติ ในการรวบรวม และนาส่งคาสั ่งซื้อขาย
หน่วยลงทุน รวมทัง้ คาสั ่งต่างๆไปยังบริษทั จัดการในนามของบริษทั ประกันชีวติ โดยไม่เปิ ดเผยชื่อทีแ่ ท้จริงของผูถ้ อื
หน่วยลงทุน (Omnibus Account) ผูถ้ อื หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวติ มีหน้าทีต่ ้องติดต่อเพื่อรับหน่วยลงทุน
หรือรับชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุน และตลอดจนรับคายืนยันการทารายการต่างๆ จากบริษทั ประกันชีวติ โดยตรง
อนึ่ง บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการให้บริการซื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกัน
ชีวติ รวมถึงการให้บริการอื่นๆทีเ่ กี่ยวข้อง โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนและ/หรือ ผูล้ งทุนทีซ่ ้อื
กรมธรรม์ประกันชีวติ ควบหน่วยลงทุนแล้ว ทัง้ นี้ ในกรณีทมี่ ีการเปลี่ยนแปลงการให้บริการดังกล่าว บริษทั จะแจ้ง ให้
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยติดประกาศทีท่ าการของบริษทั จัดการและ/หรือบริษทั ประกันชีวติ และ/หรือ
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ
ในกรณีทมี่ ีการยกเลิกบริการดังกล่าว บริษทั จัดการ จะแจ้งให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน โดย
ติดประกาศทีท่ าการของบริษทั จัดการและ/หรือบริษทั ประกันชีวติ และ/หรือเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ
และแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบภายใน 15 วัน
ข้อกาหนดเกี่ยวกับการซื้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวติ ดังต่อไปนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยถือว่า
ได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนและ/หรือผูล้ งทุนทีซ่ ้อื กรมธรรม์ประกันชีวติ ควบหน่วยลงทุนแล้ว
ทัง้ นี้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะต้องเป็ นไปตามเกณฑ์ทสี่ านักงานกาหนด
1. มูลค่าขัน้ ต่าของการสั ่งซื้อหน่วยลงทุน มูลค่าขัน้ ต่าของการขายคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่ วยลงทุนคงเหลือในบัญชี
ขัน้ ต่าจานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั ้ ต่า ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) และ
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) :
เนื่องจากการซื้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวติ มีข้อกาหนดทีเ่ กี่ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น การเวนคืน
กรมธรรม์ สัดส่วนการเลือกลงทุนแต่ละกองทุน การดาเนินการสับเปลี่ยนกองทุน ตลอดจนการหักค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น ค่าการประกันภัย เป็ นต้น ดังนัน้ การสั ่งซื้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวติ
จึงมีขอ้ กาหนดในเรื่องมูลค่าขัน้ ต่าของการสั ่งซื้อหน่วยลงทุน มูลค่าขัน้ ต่าของการสั ่งขายคืน จานวนหน่ วยลงทุน
ขัน้ ต่าของการสั ่งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั ้ ต่า จานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั ้ ต่า
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) และค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end
Fee) ซึ่งอาจแตกต่างจากการซื้อขายหน่วยลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทัวไปเพี
่
ยงอย่างเดียว
ผูล้ งทุนทีส่ นใจซื้อกรมธรรม์ประกันชีวติ ควบหน่วยลงทุน จึงต้องศึกษาข้อกาหนดดังกล่าวได้ ตามเงื่อนไขทีร่ ะบุไว้
ในกรมธรรม์ประกันชีวติ ควบหน่วยลงทุน และ/หรือเอกสารประกอบการขายทีจ่ ดั ทาโดยบริษทั ประกันชีวติ
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2.การเสนอขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวติ :
ผูล้ งทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวติ ควบหน่วยลงทุนผ่านบริษทั ประกันชีวติ
หรือตัวแทนทีบ่ ริษทั ประกันชีวติ กาหนด (ถ้ามี) โดยชาระค่าซื้อหน่วยลงทุนตามวิธกี ารทีแ่ ต่ละบริษทั ประกันชีวติ
กาหนด ทัง้ นี้ บริษทั ประกันชีวติ อาจกาหนดมูลค่าขัน้ ต่าในการสั ่งซื้อหน่ วยลงทุน วันและเวลาทาการในการสั ่งซื้อ
หน่วยลงทุน วิธกี ารในการสั ่งซื้อ วิธกี ารชาระเงินเพิม่ เติม ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวติ และ/หรือเอกสาร
การขายทีผ่ ลู้ งทุนได้รบั จากบริษทั ประกันชีวติ โดยระยะเวลาในการสั ่งซื้อจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนทีก่ าหนดไว้ในโครงการ และคาสั ่งซื้อหน่วยลงทุนจะมีผลเมื่อบริษทั จัดการได้รบั ชาระเงินครบถ้วน
จากบริษทั ประกันชีวติ แล้ว
ในกรณีของการสั ่งซื้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวติ บริษทั จัดการ หรือบริษทั ประกันชีวติ อาจปฏิเสธคา
สั ่งซื้อขายหน่วยลงทุนของผูล้ งทุน เมื่อพิจารณาเห็นว่า คาสั ่งดังกล่าวอาจเข้าข่ายการทาธุรกรรมทีม่ เี หตุอนั ควรเชื่อ
ได้ว่ามีความเกี่ยวข้องหรืออาจจะเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและ/หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ตาม
พระราชบัญญัตปิ ้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และพระราชบัญญัตปิ ้ องกันและปราบปรามการสนั บสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้าย รวมถึงกฎหมายฉบับอื่นทีเ่ กี่ยวข้อง หรือเข้าข่ายบุคคลทีบ่ ริษทั ประกันชีวติ สงวนสิทธิใน
การพิจารณารับประกัน หรือการสั ่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน ผูถ้ อื หน่วยลงทุน
หรือต่อชื่อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษทั จัดการ หรือบริษทั ประกันชีวติ รวมถึงกรณีที่คา
สั ่งซื้อหน่วยลงทุนเข้าข่ายเป็ นการทาธุร กรรมทีถ่ อื เป็ นความผิดตามกฎหมาย ขัดต่อกฎหมายหรือความสงบ
เรียบร้อยของประชาชนหรืออยู่ภายใต้คาสั ่งห้ามการทาธุรกรรมของทางราชการ และกรณีทผี่ ลู้ งทุนไม่ผ่าน
หลักเกณฑ์การรับประกันของบริษทั ประกันชีวติ
3. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
3.1. ผูล้ งทุนทีซ่ ้อื กรมธรรม์ประกันชีวติ ควบหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์
ประกันชีวติ ควบหน่วยลงทุนผ่านบริษทั ประกันชีวติ หรือตัวแทนทีบ่ ริษทั ประกันชีวติ กาหนด (ถ้ามี)
ทัง้ นี้ บริษทั ประกันชีวติ อาจกาหนดมูลค่า หรือ จานวนหน่วยลงทุนขัน้ ต่าในการขายคืนหน่วยลงทุน เงื่อนไขใน
การขายคืนหน่ วยลงทุน วันและเวลาในการขายคืนหน่วยลงทุน วิธกี ารนาส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพิม่ เติม
ตามทีร่ ะบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวติ และ/หรือเอกสารการขายที่ผถู้ อื หน่วยลงทุนได้รบั จากบริษทั ประกันชีวติ
โดยระยะเวลาการขายคืนจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาที่กาหนดไว้ในโครงการ และคาสั ่งขายคืนจะมีผล
เมื่อบริษทั ประกันชีวติ ได้ส่งคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมายังบริษทั จัดการแล้ว โดยบริษทั ประกันชีวติ
อาจต้องการเอกสารหลักฐานจากผูถ้ อื กรมธรรม์จนครบถ้วน ก่อนส่งคาสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุนมายังบริษทั
จัดการ
ทัง้ นี้ ผูล้ งทุนทีซ่ ้อื กรมธรรม์ประกันชีวติ ควบหน่วยลงทุนทีป่ ระสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถขายคืน
หน่วยลงทุน โดยระบุเป็ นจานวนหน่วยลงทุน โดยใช้แบบฟอร์มของบริษทั ประกันชีวติ ตามจานวนขัน้ ต่าและ
เงื่อนไขทีร่ ะบุไว้ในกรมธรรม์
บริษทั จัดการจะดาเนินการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ตวั แทนของผูถ้ อื กรมธรรม์ประกันชีวติ ควบ
หน่วยลงทุน (กล่าวคือ บริษทั ประกันชีวติ ทีอ่ อกกรมธรรม์ประกันชีวติ ควบหน่วยลงทุน) ภายใต้กรอบระยะเวลา
ทีก่ าหนด โดยเป็ นไปตามเงื่อนไขและข้อกาหนดในโครงการ ทัง้ นี้ เพื่อให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษทั ประกันชีวติ มีหน้าทีต่ ้องชาระเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนทีไ่ ด้รบั จากบริษทั จัดการให้แก่ผถู้ อื กรมธรรม์ภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั รับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือ
ภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั คานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคา
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยมิให้นับรวมวันหยุดทาการของผูป้ ระกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศทีม่ ี
ลักษณะในทานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผูป้ ระกอบธุรกิจทีเ่ กี่ยวข้องในต่ างประเทศซึ่งจะ
ส่งผลกระทบต่อการชาระราคา โดยวิธกี ารรับค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นไปตามทีบ่ ริษทั ประกันชีวติ กาหนดไว้
ในกรมธรรม์ประกันชีวติ ควบหน่วยลงทุน
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3.2. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตภิ ายใต้กรมธรรม์ประกันชีวติ ควบหน่วยลงทุน :
ในบางกรณี บริษทั ประกันชีวติ อาจมีขอ้ ตกลงกับผูถ้ อื หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวติ ที่จะดาเนินการส่ง
คาสั ่งซื้อ / ขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นประจาหรืออัตโนมัตหิ รือตามเงื่อนไขใดๆทุกเดือน และ/หรือดาเนินการนา
เงินจากการขายคืนหน่วยลงทุนมา
ชาระค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดๆทีบ่ ริษทั ประกันชีวติ เรียกเก็บเงินจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์
ประกันชีวติ ทัง้ นี้ การส่งคาสั ่งซื้อ/ขายคืนหน่ วยลงทุน หรือคาสั ่งใดๆ เกี่ยวกับการดังกล่าวในแต่ละครัง้ โดย
บริษทั ประกันชีวติ ถือว่าบริษทั ประกันชีวติ ได้รบั มอบอานาจจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิ ตให้
ส่งคาสั ่งดังกล่าวมายังบริษทั จัดการเรียบร้อยแล้ว โดยบริษทั ประกันชีวติ อาจจะสรุปค่าใช้จ่ายดังกล่าวและจัดส่ง
ให้ผถู้ อื หน่วยลงทุน ทัง้ นี้ ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายล่าสุดได้ตามช่องทางทีบ่ ริษทั ประกัน
ชีวติ จะเปิ ดเผยเพิม่ เติมในเอกสารประกอบการขายตามรู ปแบบและเงื่อนไขทีบ่ ริษทั ประกันชีวติ ตกลงกับลูกค้า
4. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
กรณีทผี่ ลู้ งทุนทีซ่ ้อื กรมธรรม์ประกันชีวติ ควบหน่วยลงทุน บริษทั จัดการจะเป็ นผูอ้ อกเอกสารรับรองสิทธิในหน่วย
ลงทุนให้แก่บริษทั ประกันชีวติ ภายใน 10 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ทารายการสั ่งซื้อหน่วยลงทุน ทัง้ นี้ บริษทั จัดการ
ขอสงวนสิทธิทจี่ ะไม่ออกเอกสารรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้กบั ผูถ้ อื หน่วยภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวติ ควบ
หน่วยลงทุน
ทัง้ นี้ บริษทั ประกันชีวติ จะเป็ นผูอ้ อกและจัดส่งหนังสือยืนยันการทารายการซื้อ หน่วยลงทุนตามข้อ (2) และการ
ขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนตามข้อ (3) ข้อ 3.1 ภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวติ ควบหน่วยลงทุนภายใน
10 วันทาการ นับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันสั ่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน
5. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านบริษทั ประกันชีวติ ตามจานวนขัน้ ต่า จานวนเงิน
คงเหลือขัน้ ต่า และเงื่อนไขทีร่ ะบุไว้ในกรมธรรม์ โดยส่งคาสั ่งตามแบบฟอร์มทีบ่ ริษทั ประกันชีวติ กาหนด
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวติ ควบหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวม
ภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวติ ตามทีบ่ ริษทั ประกันชีวิตกาหนดไว้เท่านัน้ โดยต้องเป็ นการทารายการผ่านบริษทั
ประกันชีวติ การสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การทีบ่ ริษทั ประกันชีวติ ขายคืนหน่วยลงทุนของ
กองทุนเปิ ดหนึ่ง (กองทุนเปิ ดต้นทาง) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดอีกกองหนึ่ง (กองทุนเปิ ดปลายทาง)
ให้กบั ผูถ้ อื หน่วยลงทุนตามเงื่อนไขทีร่ ะบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวติ และเอกสารประกอบการขายกรมธรรม์ โดย
บริษทั ประกันชีวติ จะเป็ นผูด้ าเนินการนาเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิ ดต้นทาง ซึ่งได้หกั ค่าธรรมเนียมการ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื่อนาไปชาระค่าซื้อหน่วยลงทุนกองทุน เปิ ดปลายทาง หรือดาเนินการอื่นใดเพื่อให้
เกิดรายการดังกล่าวให้กับผูถ้ อื หน่วยลงทุน
ทัง้ นี้ การดาเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวติ ควบหน่วยลงทุน มี 3 รูปแบบสรุปได้ดงั นี้
(1) การสับเปลี่ยนกองทุน คือ การสับเปลี่ยนจากกองทุนเปิ ดต้นทางกองหนึ่งไปกองทุนเปิ ดปลายทางกองหนึ่งหรือ
หลายกองทุนตามความประสงค์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนเป็ นครัง้ คราว
(2) การสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี่ยนกองทุนเป็ นประจาตามคาสั ่งทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุนระบุ ไว้
ล่วงหน้าให้มกี ารขายหน่วยลงทุนกองทุนเปิ ดต้นทางกองหนึ่งเพื่อไปลงทุนในกองทุนเปิ ดปลายทางอีกกองหนึ่ง
หรือหลายกองทุนตามเงื่อนไขทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุนแสดงความประสงค์
(3) การปรับสัดส่วนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี่ยนจากกองทุนเปิ ดต้นทางกองหนึ่งหรือหลายกองทุนไป
กองทุนเปิ ดปลายทางกองหนึ่งหรือหลายกองทุนโดยอัตโนมัติตามรอบของกรมธรรม์ เช่น ทุกรอบสามเดือน
เป็ นต้น โดยให้มสี ดั ส่วนการลงทุนเป็ นไปตามทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์
บริษทั ประกันชีวติ อาจระงับการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนเป็ นการชัวคราว
่
และ/หรือถาวรในกรณีที่บริษทั
ประกันชีวติ เห็นว่าไม่เป็ นประโยชน์หรือมีผลกระทบในทางลบต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนหรือกรณีทยี่ กเลิกตามเงื่อนไขที่
กาหนดไว้ในกรมธรรม์
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บริษทั ประกันชีวติ จะเป็ นผูจ้ ดั ส่งหนังสือยืนยันการทารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนภายใน 10
วันทาการ นับแต่วนั ทีไ่ ด้ดาเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน สาหรับกรณีการสับเปลี่ย นหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และ
การปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ บริษทั ประกันชีวติ จะจัดส่งรายงานยืนยันการรับคาสั ่งครัง้ แรก หรือ สรุปส่งเป็ น
รายงานรายปี แล้วแต่กรณี ทัง้ นี้ ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถโทรศัพท์สอบถามสถานะการลงทุนได้ทางโทรศัพท์
ตามทีบ่ ริษทั ประกันชีวติ กาหนด
6. วันและเวลาในการขาย รับซื้อคืนหน่วยลงทุน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถซื้อ ขาย หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ทบี่ ริษทั ประกันชีวติ ได้ทุกวันและเวลาทาการที่
บริษทั ประกันชีวติ กาหนด ทัง้ นี้ ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถทารายการเกี่ยวกับกองทุน ได้แก่ การซื้อหน่ วยลงทุน
(การชาระเบี้ยประกันภัยเพิม่ เติมพิเศษ) การขายคืนหน่วยลงทุน (การถอนเงินจากบัญชีกรมธรรม์ประกันชีวติ )
การสับเปลี่ยนกองทุน การสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ และการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัตไิ ด้โดยส่งคาสั ่งตาม
แบบฟอร์มและปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทีบ่ ริษทั ประกันชีวติ กาหนด
7. สิทธิประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวติ :
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวติ ควบหน่วยลงทุนมีสทิ ธิต่างๆทีแ่ ตกต่างจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนทัวไปที
่ ่
ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้เพียงอย่างเดียว เช่น
1. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะไม่ให้มกี ารโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใดทัง้ สิน้
2. ผูถ้ อื หน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวติ ควบหน่วยลงทุนไม่มสี ทิ ธินาหน่วยลงทุนไปจานาเป็ นหลักประกัน
3. ผูถ้ อื หน่วยลงทุนมีสทิ ธิในฐานะผูเ้ อาประกันภัยจากบริษทั ประกันชีวติ รวมถึงผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถยกเลิก
การทา กรมธรรม์ประกันชีวติ ควบหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาทีบ่ ริษทั ประกันชีวติ และ/หรือกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกาหนด โดยบริษทั ประกันชีวติ จะเป็ นผูด้ าเนินการขายหน่วยลงทุนกับบริษทั จัดการในส่วนของการ
ลงทุนในหน่วยลงทุน
4. สิทธิในการขอรับหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลรายละเอียดโครงการจากบริษทั ประกันชีวติ หรือตัวแทนขายหน่วย
ลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวติ (ถ้ามี) ทีบ่ ริษทั ประกันชีวิตกาหนด
5. สิทธิในการได้รบั ทราบจากบริษทั ประกันชีวติ ถึงรายชื่อของบริษทั จัดการทุกแห่งทีร่ บั จัดการกองทุนรวมควบ
กรมธรรม์ประกันชีวติ ทีเ่ สนอขายโดยบริษทั ประกันชีวติ นัน้
6. สิทธิในการได้รบั ทราบข้อมูลจากบริษทั ประกันชีวติ เกี่ยวกับชื่อ ทีอ่ ยู่ ของบริษทั จัดการ บริษทั ประกันชีวติ
รวมทัง้ ชื่อ ทีอ่ ยู่ และเลขประจาตัวของตัวแทนขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวติ ทีบ่ ริษทั ประกันชีวติ
กาหนด
7. สิทธิในการได้รบั ทราบข้อมูลจากบริษทั ประกันชีวติ เกี่ยวกับความเสีย่ งทีเ่ กี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนทีไ่ ด้รบั
คาแนะนาเพื่อซื้อหน่วยลงทุนนัน้ ตลอดจนรับทราบคาเตือนและคาอธิบายเกี่ยวกับความเสีย่ งของการลงทุนใน
หน่วยลงทุน
8. สิทธิในการได้รบั ทราบข้อเท็จจริงทีม่ ผี ลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อสิทธิประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุน หรือต่อ
การตัดสินใจในการลงทุน เช่น การขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีอ่ ยู่ในขัน้ ตอนการดาเนินการเพื่อการควบ
กองทุนรวมหรือการรวมกองทุนรวม เป็ นต้น จากบริษทั ประกันชีวติ
9. สิทธิในการได้รบั ทราบข้อมูลจากบริษทั ประกันชีวติ เกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น ค่าธรรมเนียม
หรือผลตอบแทนทีต่ วั แทนขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวติ อาจได้รบั จากการซื้อกรมธรรม์ รวมทัง้ การ
ซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน เป็ นต้น
10. เงื่อนไขหรือสิทธิในการรับบริการจากบริษทั จัดการของผูถ้ อื หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวติ อาจไม่เท่า
เทียม และแตกต่างจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนทัวไป
่ เช่น สิทธิในการรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิหน่วยลงทุน (Fund
Book) ของบริษทั จัดการ และการได้รบั ข้อมูลกองทุนอาจมีความล่าช้ากว่าได้รบั จากบริษทั จัดการโดยตรง
รวมถึงการทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวติ จะไม่สามารถทารายการผ่านช่องทางปกติอ่นื ๆของ
บริษทั จัดการ นอกเหนือจากการทารายการผ่านบริษทั ประกันชีวติ ทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุนมีกรมธรรม์ประกันชีวติ
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ควบหน่วยลงทุนอยู่ ฯลฯ ทัง้ นี้ เนื่องจากบริษทั ประกันชีวติ จะทาหน้าทีเ่ ป็ นตัวแทนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนควบ
กรมธรรม์ประกันชีวติ ในการรวบรวม และส่งคาสั ่งซื้อขายหน่วยลงทุนไปยังบริษทั จัดการในนามของบริษทั ประกัน
ชีวติ โดยไม่เปิ ดเผยชื่อทีแ่ ท้จริงของผูถ้ อื หน่ วยลงทุน (Omnibus Account) และจะเป็ นผูต้ ดิ ต่อในการยืนยัน
รายการต่างๆ ตลอดจนส่งมอบหน่วยลงทุนในกรณีซ้อื และชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในกรณีขายคืนหน่วยลงทุน
ให้กบั ผูถ้ อื หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวติ โดยตรงตามวิธีการทีบ่ ริษทั ประกันชีวติ แต่ละแห่งกาหนด
11. นอกจากนี้ สิทธิประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุน อาจอยู่ภายใต้เงื่อนไข และข้อกาหนดของบริษทั ประกันชีวิตทีผ่ ถู้ อื
หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวติ ผ่านบริษทั ประกันชีวติ แต่ละราย โดยผูถ้ อื หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกัน
ชีวติ ต้องศึกษารายละเอียดในกรมธรรม์ประกันชีวติ ควบหน่วยลงทุนและเอกสารทีเ่ กี่ยวข้องเพิม่ เติม
8. การจัดส่งเอกสารให้กบั ผูถ้ อื หน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวติ ควบหน่วยลงทุน :
1. การจัดส่งรายงานหกเดือน และรายงานประจาปี
บริษทั ประกันชีวติ จะเป็ นผูด้ าเนินการจัดส่งรายงานหกเดือน รายงานประจาปี ของกองทุน ให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน
หลังจากทีไ่ ด้รบั จากบริษทั จัดการ
2. รายงานแสดงฐานะการเงินของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวติ
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวติ อาจติดต่อบริษทั ประกันชีวติ เพื่อให้จดั ส่งรายงานแสดงฐานะการถือ
หน่วยลงทุนตามวิธกี ารและเงื่อนไขทีบ่ ริษทั ประกันชีวติ กาหนด
21. การดาเนิ นการกรณี บริษทั จัดการไม่สามารถดารงเงิ นกองทุนได้ตามที่ประกาศกาหนด :
ในกรณีทบี่ ริษทั จัดการไม่สามารถดารงเงินกองทุนได้ตามทีป่ ระกาศกาหนด บริษัทจัดการจะดาเนินการเปลี่ยนให้บริษทั จัดการ
รายอื่นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธกี ารขอรับความเห็นชอบจากสานักงานหรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผูถ้ ือหน่ วย
ลงทุนซึ่งคิดตามจานวนหน่ วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ ายได้แ ล้วทัง้ หมดของกองทุน
รวมภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่รูห้ รือควรรูว้ ่าไม่สามารถดารงเงินกองทุนได้ ทัง้ นี้ หากมีเหตุจาเป็ นและสมควร บริษทั จัดการอาจ
ขอให้สานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่จะคานึงถึงประโยชน์ของ
ผู้ถือ หน่ ว ยลงทุ น เป็ นส าคัญ และในกรณี ที่มี ค่าใช้จ่ ายเกิดขึ้น จากการเปลี่ย นบริษัท จัดการ บริษัท จัดการรายเดิม จะเป็ น
ผู้ร ับ ผิด ชอบค่ าใช้จ่ ายดัง กล่ าว หากบริษัท จัดการไม่ ส ามารถดาเนิ น การได้ ภายในระยะเวลาที่ กาหนด บริษั ท จัด การจะ
ดาเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป
22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม :
บริษทั จัดการกองทุนรวมมีหน้าทีป่ ฏิบตั ติ ามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่วยลงทุนกับบริษทั จัดการ
กองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคาสั ่งที่ออกโดยอาศัยอานาจ
แห่งกฎหมายดังกล่าว ทัง้ นี้ ในกรณีที่ขอ้ กาหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคาสั ่ง
ดังกล่าว หากบริษัทจัดการกองทุ น รวมได้ดาเนิ นการให้เป็ น ไปตามกฎหมาย ประกาศกฎ หรือคาสั ่งนั น้ ให้ถือ ว่า บริษัท
จัดการกองทุนรวมได้ปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามโครงการแล้ว
บริษทั จัดการกองทุนรวมจะแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามทีร่ ะบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผูด้ ูแล
ผลประโยชน์ มีอ านาจลงนามในข้อ ผูกพัน ระหว่างผู้ถือ หน่ วยลงทุน และบริษัท จัดการกองทุน รวม ทัง้ นี้ การลงนามในข้อ
ผูกพันของผูด้ ูแลผลประโยชน์ทไี่ ด้รบั การแต่งตัง้ โดยชอบ ให้ถอื ว่าผูกพันผูถ้ อื หน่วยลงทุนทัง้ ปวง
การทีผ่ ูถ้ อื หน่ วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี้ ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถอื ว่าผู้ถอื หน่วยลงทุนดัง กล่าวยอมรับทีจ่ ะผูกพันตามข้อกาหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม
และข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่วยลงทุนและบริษทั จัดการกองทุนรวม
โครงการจัดการกองทุนรวมทีผ่ ่านการอนุ มตั จิ ากสานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิม่ เติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถอื หน่ วยลงทุนกับบริษทั จัดการกองทุนรวม ถือ
เป็ นส่วนหนึ่งของข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่วยลงทุนกับบริษทั จัดการกองทุนรวม
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิต้ี
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แนวทางในการใช้สิทธิ ออกเสียงและการดาเนิ นการใช้สิทธิ ออกเสียง
ผูล้ งทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สทิ ธิออกเสียงและการดาเนินการใช้สทิ ธิออกเสียงในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั
ต่างๆในรอบปี ปฏิทนิ ได้จาก website ของบริษทั จัดการ (www.principal.th)

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ มีการทาธุรกรรมกับกองทุนรวม
กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล เวียดนาม อิ ควิ ตี้
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564
-ไม่ม-ี
หมายเหตุ : ผูล้ งทุนสามารถตรวจสอบการทาธุรกรรมกับบุคคลทีเ่ กี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้
ที่ บริ ษั ท จัด การโดยตรง หรื อ ที่ website ของบริ ษั ท จัด การ (www.principal.th) และ
สานักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)

รายชื่อผู้จดั การกองทุนที่บริหารจัดการกองทุนรวม
กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล เวียดนาม อิ ควิ ตี้
1. นายศุภกร ตุลยธัญ, CFA
2. นายชาตรี มีชยั เจริญยิง่
3. น.ส.ปุณยนุช บุณยรัตพันธุ์
4. นายสิทธิการย์ พงษ์พฒ
ั นศึกษา, CFA
5. นายสุปรีดิ ์ สุวพันธ์, CFA
หมายเหตุ : ผูล้ งทุนสามารถดูรายชื่อผูจ้ ดั การกองทุนทัง้ หมดได้ที่ website ของบริษทั จัดการ
(www.principal.th)

รายงานรายละเอียดการรับค่าตอบแทน หรือประโยชน์ อื่นใดที่มิใช่ดอกเบีย้ หรือผลประโยชน์ ทั ่วไปที่เกิ ดจากการลงทุน
- ไม่มี -

ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่ องจากการที่กองทุนใช้บริ การบุคคลอื่ น (Soft Commission)
ของธุรกิจกองทุ นรวม
ผลประโยชน์ ตอบแทนที่ ได้ รับ
เหตุผลในการรั บ
ชื่ อ ผู้ให้ ผลประโยชน์ ตอบแทน
บทวิเคราะห์ สิ ทธิในการจองหุ้ น IPO อื่ นๆ
ผลประโยชน์ ตอบแทน

ธนาคาร กรุ งเทพ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ ป จากัด(มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ ซีจเี อส ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ ซิต้ คี อร์ป (ประเทศไทย) จากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์เครดิต ดีบเี อส วิคเกอร์ (ประเทศไทย) จากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์เครดิต ฟิ นันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)
HO CHI MINH CITY SECURITIES CORPORATION
ธนาคาร กสิ กรไทย จากัด(มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ กสิ กรไทย จากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
MAYBANK KIM ENG SECURITIES (VIETNAM) LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน)
ธนาคาร ไทยพาณิ ชย์ จากัด(มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ ไทยพาณิ ชย์ จากัด
SAIGON SECURITIES INCOPORATION
บริ ษทั หลักทรัพย์ ธนชาต จากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮี ยน (ประเทศไทย) จากัด
VIET CAPITAL SECURITIES CORPORATION















เพื่อเป็ นข้อมูลประกอบ
การตัดสิ นใจลงทุน

























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) ดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนดในกรณีทมี่ ูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุน จานวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไม่ถูกต้อง
(11) ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด ตามรายละเอียดทีร่ ะบุไว้ในโครงการและตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(12) บริษทั จัดการอาจเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนทีไ่ ด้มคี าสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิ ดได้ตามรายละเอียดทีร่ ะบุไว้ในโครงการและตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกาหนด
(13) บริษทั จัดการอาจไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนทีไ่ ด้รบั ไว้แล้วหรืออาจหยุด
รับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ ตามรายละเอียดทีร่ ะบุไว้ในโครงการและตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิต้ี
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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 ริษทั จัดการเห็นสมควร
(24) แต่งตัง้ ผูช้ าระบัญชีกองทุนเมื่อยุตหิ รือเลิกกองทุน ทัง้ นี้ โดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
(25) ดาเนินการทีเ่ กี่ยวเนื่องกับการบริหารจัดการกองทุน เช่น การเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หลักทรัพย์ทกี่ องทุนลงทุน ดูแล ติดตาม
สิทธิของกองทุน การดาเนินการทางกฎหมายเพื่อประโยชน์ของกองทุน
(26) ดาเนินการเลิกกองทุนเมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผถู้ อื หน่วยลงทุนของกองทุนเข้าข่ายต้องเลิกกองทุนตามหลักเกณฑ์และ
วิธกี ารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(27) ดาเนินการแก้ไขเพิม่ เติมรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกาหนด
(28) ขอรับใบแทนหลักฐานการรับจดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวมต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยเสีย
ค่าธรรมเนียมตามอัตราทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนดในกรณีทหี่ ลักฐานดังกล่าวสูญหายหรือถูกทาลาย
(29) ปฏิบตั กิ ารอื่น ๆ เพื่อให้บรรลุซ่งึ วัตถุประสงค์ของกองทุนและรักษาไว้ซ่งึ ผลประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนภายใต้ขอบเขต
หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษทั จัดการ โดยปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ ทีม่ อี ยู่ในปั จจุบนั และที่
แก้ไขเพิม่ เติมในอนาคต
บริษทั จัดการกองทุนรวมมีหน้าทีป่ ฏิบตั ติ ามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคาสั ่งทีอ่ อกโดยอาศัยอานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทัง้ นี้ ในกรณีทขี่ อ้ กาหนดในข้อผูกพัน
หรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคาสั ่งดังกล่าว หากบริษทั จัดการ
กองทุนได้ดาเนินการให้เป็ นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคาสั ่งนัน้ ให้ถอื ว่าบริษทั จัดการกองทุนได้ปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตาม
ข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว
เงื่อนไขการเปลี่ยนบริษทั จัดการ :
ในกรณีทมี่ ีการเปลี่ยนบริษทั จัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคาสั ่งของสานักงาน หรือโดยเหตุอ่นื ใดตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษทั จัดการกองทุนรวมต้องดาเนินการตามทีจ่ าเป็ นเพื่อให้บริษทั จัดการกองทุนรวมรายใหม่
เข้าทาหน้าทีต่ ่อไปได้ ซึ่งรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษทั จัดการกองทุนรวมรายใหม่
2. ผู้ดูแลผลประโยชน์ :
ชื่อ : ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
ทีอ่ ยู่ : เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-470-5920
โทรสาร : 02-470-1996
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สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
(1) ดูแลให้บริษทั จัดการปฏิบตั ติ ามหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบตามทีร่ ะบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนและข้อผูกพันระหว่างผู้
ถือหน่วยลงทุนกับบริษทั จัดการ พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และหรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ ทีม่ อี ยู่ในปั จจุบนั และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมในอนาคต โดยเคร่งครัด
(2) รับฝากทรัพย์สนิ ของกองทุนโดยแยกไว้ต่างหากจากทรัพย์สนิ อื่น รวมถึงการดูแลและเก็บรักษาทรัพย์สนิ ของกองทุน รับ
เงินและทรัพย์สนิ ต่าง ๆ ทีก่ องทุนพึงได้รบั จากการจัดตัง้ และจัดการกองทุน เช่น เงินปั นผล ดอกเบี้ยรับจากหลักทรัพย์
ผลตอบแทน เงินต้นอื่นใดทีไ่ ด้จากหลักทรัพย์หรือจากการจาหน่ ายหรือเวนคืนหลักทรัพย์ เงินชาระค่าซื้อหน่วยลงทุน หรือ
เงินได้อ่นื ใดของกองทุน โดยดูแล รับฝาก และเก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากและหรือบัญชีทรัพย์สนิ ของกองทุนพร้อมทัง้
ดูแลให้การเบิกจ่ายทรัพย์สนิ ของกองทุนเป็ นไปตามทีร่ ะบุไว้ในโครงการจัดการกองทุน รวมถึงการจ่ายเงินจากบัญชีเงิน
ฝากของกองทุนเพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายของกองทุนตามคาสั ่งของบริษัทจัดการ ทัง้ นี้ผดู้ ูแลผลประโยชน์จะรับผิดชอบต่อความ
เสียหาย ความสูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ทีเ่ กิดขึน้ จากการไม่สามารถดาเนินการรับหรือจ่ายเงินได้ทนั ตามกาหนดเวลา
ตามคาสั ่งของบริษทั 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 ด
โอนของหลักทรัพย์ โดยทันทีทผี่ ดู้ ูแลผลประโยชน์ได้รบั ทราบข้อมูลเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
(7) จัดทารายงานเสนอต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีทบี่ ริษทั จัดการกระทาการหรืองดเว้นกระทาการจน
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุน หรือไม่ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามมาตรา 125 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
(8) ดาเนินการฟ้ องร้องบังคับคดีให้บริษทั จัดการปฏิบตั ติ ามหน้าทีข่ องตนหรือฟ้ องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย
จากบริษทั 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 และจานวนหน่วย
ลงทุนทีล่ ดลงจากการขายคืนหน่วยลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุน ซึง่ บริษทั จัดการคานวณไว้ตามทีร่ ะบุในรายละเอียด
โครงการ ทัง้ นี้ผดู้ ูแลผลประโยชน์จะต้องร่วมรับผิดชอบต่อความสูญเสีย ความเสียหาย ความรับผิด และค่าใช้จ่ายหรือ
ค่าธรรมเนียมใด ๆ ทีเ่ กิดขึน้ จากความผิดพลาดในการคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิต้ี
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ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทีบ่ ริษทั จัดการได้คานวณไว้และผูด้ ูแลผลประโยชน์ได้รบั รองความ
ถูกต้องแล้ว
(10) ให้ความเห็นชอบเมื่อบริษทั จัดการเห็นว่ามีเหตุจาเป็ นทาให้ไม่สามารถจาหน่ าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ของ
กองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล ไม่สามารถคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนได้อย่างเป็ นธรรมและเหมาะสม หรือมีเหตุ
จาเป็ นอื่นใดเพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุน ซึ่งบริษทั จัดการจะไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสั ่ง
ซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนทีไ่ ด้รบั มาแล้ว หรือจะหยุดรับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน หรือให้ความ
เห็นชอบกรณีการชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นแทนเงิน การรับชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สนิ อื่น
แทนการชาระหนี้ตามตราสารแห่งหนี้ตามวิธที คี่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด กรณีราคาขายหรือราคารับซื้อคืน
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และกรณีอ่นื ใด ทีก่ ฎหมายหรือประกาศทีเ่ กี่ยวข้องกาหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผูด้ ูแล
ผลประโยชน์
(11) ให้ความเห็นชอบแก่บริษทั จัดการในการกาหนดวิธีคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนตามราคาทีเ่ ป็ นธรรม เมื่อมีเหตุ
จาเป็ นทาให้วธิ คี านวณมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนตามวิธปี กติไม่สามารถคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมได้อย่าง
เป็ นธรรมและเหมาะสม หรือมีเหตุจาเป็ นอื่นใดเพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของผู้ถอื 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 ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมและ
ตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถึงหน้าทีด่ ูแลรักษาประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุน และ
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผูด้ ูแลผลประโยชน์ ผูด้ ูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที่ดาเนินการตามทีจ่ าเป็ นเพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิต้ี
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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
ทีอ่ ยู่ : ผูส้ อบบัญชีเลขที่ 4475
บริษทั เอส พี ออดิท จากัด
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อาคาร เค.เอส.แอล. ทาวเวอร์ ชัน้ 18 (A) เลขที่ 503/31 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ชื่อ : นางสาว ชื่นตา ชมเมิน
ทีอ่ ยู่ : ผูส้ อบบัญชีเลขที่ 5476
บริษทั เอส พี ออดิท จากัด
อาคาร เค.เอส.แอล. ทาวเวอร์ ชัน้ 18 (A) เลขที่ 503/31 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ชื่อ : นางสาว วันดี เอี่ยมวณิชชา
ทีอ่ ยู่ : บริษทั เอส พี ออดิท จากัด
อาคาร เค.เอส.แอล. ทาวเวอร์ ชัน้ 18 (A) เลขที่ 503/31 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ชื่อ : นาย เกียรติศกั ดิ ์ วานิชย์หานนท์
ทีอ่ ยู่ : บริษทั เอส พี ออดิท จากัด
อาคาร เค.เอส.แอล. ทาวเวอร์ ชัน้ 18 (A) เลขที่ 503/31 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
4. นายทะเบียนหน่ วยลงทุน :
ชื่อ : บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด
ทีอ่ ยู่ : 44 อาคาร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชัน้ 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
5. ผู้จดั จาหน่ าย : ไม่มี
ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือ Standards of Qualifying CIS กาหนด และ
หรือ Host regulator
6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน :
ชื่อ : ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
ทีอ่ ยู่ : 44 อาคาร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 และสาขาทัวประเทศ
่
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
(1) จัดให้มผี ตู้ ดิ ต่อกับผูล้ งทุนซึ่งได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็ นผูท้ าหน้าทีข่ ายหรือรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนหรือให้คาแนะนา และต้องดูแลให้ผตู้ ดิ ต่อกับผูล้ งทุนปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ทสี่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกาหนด รวมทัง้ ต้องปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการปฏิบตั งิ านและมาตรฐานในการให้คาแนะนา
(2) ให้คาแนะนาแก่ผลู้ งทุนตามขอบเขต และหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องกาหนด
(3) รับเปิ ดบัญชีเพื่อซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนกับบริษทั จัดการ และตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารประกอบ
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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 และรายละเอียดเกี่ยวกับวิธกี ารซื้อหรือขายคืน
หน่วยลงทุน
(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.
ประกาศกาหนด
(14) ดาเนินการอื่นใดตามทีก่ าหนดในสัญญาแต่งตัง้ ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
7. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) : ไม่มี
8. ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายที่ไม่ได้เป็ นผู้ดูแลสภาพคล่อง) : ไม่มี
9. ที่ปรึกษา : ไม่มี
แต่อย่างไรก็ตาม บริษทั จัดการอาจทาการแต่ตงั ้ ผูท้ มี่ ใี บอนุญาตในการประกอบธุรกิจเป็ นทีป่ รึกษากองทุนให้เป็ นทีป่ รึกษา
กองทุน เพื่อให้คาปรึกษาและคาแนะนาในด้านการลงทุนในต่างประเทศให้แก่บริษทั จัด การ (ถ้ามี) เพื่อให้การลงทุนของกองทุน
เป็ นไปอย่างเหมาะสมและพิทกั ษ์ผลประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุน โดยทีป่ รึกษากองทุนจะไม่มอี านาจควบคุมการดาเนินการ
ของบริษทั จัดการแต่ประการใด
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะแต่งตัง้ ทีป่ รึกษากองทุนในภายหลัง โดยบริษทั จัดการจะแจ้งการแต่งตัง้ หรือยกเลิกการแต่งตัง้ ที่
ปรึกษากองทุนในสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ : หมายเหตุ (ทีป่ รึกษากองทุน) : -
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10. ผู้ประกัน (กรณี กองทุนมีประกัน) : ไม่มี
11. ผู้รบั มอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : ไม่มี
12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่ วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : ไม่มี
13. สิ ทธิ หน้ าที่และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่ วยลงทุน : ไม่มี
13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน :
ตามเงื่อนไข และวิธกี ารทีร่ ะบุในหัวข้อ “วิธกี ารรับซื้อคืนหน่วยลงทุน"
13.2. สิทธิในการรับเงินปั นผล :
ไม่มี
13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน :
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนและต้องชาระค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมการโอนตามระเบียบวิธีการทีน่ าย
ทะเบียนกองทุนกาหนด
13.4. ข้อจากัดการโอนหน่วยลงทุน :
สาหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมจะไม่สามารถนาไปจาหน่าย จ่าย โอน จานา หรือ
นาไปเป็ 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 ส่งใช้แก่บริษทั จัดการกองทุนรวมไม่ครบ
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การทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้
ถือว่าผูถ้ อื หน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับทีจ่ ะผูกพันตามข้อกาหนดในข้อผูกพันซึ่งลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ทไี่ ด้รบั
การแต่งตัง้ จากบริษทั จัดการกองทุนรวมโดยชอบ
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนมีสทิ ธิเรียกให้บริษทั จัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วน
ของทุนของกองทุนรวมทีต่ นถือ ทัง้ นี้ ในกรณีทมี่ กี ารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รบั ประโยชน์ตอบแทนหรือ
การคืนเงินทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็ นไปตามข้อกาหนดของหน่วยลงทุนชนิดนัน้ ๆ ด้วย
14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิ ทธิ ในหน่ วยลงทุน :
14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
- สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
- 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 หน่วยลงทุนหรือผู้รบั เงินทีไ่ ด้จากการขายคืนหน่วยลงทุน
บริษทั จัดการกองทุนรวมจะจัดทาหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน เพื่อให้ผถู้ อื หน่วยลงทุน
สามารถใช้อ้างอิงต่อบริษทั จัดการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได้
ในกรณีทผี่ ถู้ อื หน่วยลงทุนจาเป็ นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษทั จัดการกองทุนรวมต้องจัดทาใบหน่วยลงทุนมอบ
ให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน
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15. กาหนดเวลา วิ ธีการ และข้อจากัดในการจ่ายเงิ นปันผลแก่ผ้ถู ือหน่ วยลงทุน : ไม่มี
16. วิ ธีการชาระเงิ นหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผ้ถู ือหน่ วยลงทุน :
หากมีการผิดนัดชาระหนี้หรือมีพฤติการณ์ว่าผูอ้ อกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมจะไม่สามารถ
ชาระหนี้ได้ บริษทั จัดการจะรับชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สนิ อื่นทัง้ ทีเ่ ป็ นหลักประกันและมิใช่หลักประกันเพื่อกองทุนรวมตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารในการจัดการกองทุนรวมในกรณีทผี่ อู้ อกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิ
เรียกร้องผิดนัดชาระหนี้ ดังนี้
16.1 กรณีทบี่ ริษทั จัดการได้บนั ทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็ นศูนย์
16.1.1 เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็ นศูนย์ ผูถ้ อื หน่วยลงทุนทุกรายทีม่ ชี ่อื อยู่ในทะเบียนผูถ้ อื
หน่วยลงทุน ณ วันทีบ่ ริษทั จัดการได้บนั ทึกมูลค่า ตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็ นศูนย์เป็ นผูม้ สี ทิ ธิในเงินได้
สุทธิจากทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการรับชาระหนี้
16.1.2 เมื่อได้รบั ทรัพย์สนิ มาจากการรับชาระหนี้ บริษทั จัดการจะไม่นาทรัพย์สนิ ดังกล่าวและเงินได้สุทธิจากทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้
จากการรับชาระหนี้ มารวมคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม และจะจาหน่ายทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการรับ
ชาระหนี้ในโอกาสแรกทีส่ ามารถกระทาได้โดยคานึงถึงประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ เว้นแต่กรณีทผี่ ถู้ อื
หน่วยลงทุนทีม่ สี ทิ ธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการรับชาระหนี้ตกลงรับชาระหนี้ด้วยทรัพย์สนิ ดังกล่าว
แทนเงิน ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ มาคมบริษทั จัดการลงทุนกาหนดโดยได้รบั ความเห็นชอบจาก
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ในระหว่างทีบ่ ริษทั จัดการยังไม่สามารถจาหน่ ายทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการรับชาระหนี้ บริษทั จัดการอาจจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ นัน้ ได้ และในกรณีทมี่ คี ่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สนิ บริษทั จัดการจะจ่ายจากเงิน
สารอง รายได้หรือผลประโยชน์ทไี่ ด้จากการบริหารทรัพย์สนิ นัน้
16.1.3 เมื่อมีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการรับชาระหนี้ด้วยทรัพย์สนิ อื่นในแต่ละครัง้ บริษทั จัดการจะเฉลี่ยเงินได้
สุทธิจากทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการรับชาระหนี้คนื ให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนทีม่ สี ทิ ธิในเงินได้สุทธินัน้ ภายใน 45 วัน
นับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันทีม่ เี งินได้สุทธิ และจะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเฉลี่ยเงินคืนไปยังสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันทีบ่ ริษทั จัดการได้เฉลี่ยเงินคืน เว้นแต่สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผันระยะเวลาการเฉลี่ยเงินคืนเป็ นอย่างอื่น
16.1.4 เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็ นศูนย์แล้ว ต่อมาปรากฏว่ากองทุนรวมได้รบั ชาระหนี้
ตามตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็ นเงิน บริษทั จัดการจะปฏิบตั ติ ามความในข้อ 16.1.3 โดยอนุโลม
16.2 กรณีทบี่ ริษทั จัดการไม่ได้บนั ทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็ นศูนย์
16.2.1 ก่อนการรับชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สนิ อื่นทีม่ ใิ ช่หลักประกันในแต่ละครัง้ บริษทั จัดการจะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากผู้
ถือหน่วยลงทุนโดยมติพเิ ศษและบริษทั จัดการจะระบุรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนรวมจะได้จากการรับ
ชาระหนี้ มูลค่าของทรัพย์สนิ ประมาณการค่าใช้จ่าย พร้อมเหตุผลและความจาเป็ นในการรับชาระหนี้
16.2.2 เมื่อได้รบั ทรัพย์สนิ มาจากการรับชาระหนี้ บริษทั จัดการจะนาทรัพย์สนิ ดังกล่าวมารวมคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
ของกองทุนรวมโดยจะกาหนดราคาทรัพย์สนิ นัน้ เพื่อใช้ในการคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวมตาม
หลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ ามาคมบริษทั จัดการลงทุนกาหนดโดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และจะดาเนินการกับทรัพย์สนิ ดังกล่าวดังนี้
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(1) กรณีเป็ นทรัพย์สนิ ประเภททีก่ องทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษทั จัดการอาจมีไว้ซ่งึ ทรัพย์สนิ
ดังกล่าวต่อไปเพื่อเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมก็ได้
(2) กรณีเป็ นทรัพย์สนิ ประเภททีก่ องทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษทั จัดการจะจาหน่ายทรัพย์สนิ
ดังกล่าวในโอกาสแรกทีส่ ามารถกระทาได้โดยคานึงถึงประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ และในระหว่าง
ทีบ่ ริษทั จัดการยังไม่สามารถจาหน่ายทรัพย์สนิ ดังกล่าว บริษทั จัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ
ดังกล่าว
ในกรณีทมี่ ีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สนิ บริษทั จัดการจะจ่ายจากทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม
16.3 ในกรณีทมี่ พี ฤติการณ์ว่าผูอ้ อกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนีต้ ามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชาระหนี้ได้ บริษทั จัดการ
กองทุนรวมจะดาเนินการให้ผถู้ อื หน่วยทุกรายทีม่ ีช่อื อยู่ในทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน ณ วันทีม่ พี ฤติการณ์ว่าผูอ้ อกตรา
สารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชาระหนี้ได้ เป็ นผูม้ สี ทิ ธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สนิ อื่นทีไ่ ด้จาก
การรับชาระหนี้กไ็ ด้ ทัง้ นี้ ในการดาเนินการดังกล่าว บริษทั จัดการไม่ต้องนาตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องนัน้ มารวม
คานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
เงื่อนไขเพิม่ เติม :
ในการเฉลี่ยเงินคืนแต่ละครัง้ ตามข้อ 16.1.3 หากบริษทั จัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่า เงินได้สุทธิจากทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการ
รับชาระหนี้ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน บริษทั จัดการอาจนาเงินได้สุทธิดงั กล่าวไปรวม
จ่ายในโอกาสแรกทีก่ ารเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนจะคุม้ กับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ทัง้ นี้ หากได้มกี ารจาหน่ายทรัพย์สนิ ที่
ได้จากการรับชาระหนี้จนครบถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สุทธินัน้ ไม่คมุ้ กับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืน บริษทั จัดการ
อาจนาเงินได้สุทธิดงั 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) แห่ง
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ให้สนั นิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชาระเงินหรือทรัพย์สนิ อื่น รวมทัง้ การให้สทิ ธิหรือการจากัดสิทธิ
ใด ๆ แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนทีป่ รากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน หากได้กระทาตามข้อกาหนดในข้อผูกพันหรือตาม
กฎหมายแล้ว ให้ถอื ว่าบริษทั จัดการกองทุนรวมได้ดาเนินการตามอานาจหน้าทีแ่ ล้ว
บริษทั จัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจานาหน่วยลงทุน ในกรณี
ดังนี้
(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
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(ค) การโอนหรือการจานาหน่ วยลงทุน ดังนี้
1. หน่วยลงทุนทีบ่ ริษทั จัดการกองทุนรวมขายให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็ นกองทุน
รวมหุน้ 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 ารแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้
ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผูถ้ อื หน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจานวนทีถ่ อื อยู่
19. หลักเกณฑ์และวิ ธีการในการขอมติ ของผู้ถือหน่ วยลงทุน :
ในการแก้ไขเพิม่ เติมโครงการใด หากไม่สามารถดาเนินการตามมติโดยเสียงข้างมาก หรือมติพเิ ศษของผูถ้ อื หน่วยลงทุนได้
เนื่องจากข้อจากัดดังต่อไปนี้ บริษทั จัดการกองทุนรวมอาจดานินการขอรับความเห็นชอบจากสานักงานตามแนวทางที่
สานักงานกาหนดได้
(1) การนับคะแนนเสียงของผุถ้ อื หน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจากัด
การถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่ 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 ปวงเห็นชอบให้
ดาเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ
มติของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีใ่ ห้ดาเนินการใดอันเป็ นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ทกี่ าหนดในกฎหมาย ให้ถอื ว่ามตินัน้ เสียไป
ในกรณีทเี่ ป็ นการขอมติเพื่อแก้ไขข้อผูกพันในเรื่องทีก่ ระทบต่อสิทธิของผูถ้ อื หน่วยลงทุนอย่างมีนัยสาคัญ ต้องได้รบั มติพเิ ศษ
ของผูถ้ อื หน่วยลงทุน (มติของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีม่ คี ะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนหน่วยลงทุนทัง้ หมดของผูถ้ อื
หน่วยลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจานวนหน่วยลงทุนทัง้ หมดของผูถ้ อื หน่วยลงทุนซึ่งส่ง
หนังสือแจ้งมติและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน) เว้นแต่กรณีทกี่ องทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผถู้ อื หน่วย
ลงทุนนอกจากจะต้องปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอมติผถู้ อื หน่วยลงทุนทีก่ าหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือที่
กาหนดไว้ในมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามทีก่ าหนดในประกาศนี้แล้ว ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์เพิม่ เติมดังต่อไปนี้
ด้วย
(1) ในกรณีทเี่ ป็ นการขอมติทมี่ ผี ลกระทบต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รบั ผลกระทบต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ต้องได้รบั มติเสียงข้างมากหรือมติพเิ ศษของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(2) ในกรณีทเี่ ป็ นการขอมติทมี่ ผี ลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รบั มติเสียงข้างมากหรือมติ
พิเศษของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิต้ี
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(3) ในกรณีทเี่ ป็ นการขอมติทมี่ ผี ลกระทบต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ต้องได้รบั มติเสียงข้างมากหรือมติพเิ ศษของ
จานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
20. วิ ธีการแก้ไขเพิ่ มเติ มข้อผูกพัน :
การแก้ไขเพิม่ เติมส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อผูกพันทีเ่ ป็ นไปตามวิธกี ารทีก่ าหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสาระสาคัญทีเ่ ป็ นไปตาม
และไม่ขดั หรือแย้งกับพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ทอี่ อกโดยอาศัย
อานาจของกฎหมายดังกล่าว 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 ของประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทน. 19/2554
(ค) ข้อกาหนดเกี่ยวกับการรับชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สนิ อื่น
(ง) ข้อกาหนดเกี่ยวกับการประกันตามข้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวม
มีประกัน และข้อกาหนดเกี่ยวกับการแก้ไขเพิม่ เติมสัญญาประกันในเรื่องใด ๆ อันมีผลให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนเสีย
ผลประโยชน์
(จ) เรื่องทีผ่ ดู้ ูแลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผูถ้ อื หน่วยลงทุนอย่างมีนัยสาคัญ
การแก้ไขเพิม่ เติมข้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี้ ให้มผี ลผูกพันเมื่อได้รบั ความเห็นชอบจากผูด้ ูแลผลประโยชน์ โดยไม่ต้อง
ได้รบั มติของผูถ้ อื หน่วยลงทุน
(ก) เป็ นการแก้ไขเพิม่ เติมข้อผูกพันให้มสี าระสาคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมโดยได้รบั มติ
โดยเสียงข้างมากหรือมติพเิ ศษของผูถ้ อื หน่วยลงทุน หรือได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน แล้วแต่กรณี หรือ
(ข) ผูด้ ูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิม่ เติมข้อผูกพันนัน้ เหมาะสม มีความจาเป็ นหรือสมควร และไม่กระทบ
ต่อสิทธิของผูถ้ อื หน่วยลงทุนอย่างมีนัยสาคัญ
การแก้ไขเพิม่ เติมข้อผูกพันไม่ว่ากรณีใด
ต้องกระทาเป็ นหนังสือลงลายมือชื่อโดยบุคคลผูม้ อี านาจลงนามผูกพันบริษทั จัดการกองทุนรวมและผูด้ ูแลผลประโยชน์
พร้อมทัง้ ประทับตราบริษทั (ถ้ามี) บริษทั จัดการกองทุนรวมจะจัดให้มขี อ้ ผูกพันเปิ ดเผยไว้ ณ ทีท่ าการและเว็บไซต์ของ
บริษทั จัดการกองทุนรวมเพื่อให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ รวมทัง้ จัดส่งสรุปการแก้ไขเพิม่ เติมข้อผูกพันพร้อมทัง้
เหตุผลและความจาเป็ นให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนพร้อมกับการส่งรายงานประจาปี ของกองทุนรวม
21. การระงับข้อพิ พาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :
21.1. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : มี
21.2. รายละเอียดเพิม่ เติม :
ในกรณีทบี่ ริษทั จัดการปฏิบตั ไิ ม่เป็ นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี้ และ/หรือหลักเกณฑ์ตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทีเ่ กี่ยวข้องอันมีผลให้เกิดความเสียหายแก่ผู้
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ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ผูถ้ อื หน่วยลงทุนของกองทุนรวมสามารถนาข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาตาม
กระบวนการอนุญาโตตุลาการของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ได้
22. การเลิ กกองทุนรวม :
22.1. เงื่อนไขในการเลิกกองทุน :
22.1.1 หากปรากฏว่ากองทุนเปิ ดใดมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผถู้ อื หน่วยลงทุนเป็ นจานวนดังนี้
(1) จานวนผูถ้ อื หน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 รายในวันทาการใด
(2) มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
(ก) มีการขายคืนหน่ วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้
แล้วทัง้ หมด
(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิด
เป็ นจานวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมด ทัง้ นี้ ในกรณีทเี่ ป็ น
กองทุนรวมทีม่ กี าหนดระยะเวลาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็ นช่วง (interval fund) การพิจารณา
ระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พจิ ารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ซึ่งกองทุนรวมเปิ ด
ให้รบั ซื้อคืนหน่วยลงทุนเท่านัน้
ความใน (2) วรรคหนึ่ง มิให้นามาใช้บงั คับกับกองทุนรวมทีบ่ ริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มี
ความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนที่
เหลืออยู่ เนื่องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สนิ คงเหลือทีม่ คี ุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และ
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีเ่ หลืออยู่จะไม่ได้รบั ผลกระทบจากการขายคืนนัน้
ความใน (2) วรรคหนึ่ง และวรรคสอง มิให้นามาใช้บงั คับกับกองทุนรวมตลาดเงิน กองทุนรวมหน่วย
ลงทุน กองทุนรวมฟี ดเดอร์ กองทุนรวมดัชนี และกองทุนรวมอีทเี อฟ
(3) บริษทั จัดการกองทุนรวมดาเนินการเลิกกองทุนรวมเปิ ดตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในข้อ 22.2 เมื่อปรากฏ
ข้อเท็จจริงทีบ่ ริษทั จัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขาย
คืนหน่วยลงทุนตามข้อ 22.1 (2) วรรคหนึ่ง และการเลิกกองทุนรวมจะเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุน
โดยรวม ทัง้ นี้ ให้นาความในข้อ (2) วรรคสามและวรรคสีม่ าใช้บงั คับโดยอนุ โลม
22.1.2 เมื่อสานักงานมีคาสั ่งเลิกกองทุนรวมตามแห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือเมื่อ
สานักงานมีคาสั ่งเพิกถอนการอนุมตั ใิ ห้จดั ตัง้ และจัดการกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาด
ทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัวไป
่ กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทีม่ ใิ ช่รายย่อย
22.1.3 เมื่อการอนุมตั ใิ ห้จดั ตัง้ กองทุนรวมเป็ นอันสิน้ สุดลงตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการ
จัดตัง้ กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัวไปและเพื
่
่อผูล้ งทุนทีม่ ใิ ช่รายย่อย และการเข้าทาสัญญารับจัดการกองทุน
ส่วนบุคคล
22.1.4 เมื่อได้รบั ความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากหรือมติพเิ ศษของผูถ้ อื หน่วย
22.1.5 สานักงานก.ล.ต. มีอานาจเพิกถอนการอนุมตั ใิ ห้จดั ตัง้ และจัดการกองทุนรวมได้ ในกรณีที่ปรากฏเหตุ
ดังต่อไปนี้
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิต้ี
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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 ในกรณีทภี่ ายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรกแล้ว ปรากฏว่าไม่มตี ราสารทีส่ ามารถลงทุนได้อย่าง
เหมาะสม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุน บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะเลิกโครงการ
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) แจ้งให้ผทู้ เี่ กี่ยวข้องทราบภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ทีเ่ กิดเหตุการณ์ตาม 22.1.1 โดยวิธีการดังนี้
(2.1) แจ้งผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีม่ ชี ่อื อยู่ในทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนโดยช่องทางใดๆ ทีม่ หี ลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้
ถือหน่วยลงทุนได้
(2.2) แจ้งเป็ นหนังสือถึงผูด้ ูแลผลประโยชน์
(2.3) 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) ให้ผูถ้ อื หน่วยลงทุนภายใน 10 วันทาการ
นับตัง้ แต่วนั ทีป่ รากฏเหตุตาม 22.1.1 และเมื่อได้ดาเนินการชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแล้วจะถือว่าเป็ นการเลิก
กองทุนเปิ ดนัน้
เมื่อได้ดาเนินการตาม (1) ถึง (4) แล้ว หากมีหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ คงเหลืออยู่จากการดาเนินการตาม (3)
บริษทั จัดการจะดาเนินการตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธกี ารชาระบัญชีของกองทุนรวม
กรณีหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม
1. ยุตกิ ารรับคาสั ่งซื้อและคาสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุนตัง้ แต่วนั ทาการทีป่ รากฏเหตุตาม 22.1.1
2. แจ้งให้ผทู้ เี่ กี่ยวข้องทราบภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ทีเ่ กิดเหตุการณ์ตาม 22.1.1 โดยวิธีการดังนี้
(ก) แจ้งผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีม่ ชี ่อื อยู่ในทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนโดยช่องทางใดๆ ทีม่ หี ลักฐานว่าสามารถติดต่อผูถ้ อื
หน่วยลงทุนได้
(ข) แจ้งเป็ นหนังสือถึงผูด้ ูแลผลประโยชน์
(ค) แจ้งสานักงานผ่านระบบทีจ่ ดั ไว้บนเว็บไซต์ของสานักงาน
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ข้อมูลทีแ่ จ้งให้ผทู้ เี่ กี่ยวข้องทราบ ต้องมีสาระสาคัญอย่างน้อยดังนี้
(1) บลจ. จะดาเนินการโอนย้ายการลงทุนของผูถ้ อื หน่วยไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม
อื่นตามแนวทางทีก่ าหนดในข้อผูกพันโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยจากผูถ้ อื หน่วย
(2) ในกรณีทผี่ ถู้ อื หน่วยประสงค์จะโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่น
อีกทอดหนึ่ง ผูถ้ อื หน่วยสามารถแจ้งต่อบริษทั จัดการเพื่อโอนย้ายการลงทุนไปยัง กองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วย
ลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่นทีผ่ ถู้ อื หน่วยกาหนดและผูถ้ อื หน่วยจะได้รบั ยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืน
หน่วยเมื่อเป็ นไปตามเงื่อนไขโดยครบถ้วนดังนี้
(2.1) เป็ นการโอนย้ายตามคาสั ่งของผูถ้ อื หน่วยเป็ นครัง้ แรกโดยโอนย้ายไปยัง กองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วย
ลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่นทีอ่ ยู่ภายใต้การจัดการของบริษทั จัดการเดียวกัน
(2.2) เป็ นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลาทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด ทัง้ นี้ ในการกาหนดระยะเวลาดังกล่าว
บริษทั จัดการต้องคานึงถึงระยะเวลาทีผ่ ถู้ อื หน่วยจะสามารถดาเนินการเพื่อแจ้งโอนย้ายการลงทุนได้อย่าง
เหมาะสม
โอนย้ายหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่นภายใต้การบริหารจัดการ
ของบริษทั จัดการ หรือกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมภายใต้การบริหารจัดการของ
บริษทั จัดการอื่น โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนแล้ว และไม่ถอื เป็ นการแก้ไขโครงการ
โดยบริษทั จัดการจะยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื้อ-ขาย หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ทัง้ นี้
บริษทั จัดการจะพิจารณาถึงประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนและกองทุนเป็ นสาคัญ
ทัง้ นี้ ในกรณีทผี่ ถู้ อื หน่วยลงทุนประสงค์จะโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิด
เพื่อการออม อื่นอีกทอดหนึ่ง ผูถ้ อื หน่วยสามารถแจ้งต่อบริษทั จัดการกองทุนรวมเพื่อโอนย้ายการลงทุนไปยัง
กองทุนรวมกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม อื่นทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุนกาหนด และผูถ้ อื
หน่วยจะได้รบั ยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเมื่อเป็ นไปตามเงื่อนไขโดยครบถ้วน
ดังนี้
(1) เป็ นการโอนย้ายตามคาสั ่งของผูถ้ อื หน่วยลงทุนเป็ นครัง้ แรกโดยโอนย้ายไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม/
หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่นทีอ่ ยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกัน
(2) เป็ นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลาทีบ่ ริษทั จัดการกองทุนรวมกาหนด ทัง้ นี้ ในการกาหนด
ระยะเวลาดังกล่าวบริษทั จัดการกองทุนรวมต้องคานึงถึงระยะเวลาทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุนจะสามารถ
ดาเนินการเพื่อแจ้งโอนย้ายการลงทุนได้อย่างเหมาะสม
(3) จาหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ทีเ่ หลืออยูข่ องกองทุนรวมดังกล่าวเพื่อรวบรวมเงินและดาเนินการ
โอนย้ายการลงทุนภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ทีเ่ กิดเหตุการณ์ตามเงื่อนไขการเลิกโครงการ
(4) รวบรวมเงินทีไ่ ด้จากการดาเนินการตาม (3) ภายใน 10 วันทาการนับแต่วนั ทีเ่ กิดเหตุการณ์ตามข้อ
22.1.1
(5) ดาเนินการโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม หรือกองทุน
รวมเพื่อการออมพิเศษ/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมพิเศษอื่นตามแนวทางทีก่ าหนดไว้ในโครงการโดย
ไม่ชกั ช้า
เมื่อได้ดาเนินการชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแล้ว จะถือว่าเป็ นการเลิกกองทุนรวมนัน้
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิต้ี
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ข้อผูกพัน
ในกรณีที่ปรากฏว่ากองทุนเปิ ดมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผถู้ อื หน่วยลงทุนเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทจี่ ะต้องดาเนินการ
เพื่อเลิกกองทุนเปิ ดตามข้อ “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม” ให้บริษทั จัดการได้รบั การยกเว้นไม่ต้องปฏิบตั ใิ น
เรื่องดังต่อไปนี้ ในกรณีทคี่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีประกาศแก้ไขเพิม่ เติม บริษทั
จัดการจะดาเนินการให้เป็ นไปตามประกาศทีแ่ ก้ไขด้วย
(1) การจัดทาและจัดส่งหนังสือชี้ชวนใหม่ให้เป็ นปั จจุบนั ตามข้อ “สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษทั จัดการ”
หากวันทีป่ รากฏเหตุตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวเกิดขึ้นก่อนหรือในวันทีค่ รบกาหนดจัดทาหรือจัดส่งหนังสือชี้ชวน
(2) การจัดทาและจัดส่งรายงานการลงทุนตามข้อ “สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษทั จัดการ” หากวันที่
ปรากฏเหตุตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวเกิดขึน้ ก่อนหรือในวันที่ครบกาหนดจัดทาหรือจัดส่งรายงาน
(3) การจัดทารายงานพอร์ตโฟลิโอ ดูเรชัน (portfolio duration) ตามข้อ “สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษทั
จัดการ” นับตัง้ แต่วนั ทีป่ รากฏเหตุตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว และการจัดส่งรายงานดังกล่าว หากวันทีป่ รากฏเหตุตาม
หลักเกณฑ์ดงั กล่าวเกิดขึน้ ก่อนหรือในวันที่ครบกาหนดจัดส่งรายงาน
(4) การจัดทารายงานการลงทุนตามข้อ “สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษทั จัดการ” นับตัง้ แต่วนั ทีป่ รากฏเหตุ
ตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว และการจัดส่งรายงานดังกล่าว หากวันทีป่ รากฏเหตุตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวเกิดขึน้ ก่อน
หรือในวันทีค่ รบกาหนดจัดส่งรายงาน
(5) การจัดทาและจัดส่งรายงานเพื่อแสดงข้อมูลตามข้อ “สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษทั จัดการ” หากวันที่
ปรากฏเหตุการณ์ตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวเกิดขึน้ ก่อนหรือในวันทีค่ รบกาหนดจัดทาหรือจัดส่งรายงาน
(6) การคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามข้อ
“วิธกี ารคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน” นับตัง้ แต่วนั ทีป่ รากฏเหตุตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว และการประกาศมูลค่าและราคาดังกล่าวตามข้อ
“วิธกี ารคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน” นับตัง้ แต่วนั ทีป่ รากฏเหตุตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว
23. การชาระบัญชีเมื่อเลิ กกองทุน :
บริษทั จัดการจะจัดให้มกี ารชาระบัญชี โดยจะแต่งตัง้ ผูช้ าระบัญชีทสี่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบเพื่อทา
หน้าทีร่ วบรวม และแจกจ่ายทรัพย์สนิ ทีค่ งเหลือจากการชาระหนี้สนิ ของกองทุนรวมแล้วให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน รวมทัง้ ทา
การอย่างอื่นตามแต่จาเป็ นเพื่อชาระบัญชีกองทุนให้เสร็จสิน้ ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี ารทีค่ ณะกรรมการ
ก.ล.ต.ประกาศกาหนด สาหรับค่าใช้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการชาระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจ่ายจากทรัพย์สนิ ของ
กองทุนรวมและผูช้ าระบัญชีจะดาเนินการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิเท่าทีค่ งเหลืออยู่ตาม
สัดส่วนจานวนหน่วยลงทุนทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุนถืออยูต่ ามหลักฐานทีป่ รากฏในทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ
เมื่อได้ชาระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผูช้ าระบัญชีจะทาการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
และภายหลังจากจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแล้ว หากปรากฏว่ายังมีทรัพย์สนิ คงค้างอยู่ให้ผชู้ าระบัญชีจดั การโอนทรัพย์สนิ
ดังกล่าวให้ตกเป็ นกรรมสิทธิ ์ของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
โครงการจัดการกองทุนรวมทีผ่ ่านการอนุมตั จิ ากสานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิม่ เติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทีแ่ นบท้ายข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่วยลงทุนกับบริษทั จัดการกองทุนรวม ถือ
เป็ นส่วนหนึ่งของข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่วยลงทุนกับบริษทั จัดการกองทุนรวม
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิต้ี
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