หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ
H นเปิ ดพรินซิ เพิ ล เวียดนาม ทริกเกอร์ 7M1
กองทุ
Principal Vietnam Trigger 7M1 Fund (PRINCIPAL VNTG7M1)
• ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่ วยลงทุนได้ในช่วงเวลา 7 เดือนได้ดงั นัน้ หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว
ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงิ นลงทุนจานวนมาก
• การกาหนดเป้ าหมายมู ลค่าหน่ วยลงทุนไม่ต่ากว่า 10.75 บาทต่ อหน่ วย เป็ นเพี ยงเงื่อนไขในการเลิ กกองทุน ไม่ ใช่การ
รับประกันผลตอบแทน และผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออกจากกกองทุนนี้ ในช่วงระยะเวลา
7 เดือนแรกนับตัง้ แต่วนั จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวม
• จานวนเงิ นที่ ผ้ถู ือหน่ วยลงทุนได้ รบั จากการเลิ กกองทุนเมื่อเกิ ดเหตุกรณ์ ตามเงื่อนไขการเลิ กกองทุน เมื่อคานวณเป็ น
มูลค่าต่อหน่ วยลงทุนอาจตา่ กว่า 10.75 บาท ซึ่งเป็ นมูลค่าหน่ วยลงทุนที่กาหนดเป็ นเงื่อนไขในการเลิ กกองทุน
• เนื่ องจากกองทุนนี้ เป็ นกองทุนที่เน้ นลงทุนในต่างประเทศ จึงอาจได้รบั ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์
ที่กองทุนลงทุน ซึ่งเป็ นปัจจัยหลักที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อเงิ นลงทุนของผู้ลงทุน
• กองทุนรวมนี้ ลงทุนกระจุกตัวในประเทศเวียดนาม ผู้ลงทุนจึงควรพิ จารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุน
โดยรวมของตนเองด้วย
• การเปลี่ ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนอันเนื่ องมาจากการเปลี่ ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิ จ สังคม และ
การเมืองของประเทศที่ลงทุน ซึ่งเป็ นปัจจัยหลักที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อเงิ นลงทุนของผู้ลงทุน
• กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า (Derivatives) เพื่อป้ องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงิ นตราที่
อาจเกิ ดขึ้นได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ ในแต่ละขณะ ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุน หรือ
ได้รบั กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนซึ่ งกองทุนหลักอาจได้รบั ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รบั เงิ นคืนต่ากว่าเงิ น
ลงทุนเริ่มแรกได้
• กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า เพื่อเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพในการบริหารการลงทุน (EPM) ทาให้กองทุน
รวมนี้ มีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่นที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิ งโดยตรง เนื่ องจากใช้เงิ นลงทุนในจานวนที่น้อยกว่า
จึงมีกาไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิ งโดยตรง จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงและรับ
ความเสี่ยงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทั ่วไป
• กองทุนอาจจะลงทุนในตราสารที่ มีลกั ษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้ าแฝง (Structured Note) ซึ่ งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์
หรือได้ รบั ความเห็น ชอบจากสานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กองทุนจึงมี ความเสี่ ย งมากกว่ากองทุนรวมที่ ล งทุ นใน
หลักทรัพย์อ้างอิ งโดยตรง เนื่ องจากใช้เงิ นลงทุนในจานวนที่ น้อยกว่าจึงมีกาไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์
อ้างอิ งโดยตรง
• บริษทั จัดการ อาจมีความจาเป็ นที่ต้องเปิ ดเผยข้อมูลผู้รบั ผลประโยชน์ (Beneficial Owner) ไปยังบริษทั หลักทรัพย์และ/หรือ
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนในต่างประเทศ โดยอ้างอิ งการปฏิ บตั ิ ตามกฎหมายของต่างประเทศ

• บริ ษัทจัดการขอสงวนสิ ทธิ ที่จะปฏิ เสธไม่รบั หรือไม่ดาเนิ นการตามคาสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนของผู้สงซื
ั ่ ้อ หรือสังสั
่ บเปลี่ ยนของ
บุคคลใด หรือกลุม่ บุคคลใดที่ทาให้บริษทั จัดการและหรือกองทุนภายใต้การจัดการมีความเสี่ยงทางกฎหมาย ความเสี่ยงด้าน
ภาษี หรือความเสี่ยงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอื่น
ทัง้ ในและต่างประเทศที่มีลกั ษณะเดียวกัน
• ในกรณี ที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผ้ลู งทุนอาจได้รบั ชาระเงิ นค่าขายคืนหน่ วยลงทุนล่าช้ากว่าเวลาที่กาหนดในหนังสือชี้ชวน
• การลงทุ นในหน่ วยลงทุน มิ ใช่ ก ารฝากเงิ น และมี ค วามเสี่ ยงของการลงทุ น ผู้ล งทุ น อาจได้รบั เงิ น ลงทุ นคื นมากกว่าหรือ
น้ อยกว่าเงิ นลงทุนเริ่ มแรกก็ได้ ดังนัน้ ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิ ดพริ นซิ เพิ ล เวียดนาม ทริ กเกอร์ 7M1 เมื่อเห็นว่าการ
ลงทุนในกองทุนรวมนี้ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิ ดขึ้นจากการ
ลงทุนได้
• บริ ษัทจัดการ อาจมีความจาเป็ นที่ต้องเปิ ดเผยข้อมูลผู้รบั ผลประโยชน์ (Beneficial Owner) ไปยังบริ ษัทหลักทรัพย์และ/หรือ
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนในต่างประเทศ โดยอ้างอิ งการปฏิ บตั ิ ตามกฎหมายของต่างประเทศ
• การพิ จารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ มิ ได้เป็ นการแสดงว่าสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.ได้รบั รองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่ วย
ลงทุนที่เสนอขายนัน้
• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ ชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้ เป็ นข้อมูล เพื่อใช้อ้างอิ งในอนาคต และเมื่อมี
ข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่ วยลงทุน
• ผู้ลงทุนควรทาความเข้าใจลักษณะสิ นค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสิ นใจลงทุน
• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลความเสี่ยงในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนตัดสิ นใจลงทุน
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กองทุ น เปิ ดพริ น ซิ เพิ ล เวี ย ดนาม ทริ ก เกอร์ 7M1
จัดตัง้ และจัดการโดย

บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พริ นซิ เพิ ล จากัด
เสนอขายต่อผูล้ งทุนทัวไป
่
มูลค่าโครงการ 3,000,000,000 บาท
จานวนหน่วย 300,000,000 หน่วย
มูลค่าทีต่ ราไว้หน่วยละ 10 บาท

ระยะเวลาเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรก
ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม – 5 เมษายน 2565
ในวันและเวลาทาการถึง 15.30 น.

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

ผู้ดแู ลผลประโยชน์
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)

หนังสือชีช้ วนฉบับนี้รวบรวมขึน้ โดยใช้ขอ้ มูล ณ วันที่ 24 มีนาคม 2565
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รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เวียดนาม ทริกเกอร์ 7M1
คาจากัดความ
เป็ นไปตามประกาศ
1. ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :
1.1. ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) : กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เวียดนาม ทริกเกอร์ 7M1
1.2. ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) : Principal Vietnam Trigger 7M1 Fund
1.3. ชื่อย่อ : PRINCIPAL VNTG7M1
1.4. ประเภทโครงการ : กองทุนเปิ ด
1.5. ประเภทการขาย : ขายครัง้ เดียว
1.6. การกาหนดอายุโครงการ : ไม่กาหนด
1.7. อายุโครงการ : ปี เดือน วัน
1.8. อายุโครงการถึงวันที่ (กรณีกาหนดอายุเป็ นช่วงเวลา) : 1.9. เงือ่ นไข (อายุโครงการ) : ไม่กาหนด
1. กองทุนจะเลิกโครงการเมื่อเกิดเหตุตามเงือ่ นไขการเลิกกองทุน คือ
(ก) เมื่อกองทุนมีมลู ค่าหน่ วยลงทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 10.75 บาท และ
(ข) บริษทั จัดการสามารถรวบรวมเงินสดหรือตราสารสภาพคล่องได้เพียงพอในรูปสกุลบาท เพื่อรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัตใิ ห้กบั ผูถ้ อื หน่วยลงทุนตามทีร่ ะบุในโครงการ
ทัง้ นี้ กรณีทไ่ี ม่เกิดเหตุตามเงือ่ นไขการเลิกกองทุนภายใน 7 เดือนนับจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวม
บริษทั จัดการจะเปิ ดให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนสามารถทาการขายคืนหน่วยลงทุนได้ทกุ วันทาการซื้อขายทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด
และหาก ณ วันใดก็ตามทีก่ องทุนมีมลู ค่าหน่วยลงทุนไม่ต่ากว่า 10.75 บาท บริษทั จัดการจะดาเนินการเลิกกองทุนตาม
เงือ่ นไขทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด
2. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตัง้ กองทุนรวมทีอ่ ยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรกได้ หรือ
หลังจากสิน้ สุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุน ตามดุลยพินจิ ของบริษทั จัดการ โดยจะพิจารณาชาระเงินคืนให้กบั
ผูล้ งทุน โดยไม่นาทรัพย์สนิ ทีจ่ าหน่ายได้ไปจดทะเบียน ในกรณีท่ี
(ก) ในกรณีทจ่ี าหน่ายหน่วยลงทุนได้มมี ลู ค่าน้อยกว่า 400 ล้านบาทและบริษทั พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดตัง้ กองทุน
ไม่เป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุน
(ข) บริษทั จัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม หรือไม่มตี ราสารทีส่ ามารถ
ลงทุนได้อย่างเหมาะสมเพื่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุน
(ค) กรณีทม่ี กี ารเปลีย่ นแปลงในเรื่องกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องกับการนาเงินไปลงทุนในต่างประเทศ
(ง) กรณีทก่ี องทุนรวมมีจานวนเงินทีไ่ ด้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรกไม่เพียงพอต่อการจัดตัง้ กองทุนเพื่อส่ง
เงินไปลงทุนในต่างประเทศ
(จ) กรณีมเี หตุให้เชื่อว่าเพื่อเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนโดยรวม
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ทัง้ นี้ ในกรณียุตกิ ารเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรกบริษทั จัดการจะรายงานให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ
ถึงการยุติการขายหน่ วยลงทุนภายใน 7 วันนับแต่วนั ที่ยุติการขายหน่ วยลงทุนนั น้ และให้การอนุ มตั ิจดั ตัง้ กองทุน
สิน้ สุดลงในวันทีแ่ จ้งให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ
1.10 ลักษณะโครงการ : กองทุนรวมทีเ่ สนอขายผูล้ งทุนทัวไป
่
1.11 ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย
2. จานวนเงิ นทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที่ตราไว้ จานวน ประเภท ราคาของหน่ วยลงทุนที่เสนอขาย :
2.1. จานวนเงินทุนของโครงการ : 3,000,000,000.00 บาท
2.11 จานวนเงินทุนของโครงการเริม่ ต้น : 3,000,0000,000.00 บาท
2.2. เงือ่ นไข (จานวนเงินทุนของโครงการ) :
ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครัง้ แรก บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะเสนอหน่วย
ลงทุนเกินกว่าจานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจานวนเงินลงทุนของโครงการ
บริษทั จัดการสงวนสิทธิในการพิจารณาเพิม่ จานวนเงินทุนของโครงการจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หากบริษทั
จัดการพิจารณาเห็นว่าการดาเนินการดังกล่าวจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนและกองทุน โดยไม่ถอื ว่าเป็ น
การแก้ไขเพิม่ เติมโครงการซึง่ การเพิม่ จานวนเงินลงทุนของโครงการจะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และขัน้ ตอนการ
ดาเนินการทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต กาหนด
ในกรณีทจ่ี าหน่ายหน่วยลงทุนได้มมี ลู ค่าน้อยกว่า 400 ล้านบาทและบริษทั พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดตัง้ กองทุนไม่เป็ น
ประโยชน์ต่อผูถ้ อื หน่ วยลงทุน บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณายุตกิ ารจาหน่ายหน่ วยลงทุนและให้ถอื ว่าการ
อนุ มตั ใิ ห้จดั ตัง้ และจัดการกองทุนรวมนัน้ สิน้ สุดลง และจะไม่นาเงินทีไ่ ด้จากการเสนอขายดังกล่าวมาจดทะเบียนเป็ น
ทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม
2.3. มูลค่าทีต่ ราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท
2.4. จานวนหน่วยลงทุน : 300,000,000 หน่วย
2.5. ราคาของหน่วยลงทุนทีเ่ สนอขายครัง้ แรก : 10 บาท
2.6. มูลค่าขัน้ ต่าของการสั ่งซื้อครัง้ แรก
: 1,000 บาท
2.7. มูลค่าขัน้ ต่าของการสั ่งซื้อครัง้ ถัดไป
: ไม่กาหนด
2.8. มูลค่าขัน้ ต่าของการสั ่งขายคืน
: ไม่กาหนด
2.9. จานวนหน่วยลงทุนขัน้ ต่าของการสั ่งขายคืน : ไม่กาหนด
2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั ้ ต่า : ไม่กาหนด
2.11. จานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั ้ ต่า : ไม่กาหนด
2.12. รายละเอียดเพิม่ เติม :
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการลดหรือเปลี่ยนแปลงมูลค่าขัน้ ต่ าของการทารายการสั ่งซื้อ และ/หรือขายคืนหน่ วย
ลงทุนได้ ทัง้ นี้ เพื่อรองรับรายการส่งเสริมการขายหรือบริการต่าง ๆ หรือ ในกรณีท่บี ริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสม
มากกว่ า และผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ได้ ร ับ ประโยชน์ ม ากกว่ า เดิม โดยถื อ ว่ า ได้ ร ับ มติ จ ากผู้ ถื อ หน่ ว ยแล้ ว ทัง้ นี้ การ
เปลี่ยนแปลงดังกล่ าวขึ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ หากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกล่าวบริษทั จัดการจะ
ประกาศให้ทราบ โดยจะประกาศไม่น้อยกว่า 7 วัน และประกาศผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการให้ทราบ ทัง้ นี้
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ยกเว้นกรณีการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก (IPO) หากมีการเปลีย่ นแปลงเงือ่ นไขดังกล่าว บริษทั จัดการจะประกาศ
แจ้งให้ทราบโดยพลัน
3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิ ดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะ
พิ เศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนใน
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิ ธีอื่นที่จะลงทุน :
3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
เพื่อระดมเงินลงทุนจากผูล้ งทุนทัวไป
่ นิตบิ ุคคล รวมถึงผูล้ งทุนสถาบัน เพื่อสร้างผลตอบแทนทีด่ ี และต้องการแสวงหา
โอกาสในการลงทุนทีม่ ากกว่าการลงทุนภายในประเทศ โดยจะนาเงินลงทุนทีไ่ ด้จากการจาหน่ า ยหน่ วยลงทุนไปลงทุน
ในหลัก ทรัพ ย์ต่ า งประเทศที่เน้ น ลงทุ น ในตราสารทุ น ประเทศเวีย ดนาม ตลอดจนหลัก ทรัพ ย์ห รือ ทรัพ ย์สิน อื่น ที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด หรื อให้ความเห็นชอบให้ลงทุนได้ โดย
ผูล้ งทุนควรมีความเข้าใจและสามารถยอมรับความเสีย่ งจากการลงทุนในต่างประเทศได้
3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม : ผสม
การลงทุนของนโยบายการลงทุนแบบผสม :
- ตราสารทุน : ไม่กาหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน
- ตราสารหนี : ไม่กาหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้
- หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/REITs : ไม่กาหนดสัดส่วนการลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์/REITs
- กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐาน : ไม่กาหนดสัดส่วนการลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐาน
- หน่วย private equity : ไม่กาหนดสัดส่วนการลงทุนในหน่วย private equity
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ :
- กองทุนรวมทีม่ นี โยบายเปิ ดให้มกี ารลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ.เดียวกัน (Cross Investing Fund)
3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมทีเ่ น้นลงทุนแบบมีความเสีย่ งต่างประเทศ
3.5. นโยบายการกูย้ มื (ถ้ามี) :
กองทุนอาจกูย้ มื หรือทาธุรกรรมการให้ยมื หลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสญ
ั ญาซื้อคืน (Repo) หรือธุรกรรมการซื้อ
โดยมี สัญ ญาขายคื น (Reverse Repo) โดยเป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ ท่ี ค ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ส านั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
3.6. การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) : ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : ทีม่ ไิ ด้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อลดความเสีย่ ง (Non-Hedging)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซบั ซ้อน
3.6.2 วิธกี ารในการคานวณ Global Exposure limit : Commitment approach
อัตราส่วนการลงทุนใน Derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน 100.00%
3.7. การลงทุนในตราสารทีม่ ลี กั ษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ลงทุน
3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) : อื่นๆ
มุ่งหวังให้ได้ผลตอบแทนตามเป้ าหมาย (Trigger Fund)
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3.9. ดัชนีชว้ี ดั /อ้างอิง
1. ดัชนี VN30 Total Return Index ในสกุลดอง ปรับด้วยต้นทุนการป้ องกันความเสีย่ งอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับ
ค่าสกุลเงินบาท ณ วันทีล่ งทุน ตามสัดส่วนการทาสัญญาป้ องกัน ความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลีย่ นประมาณร้อยละ
85 และ
2. ดัชนี VN30 Total Return Index ในสกุลดอง ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลบาท ณ วันทีค่ านวณ
ผลตอบแทน ตามสัดส่วนทีไ่ ม่ได้ทาสัญญาป้ องกันความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลีย่ นประมาณร้อยละ 15
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง และหรือปรับปรุงข้อมูลของตัวชี้วดั ในการเปรียบเทียบตามที่
บริษทั จัดการเห็นควรและเหมาะสมซึง่ อยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนทีก่ าหนด โดยบริษทั จัดการจะเปิ ดเผยข้อมูล
และแจ้งให้ผลู้ งทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มกี ารเปลี่ยนแปลงตัวชี้วดั ค่าอธิบายเกี่ยวกับตัวชีว้ ดั และเหตุผล
ในการเปลี่ย นตัวชี้วดั ดังกล่าวผ่ านการลงประกาศในเว็บ ไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุ น สามารถใช้
ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
อย่างไรก็ตามในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วดั เพื่อให้เป็ นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อกาหนดของสมาคมบริษั ท
จัดการลงทุน และ/หรือ ประกาศข้อ กาหนดของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการ
ดาเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือ การเปลีย่ นแปลงตัวชีว้ ดั ในการใช้เปรียบเทียบในกรณีทผ่ี อู้ อกตัวดัชนีของตัวชีว้ ดั
ไม่ได้จดั ทาหรือเปิ ดเผยข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษทั บริษทั จัดการจะแจ้งการเปลีย่ นแปลงดังกล่าวให้ผถู้ อื
หน่ วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ ภายในเวลาที่ผลู้ งทุนสามารถใช้ประโยชน์
จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้
3.10 ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซบั ซ้อน
3.11 รายละเอียดเกีย่ วกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :
- กองทุน Trigger
- กองทุนรวมทีม่ นี โยบายเปิ ดให้มกี ารลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ.เดียวกัน
รายละเอียดเพิม่ เติม
1. กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้ก่งึ ทุ น หน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ETF หน่ ว ย CIS หน่ ว ย Property หน่ ว ย REITs หน่ ว ย Infra เงิน ฝาก และ/หรือ ตราสารเที ย บเท่ า เงิน ฝาก
และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นๆ ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนดหรือให้ความเห็นชอบ โดย
หลักทรัพย์ทก่ี องทุนจะลงทุนข้างต้นต้องเป็ นหลักทรัพย์ทจ่ี ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือมีธุรกิจหลักใน
ประเทศเวียดนาม และ/หรือ ที่ได้รบั ผลประโยชน์ จ ากการเติบ โตทางเศรษฐกิ จของประเทศเวีย ดนาม รวมถึง
หลักทรัพย์ของผูป้ ระกอบการเวียดนามที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอื่น โดยกองทุนจะพิจารณาปรับ
สัดส่วนการลงทุนในแต่ละหลักทรัพย์ได้ตงั ้ แต่ ร้อยละ 0 ถึง ร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
ซึ่งสัดส่วนการลงทุนขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุนและตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ
ทัง้ นี้ กองทุนจะมี net exposure ทีเ่ กี่ยวข้องกับความเสีย่ งต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่น้อยกว่าร้อยละ
80 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
2. ส่วนที่เหลือกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารกึ่งหนี้ก่งึ ทุน และ/หรือตราสารหนี้ท่มี ลี กั ษณะ
คล้ายเงินฝาก เงินฝาก ตราสารหนี้ทงั ้ ในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ตราสารทางการเงิน และ/หรือหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สนิ อื่น ทัง้ ในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ทีอ่ อกโดยภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และ/หรือ
ภาคเอกชนทีไ่ ด้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือจากสถาบันการจัดอันดับความน่ าเชื่อถือที่ได้รบั การยอมรับจาก
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมีอ ันดับความน่ าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่
สามารถลงทุ น ได้ (investment grade) นอกจากนี้ กองทุ น อาจลงทุ น ในหน่ ว ย private equity ตามประกาศ
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สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สนิ อื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื ตามทีร่ ะบุไว้ใน
โครงการหรือตามทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
ทัง้ นี้ กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นซึง่ อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษทั จัดการไม่เกินร้อยละ
79 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน และกองทุนรวมอื่นสามารถลงทุนหรือมีไว้ซ่งึ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดๆ
ทีอ่ ยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษทั จัดการได้อกี ไม่เกิน 1 ทอด อย่างไรก็ดี ห้ามมิให้กองทุนรวมปลายทางลงทุน
ย้อนกลับในกองทุนรวมต้นทาง (circle investment)
อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจจะลงทุ นหรือมีไว้ซ่ึงหลักทรัพย์ หรือตราสารทุนที่ไม่ได้จ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพ ย์
(Unlisted Securities) รวมทัง้ สิน้ ไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
กองทุน อาจลงทุ น ในสัญ ญาซื้อขายล่วงหน้ า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิท ธิภ าพการบริห ารการลงทุ น (Efficient
Portfolio Management) และเพื่อป้ องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยขึน้ อยู่
กับดุลยพิจนิจของผูจ้ ดั การกองทุน ซึง่ พิจารณาจากสภาวะของตลาดการเงินในขณะนัน้ และปั จจัยอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น
ทิศทางราคาหลักทรัพย์ ทิศทางอัตราดอกเบีย้ และสภาวะอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการป้ องกันความเสีย่ ง
เป็ นต้น
ในส่วนของการลงทุนในต่างประเทศกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้ องกันความเสีย่ ง
จากอัต ราแลกเปลี่ยน (Hedging) โดยขึ้นอยู่กับดุ ลยพินิ จของผู้จดั การกองทุ น ซึ่ งพิจารณาจากสภาวะของตลาด
การเงินในขณะนัน้ และปั จจัยอื่นที่เกี่ ยวข้อง เช่น ทิศทางของค่ าเงิน, ค่าใช้จ่ายในการป้ องกันความเสี่ยง เป็ นต้น
อย่างไรก็ตามหากผู้จดั การกองทุนพิจารณาว่า การป้ องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนอาจไม่ เป็ นไปเพื่อประโยชน์
ของผูถ้ ือหน่ วย หรือทาให้ผถู้ ือหน่ วยลงทุนเสียประโยชน์ท่อี าจได้รบั ผู้จดั การกองทุนอาจไม่ป้องกันความเสีย่ งจาก
อัตราแลกเปลีย่ นก็ได้
กองทุ นอาจลงทุนหรือมีไว้ตราสารที่มีลกั ษณะของสัญ ญาซื้ อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) โดยเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์หรือได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ นี้ กองทุนจะไม่ลงทุนหรือมีไว้ซ่งึ ตราสาร
หนี้ท่ไี ม่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ (Unrated Securities) และตราสารหนี้ทม่ี อี นั ดับความน่ าเชื่อถือของตรา
สารหรือผูอ้ อก (Issue/Issuer) ต่ากว่าทีส่ ามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจลงทุน
ในหรือมีไว้ซ่งึ ตราสารแห่งหนี้ท่มี อี นั ดับความน่ าเชื่อถือที่ตวั ตราสารหรือที่ผู้ออกตราสารต่ ากว่าที่สามารถลงทุนได้
(Non-investment grade) เฉพาะในกรณีทต่ี ราสารหนี้นัน้ ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือทีต่ วั ตราสารหรือทีผ่ อู้ อก
ตราสารในอันดับทีส่ ามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ขณะทีก่ องทุนลงทุนเท่านัน้
ในกรณี ท่คี ณะกรรมการ ก.ล.ต.สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือคณะกรรมการตลาดทุนมีการแก้ไขเพิ่มเติม
ประกาศทีเ่ กีย่ วข้องกับกฎเกณฑ์การลงทุนซึง่ กระทบกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนี้ในภายหลัง บริษทั จัดการจะ
ดาเนิ น การปรับ นโยบายการลงทุ น ดัง กล่ าวเพื่อ ให้เป็ น ไปตามประกาศที่ค ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สานั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.กาหนด และให้ถอื ว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนแล้ว
ทัง้ นี้ ในการคานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุน รวมตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษทั จัดการอาจไม่นับ
ช่วงระยะเวลาดังนี้รวมด้วยก็ได้ โดยคานึงถึงประโยชน์ของผูล้ งทุนเป็ นสาคัญ
(1) ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วนั ทีจ่ ดทะเบียนเป็ นกองทุนรวม
(2) ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
(3) ช่วงระยะเวลาทีต่ อ้ งใช้ในการจาหน่ ายทรัพย์สนิ ของกองทุนเนื่องจากได้รบั คาสั ่งขายคืนหรือสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
หรือมีการโอนย้ายกองทุนจานวนมาก หรือเพื่อรอการลงทุน ทัง้ นี้ ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทาการ
เงื่อนไขอื่นๆ
1. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็ น Fund of Funds
หรือ Feeder Fund หรือกลับมาเป็ นกองทุนรวมที่มกี ารลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์และทรัพย์สนิ ทัง้ ในประเทศ
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และ/หรือต่างประเทศได้โดยไม่ทาให้ระดับความเสีย่ งของการลงทุน (risk spectrum) เพิม่ ขึน้ ทัง้ นี้ ให้เป็ นตามดุลย
พินิจของผูจ้ ดั การกองทุน โดยขึน้ กับสถานการณ์ตลาด และต้องเป็ นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผูถ้ ื อหน่ วยลงทุน
อนึ่ง บริษัทจัดการจะดาเนินการแจ้งผู้ถือหน่ วยลงทุนล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผ่านเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการที่ www.principal.th หรือช่ องทางอื่น ใดที่บ ริษัท จัดการกาหนดก่อ นดาเนิ น การเปลี่ยนแปลงการลงทุ น
ดังกล่าว
ในกรณีการดาเนินการตามข้อดังกล่าวทาให้การลงทุนไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภท
ของกองทุน บริษทั จัดการจะดาเนินการตามหัวข้อ “อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็ น
ทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม” ส่วนที่ 6: การดาเนินการเมื่อการลงทุนไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่ง
ประเภทของกองทุนรวม ในหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลกองทุน (Q&A)
2. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะนาเงินลงทุนบางส่วนหรือทัง้ หมดมาลงทุนในประเทศไทย ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์ของ
กองทุนโดยรวม เช่น ในกรณีท่มี คี วามผิดปกติของตลาด หรือในกรณีทม่ี กี ารเปลี่ยนแปลงของภาวะตลาดหรือการ
คาดการณ์ภาวะตลาดทาให้การลงทุนในต่างประเทศขาดความเหมาะสมในทางปฏิบตั ิ หรือกรณีอ่นื ใดที่เกิดจาก
สาเหตุทไ่ี ม่สามารถควบคุมได้ เช่น การเปลีย่ นแปลงของกฎหมาย หรือประกาศทีเ่ กีย่ วข้อง หรือเกิดภาวะสงคราม
เป็ นต้น จึงอาจมีบางขณะที่กองทุนไม่สามารถลงทุนให้เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุน ที่กาหนดได้ และบริษัท
จัดการจะรายงานการไม่สามารถลงทุนตามสัดส่วนการลงทุนต่อสานักงาน ก.ล.ต.
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพิม่ เติม/เปลี่ยนแปลงข้อจากัดการไถ่ ถอนหน่ วยลงทุนให้สอดคล้องกับกองทุน
ต่างประเทศที่กองทุนไทยลงทุน ในกรณีทก่ี องทุนไทยมีการเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุน
รวม หรือมีการเปลีย่ นกองทุนหลักในอนาคต (ถ้ามี)
3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ :
มี Net Exposure ที่เกี่ย วข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่น้ อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่ า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื ทีจ่ ะลงทุน:
3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื ทีจ่ ะลงทุนในประเทศ :
ส่วนที่ 1 : ตราสาร TS (transferable securities) เป็ นไปตามประกาศ
ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สนิ ประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย Property เป็ นไปตามประกาศ
ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สนิ ประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก เป็ นไปตามประกาศ
ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสญ
ั ญาขายคืน (Reverse Repo) เป็ นไปตามประกาศ
ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยมื หลักทรัพย์ (Securities Lending) เป็ นไปตามประกาศ
ส่วนที่ 6 : ธุรกรรมประเภท Derivatives เป็ นไปตามประกาศ
ส่วนที่ 7 : ทรัพย์สนิ ประเภททองคาแท่ง (เฉพาะกรณีทเ่ี ป็ นการลงทุนเพื่อกองทุนรวมทองคา) ไม่ลงทุน
ส่วนที่ 8 : ทรัพย์สนิ ประเภทหน่วย private equity เป็ นไปตามประกาศ
3.13.2 ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื ทีจ่ ะลงทุนต่างประเทศ
ส่วนที่ 1 : ตราสาร TS (transferable securities) เป็ นไปตามประกาศ
ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สนิ ประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย Property ต่างประเทศ เป็ นไปตามประกาศ
ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สนิ ประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากต่างประเทศ เป็ นไปตามประกาศ
ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสญ
ั ญาขายคืน (Reverse Repo) เป็ นไปตามประกาศ
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ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยมื หลักทรัพย์ (Securities Lending) เป็ นไปตามประกาศ
ส่วนที่ 6 : ธุรกรรมประเภท Derivatives เป็ นไปตามประกาศ
ส่วนที่ 7 : ทรัพย์สนิ ประเภททองคาแท่ง (เฉพาะกรณีทเ่ี ป็ นการลงทุนเพื่อกองทุนรวมทองคา) ไม่ลงทุน
ส่วนที่ 8 : ทรัพย์สนิ ประเภทหน่วย private equity เป็ นไปตามประกาศ
3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่น เพื่อเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม :
ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามผูอ้ อกทรัพย์สนิ หรือคู่สญ
ั ญา (Single Entity Limit) เป็ นไปตามประกาศ
และกรณีทก่ี ารลงทุนไม่เป็ นไปตามข้อนี้จะดาเนินการให้เป็ นไปตามทีป่ ระกาศกาหนด
ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) เป็ นไปตามประกาศ และกรณีทก่ี ารลงทุนไม่
เป็ นไปตามข้อนี้จะดาเนินการให้เป็ นไปตามทีป่ ระกาศกาหนด
ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามประเภททรัพย์สนิ (product limit) เป็ นไปตามประกาศ และกรณีทก่ี าร
ลงทุนไม่เป็ นไปตามข้อนี้จะดาเนินการให้เป็ นไปตามทีป่ ระกาศกาหนด
ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) เป็ นไปตาม
ประกาศ และกรณีทก่ี ารลงทุนไม่เป็ นไปตามข้อนี้จะดาเนินการให้เป็ นไปตามทีป่ ระกาศกาหนด
ส่วนที่ 5 : การดาเนินการเมื่อทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนขาดคุณสมบัตหิ รือการลงทุนไม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุน เป็ นไป
ตามประกาศ และกรณีทก่ี ารลงทุนไม่เป็ นไปตามข้อนี้จะดาเนินการให้เป็ นไปตามทีป่ ระกาศกาหนด
ส่วนที่ 6 : การดาเนินการเมื่อการลงทุนไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน เป็ นไป
ตามประกาศ และกรณีทก่ี ารลงทุนไม่เป็ นไปตามข้อนี้จะดาเนินการให้เป็ นไปตามทีป่ ระกาศกาหนด
4. การแบ่งชนิ ดหน่ วยลงทุน (Class of Unit) :
4.1 การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ไม่มี
4.2 ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน: ไม่มี
4.3 รายละเอียดเพิม่ เติม :
5. การเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรก :
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก :
- บริษทั จัดการ
- Internet
- ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)
หรือวิธกี ารอื่นๆเพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนในอนาคต
5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก :
สามารถดูขอ้ มูลในหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.
6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก : ไม่มี
6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก : ไม่มี
6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก : ไม่มี
สามารถดูขอ้ มูลในหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.
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7. การรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน :
7.1. ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
- บริษทั จัดการ
- ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- Internet
วิธกี ารอื่นๆเพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนในอนาคต
7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิม่ เติม :
สามารถดูขอ้ มูลในหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.
7.3. วิธกี ารรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
- แบบอัตโนมัติ
- แบบดุลยพินิจของผูล้ งทุน
7.4. รายละเอียดวิธกี ารรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิม่ เติม :
7.4.1 วิธกี าร วันเวลา และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
กรณี รบั ซื้อคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติ
มี
หลักเกณฑ์การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ :
ครัง้ ที่ 1 เมื่อเมื่อมูลค่าหน่ วยลงทุนไม่ต่ ากว่า 10.35 บาท และทรัพย์สนิ ของกองทุนที่จะรับซื้อคืนหน่ วย
ลงทุนโดยอัตโนมัติจะต้องเป็ นเงินสดหรือตราสารสภาพคล่องในสกุลบาทเพียงพอที่จะชาระค่ารับซื้ อคืน
หน่ วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่ วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะพิจารณารับซื้อคืนหน่ วยลงทุนโดย
อัตโนมัติภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ที่เกิดเหตุการณ์ ดงั กล่าว และบริษัทจัดการจะนาเงินค่ารับซื้อคืน
หน่ ว ยลงทุ น อัต โนมัติด ัง กล่ า วไปซื้อ หน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น เปิ ด พริน ซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสัน้
(PRINCIPAL TREASURY) หรือกองทุนเปิ ดตราสารหนี้อ่นื ทีม่ ลี กั ษณะใกล้เคียงกัน (กองทุนปลายทาง) ทัง้
จานวน เว้นแต่จะได้รบั อนุ ญาตจากบริษัทจัดการเป็ นอย่างอื่น โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่ วย
ลงทุนเป็ นสาคัญ
อย่างไรก็ตาม ผลตอบแทนทีผ่ ูถ้ อื หน่ วยลงทุนจะได้รบั จากการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัตเิ มื่อคานวณ
เป็ น มูลค่ าต่ อหน่ ว ยลงทุ น อาจต่ ากว่า 10.35 บาท ได้เนื่ อ งจากการกัน เงิน สารองสาหรับ ค่ าใช้จ่ ายของ
กองทุน (ถ้ามี) หรือหากเกิดเหตุการณ์ ไม่ปกติหรือสภาวะเศรษฐกิจมีความผันผวนอย่างมีนัยสาคัญ หรือ
ราคาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ที่กองทุนลงทุนมีการปรับตัวขึน้ ลงในระหว่างที่กองทุนดาเนินการจาหน่ าย
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ดังกล่าว หรือเกิดจากการเปลีย่ นแปลงของอัตราแลกเปลีย่ นในขณะนัน้
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัตเิ มื่อกองทุนมีมลู ค่าไม่ต่ากว่า 10.35 บาท
เพียงครัง้ เดียวนับตัง้ แต่วนั จดทะเบียนกองทุน
ครัง้ ที่ 2 เมื่อเกิดเหตุตามเงือ่ นไขการเลิกกองทุน คือ
(1) เมื่อกองทุนมีมลู ค่าหน่วยลงทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 10.75 บาท และ
(2) บริษัทจัดการสามารถรวบรวมเงินสดหรือตราสารสภาพคล่องในสกุ ลบาทได้เพียงพอเพื่อรับ ซื้อคืน
หน่ วยลงทุนอัตโนมัตใิ ห้กบั ผูถ้ อื หน่ วยลงทุน ตามทีร่ ะบุในโครงการ โดยบริษทั จัดการจะพิจารณารับซื้อคืน
หน่ วยลงทุนโดยอัตโนมัติภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ที่เกิดเหตุการณ์ ตามเงื่อนไขการเลิก กองทุน และ
บริษั ท จัด การจะน าเงิน ค่ า รับ ซื้อ คืน หน่ ว ยลงทุ น อัต โนมัติด ัง กล่ า วไปซื้อ หน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น เปิ ด
พรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสัน้ (PRINCIPAL TREASURY) หรือกองทุนเปิ ดตราสารหนี้อ่นื ทีม่ ลี กั ษณะ
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ใกล้เคียงกัน (กองทุนปลายทาง) ทัง้ จานวน เว้นแต่จะได้รบั อนุ ญาตจากบริษัทจัดการเป็ นอย่างอื่น โดย
คานึงถึงผลประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ
อย่างไรก็ตาม ผลตอบแทนที่ผถู้ ือหน่ วยลงทุนจะได้รบั จากการเลิกกองทุนเมื่อเกิดเหตุการณ์ ตามเงื่อนไข
การเลิกกองทุน เมื่อคานวณเป็ นมูลค่าต่อหน่ วยลงทุนอาจต่ากว่า 10.75 บาทได้เนื่องจากการกันเงินสารอง
สาหรับค่าใช้จ่ายของกองทุน (ถ้ามี) หรือหากเกิดเหตุการณ์ ไม่ปกติหรือสภาวะเศรษฐกิจมีความผันผวน
อย่างมีนัยสาคัญ หรือราคาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนลงทุนมีการปรับตัวขึน้ ลงในระหว่างทีก่ องทุน
ดาเนินการจาหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ดังกล่าว หรือเกิดจากการเปลีย่ นแปลงของอัตราแลกเปลีย่ นใน
ขณะนัน้
1. บริษทั จัดการจะดาเนินการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัตใิ ห้ผถู้ อื หน่ วยลงทุนทีม่ รี ายชื่ออยู่ตามหลักฐานที่
ปรากฏในทะเบีย นผู้ถือหน่ วยลงทุนของวันที่รบั ซื้อคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัตินัน้ ให้ผู้ถือหน่ วยลงทุนตาม
สัดส่วนจานวนหน่ วยลงทุนที่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนถือต่ อจานวนหน่ วยลงทุ นที่จาหน่ ายได้แล้วทัง้ หมด โดย
บริษทั จัดการจะใช้มลู ค่าหน่วยลงทุนทีค่ านวณได้เมื่อสิน้ วันทาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตเิ ป็ นเกณฑ์
ในการคานวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ทัง้ นี้ ผู้ถอื หน่ วยลงทุนอาจไม่ได้รบั เงินตามมูลค่าหน่ วยลงทุนอันเนื่องมาจากมูลค่าหน่ วยลงทุนนัน้ อาจจะ
ต้องถูกหักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เช่น ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกิดขึ้นจริงจากการดาเนินงานดังกล่าว เป็ นต้น
โดยบริษัทจัดการจะนาเงินค่ารับซื้อคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติดงั กล่าวไปซื้อหน่ วยลงทุนของกองทุนเปิ ด
พรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสัน้ (PRINCIPAL TREASURY) หรือกองทุนเปิ ดตราสารหนี้อ่นื ทีม่ ลี กั ษณะ
ใกล้เคียงกัน (กองทุนปลายทาง) ทัง้ จานวน เว้นแต่จะได้รบั อนุ ญาตจากบริษัทจัดการเป็ นอย่างอื่น โดย
คานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่ วยลงทุนเป็ นสาคัญ ภายใน 5 วันทาการนับถัดจากวันที่บริษัทจัดการ
ดาเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการเปลีย่ นแปลงกองทุนปลายทางในภายหลังได้ โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจ
ของบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการอาจกาหนดวิธกี ารชาระค่ารับซื้อคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติ เพิม่ เติมใน
อนาคต โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ อื หน่ วยลงทุนแล้ว
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการชาระค่ารับซื้อคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติกบั ผู้ลงทุนด้วยวิธที ่แี ตกต่างกัน
ตามช่องทางการซื้อขายหน่วยลงทุน หรือตามเงือ่ นไขทีบ่ ริษทั จัดการอาจกาหนดขึน้ ในอนาคต เพื่อเป็ นการ
อานวยความสะดวก และเป็ นประโยชน์ให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน ทัง้ นี้ หากมีการเปลีย่ นแปลงเงือ่ นไขดังกล่าว
บริษทั จัดการจะประกาศให้ผลู้ งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ณ ทีท่ าการของบริษทั จัดการ และ/หรือ
ประกาศทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ ทัง้ นี้ ยกเว้นกรณีการเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรก (IPO) หากมี
การเปลีย่ นแปลงเงือ่ นไขดังกล่าว บริษทั จัดการจะประกาศแจ้งให้ทราบโดยพลัน
2. บริษทั จัดการจะลดจานวนหน่วยลงทุนในวันทาการถัดจากวันทาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตนิ นั ้
ภายในวันทาการถัดจากวันทีเ่ สร็จสิน้ การคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน ราคาขายหน่ วย
ลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
3. บริษทั จัดการจะใช้รายชื่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนในทะเบียนผูถ้ อื หน่ วยลงทุน ณ วันทาการขายคืนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวโดยจะปิ ดทะเบียนผูถ้ อื หน่ วยลงทุนเพื่อพักการโอนหน่วยลงทุนสาหรับการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวในวันทาการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
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7.4.2 วิธกี าร วันเวลา และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนปกติ
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษทั จัดการและผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
กรณี รบั ซื้อคืนหน่ วยลงทุนปกติ
มี
วิ ธีการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
บริษทั จัดการจะไม่เปิ ดรับคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนใน 7 เดือนแรกนับจากวันจดทะเบียนกองทุน
กรณีทไ่ี ม่เกิดเหตุตามเงือ่ นไขการเลิกกองทุน ภายใน 7 เดือนนับจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ น
กองทุนรวม บริษทั จัดการจะเปิ ดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอีกครัง้ ในวันทาการแรกถัดจากวันครบกาหนด
ระยะเวลา 7 เดือน นับตัง้ แต่วนั จดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวม ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถสั ่ง
ขายคืนหน่วยลงทุนได้ทบ่ี ริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ทุกวันทาการตัง้ แต่เริม่ ทาการ
– 12.00 น.
ในการรับซื้อคืน หน่ วยลงทุ นของกองทุน บริษัท จัด การจะดาเนิ นการช าระเงิน ให้ผู้ขายคื นหน่ วยลงทุ น
ภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั รับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทาการของผูป้ ระกอบธุรกิจการ
จัดการกองทุนต่างประเทศทีม่ ลี กั ษณะในทานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผูป้ ระกอบธุรกิจที่
เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการชาระราคา หรือ ภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั คานวณ
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน ราคาขายหน่ วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุน โดยมิให้นับ
รวมวันหยุดทาการของผูป้ ระกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศทีม่ ลี กั ษณะในทานองเดียวกับธุรกิจ
การจัดการกองทุนรวม และผูป้ ระกอบธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องในต่างประเทศซึง่ จะส่งผลกระทบต่อการชาระราคา
โดยบริษัทจัดการจะชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุนเป็ นเช็คขีดคร่อมสั ่งจ่ายเฉพาะในนามผู้ ถือหน่ วยลงทุน
หรือโดยนาเงินค่าขายคืนดังกล่าวเข้าฝากในบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่ วยลงทุนตามทีผ่ ู้ถอื หน่ วยลงทุนได้
แจ้งความประสงค์ไว้ ตามรายละเอียดในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวม หรือในกรณีท่ชี าระค่าขายคืนหน่ วย
ลงทุนเป็ นเช็คขีดคร่อมสั ่งจ่ายในนามผูถ้ อื หน่ วยลงทุน บริษัทจัดการจะจัดส่งให้ผถู้ ือหน่ วยลงทุน โดยทาง
ไปรษณี ย์ หรือโดยวิธีการที่บริษัทจัดการเห็นสมควร หรือโดยให้ผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคื นเป็ น
ผูด้ าเนินการดังกล่าว
อนึ่ง ในกรณีทค่ี าสั ่งขายคืนใดๆทีจ่ ะมีผลทาให้จานวนหน่วยลงทุนในบัญชีกองทุนเปิ ดของผูถ้ อื หน่วยลงทุน
รายนัน้ ๆ ลดลงเหลือน้อยกว่า 100 หน่ วย บริษทั จัดการสงวนสิทธิทจ่ี ะรับซื้อคืนหน่ วยลงทุ นทัง้ หมดเท่าที่
ปรากฏอยู่ในรายการทีบ่ นั ทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน
อย่างไรก็ตาม หาก ณ วันใดก็ตามทีก่ องทุนมีมลู ค่าหน่วยลงทุนไม่ต่ากว่า 10.75 บาทตามเงื่อนไขการเลิก
กองทุน บริษทั จัดการจะดาเนินการเลิกกองทุนตามเงือ่ นไขทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด
ทัง้ นี้ ผูถ้ ือหน่ วยลงทุ นอาจไม่ได้รบั เงินตามมูลค่าหน่ วยลงทุนอันเนื่องมาจากมู ลค่าหน่ วยลงทุนนัน้ อาจจะ
ต้องถูกหักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เช่น ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกิดขึ้นจริงจากการดาเนินงานดัง กล่าว เป็ นต้น
โดยบริษัทจัดการจะนาเงินค่ารับซื้อคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติดงั กล่าวไปซื้อหน่ วยลงทุนของกองทุนเปิ ด
พรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสัน้ (PRINCIPAL TREASURY) หรือกองทุนเปิ ดตราสารหนี้อ่นื ทีม่ ลี กั ษณะ
ใกล้เคียงกัน (กองทุนปลายทาง) ทัง้ จานวน เว้นแต่จะได้รบั อนุ ญาตจากบริษัทจัดการเป็ นอย่างอื่ น โดย
คานึงถึงผลประโยชน์ ของผู้ถือหน่ วยลงทุนเป็ นสาคัญ ภายใน 5 วันทาการนับถัดจากวันที่บริษัทจัดการ
ดาเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
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เอกสารประกอบการสังขายคื
่
นหน่ วยลงทุน
ผูส้ ั ่งขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนาส่งคาสั ่งขายคืนพร้อมเอกสารประกอบต่อไปนี้ เว้นแต่จะได้รบั อนุญาต
จากบริษทั จัดการเป็ นอย่างอื่น
กรณี ผ้สู งขายคื
ั่
นหน่ วยลงทุนเป็ นบุคคลธรรมดา
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ซึง่ ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
หรือเอกสารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการยอมรับหรือกาหนดเพิม่ เติมในอนาคต
กรณี ผ้สู งขายคื
ั่
นหน่ วยลงทุนเป็ นนิ ติบุคคล
• สาเนาบัตรประชาชนของผูม
้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคล ซึง่ ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
• หนังสือมอบอานาจ (ถ้ามี) และสาเนาบัตรประชาชนของผูม
้ อบอานาจ และผูร้ บั มอบอานาจ
หรือเอกสารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการยอมรับหรือกาหนดเพิม่ เติมในอนาคต
วันเวลารับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ระหว่างเวลาเริม่
ทาการถึงเวลา 12.00 น.
ทัง้ นี้ ในกรณีมเี หตุสุดวิสยั หากวันทาการขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็ นวันทีไ่ ม่สามารถทารายการ
ขายคืนหน่วยลงทุนได้ ให้เลื่อนเป็ นวันทาการถัดไป โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของสานักงาน ก.ล.ต. และ
คานึงถึงประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ
ทัง้ นี้ บริษัท จัดการกาหนดให้ว ันทาการซื้อขายหน่ วยลงทุนเป็ นวันทาการของธนาคารพาณิชย์ไทยและ
วันทาการของประเทศของกองทุนหลัก และวันทาการของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน (ถ้ามี) และ
วันทาการทีบ่ ริษทั จัดการไม่ได้รบั ผลกระทบจากการรับชาระค่าซื้อขายหน่ วยลงทุนจากกองทุนหลัก (ถ้ามี)
หรือธุรกรรมอื่นๆทีเ่ กีย่ วข้องกับการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (ถ้ามี)
บริษทั จัดการจะประกาศวันทีเ่ ป็ นวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิ ดประกาศ ณ
สานักงานของบริษทั จัดการ หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็ปไซต์ของบริษทั
จัดการ
ราคารับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน
ผู้ถือ หน่ ว ยลงทุ น สามารถสั ่งขายคืน หน่ ว ยลงทุ น ได้ต ามราคารับ ซื้อ คืน หน่ ว ยลงทุ น ณ สิ้น วัน ท าการ
รับซื้อคืนหน่ วยลงทุ นนัน้ (ราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุนหมายถึง มูลค่าหน่ วยลงทุนที่ใช้เพื่อคานวณราคา
รับซื้อคืนหน่ วยลงทุน ณ สิน้ วันทาการรับซื้อคืนนัน้ หักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน (ถ้ามี)
และ/หรือค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์(ถ้ามี) ) โดยผูถ้ อื หน่วยลงทุนต้องสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่า
กว่ามูลค่าขัน้ ต่าในการขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
การชาระค่ารับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน
ในการรับ ซื้อคืน หน่ วยลงทุน ของกองทุ น บริษัท จัดการจะดาเนิ น การชาระเงินให้ผู้ขายคืน หน่ วยลงทุ น
ภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั รับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทาการของผูป้ ระกอบธุรกิจการ
จัดการกองทุนต่างประเทศทีม่ ลี กั ษณะในทานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผูป้ ระกอบธุรกิจที่
เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการชาระราคา หรือภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั คานวณ
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน ราคาขายหน่ วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุนโดยมิให้นับ
รวมวันหยุดทาการของผูป้ ระกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มลี กั ษณะในทานองเดียวกับธุรกิจ
การจัดการกองทุนรวม และผูป้ ระกอบธุรกิจทีเ่ กี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการชาระราคา
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และหรือ กรณีตามข้อ “การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนคืนแก่ผถู้ อื หน่ วยลงทุน” “การ
ไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่ วยลงทุนตามคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุน ” และ “การหยุดรับซื้อคืน
หน่ วยลงทุน” โดยบริษัทจัดการจะชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุนเป็ นเช็คขีดคร่อมสั ่งจ่ายเฉพาะในนามผู้ถือ
หน่ วยลงทุน หรือโดยนาเงินค่าขายคืนดังกล่ าวเข้าฝากในบัญ ชีเงินฝากของผู้ถือหน่ วยลงทุนตามที่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ ตามรายละเอียดในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวม
โดยในกรณีทช่ี าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นเช็คขีดคร่อมสั ่งจ่ายในนามผู้ถอื หน่ วยลงทุน บริษทั จัดการจะ
จัด ส่ ง ให้ผู้ถือ หน่ ว ยลงทุ น โดยทางไปรษณี ย์ หรือโดยวิธีก ารที่บ ริษัท จัด การเห็ น สมควร หรือ โดยให้
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็ นผูด้ าเนินการดังกล่าว
หรือบริษัทจัดการจะดาเนินการให้มกี ารหักกลบหนี้กนั ให้กบั ผู้ถือหน่ วยลงทุน ในกรณีท่ผี ู้ถือหน่ วยลงทุน
ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นของบริษทั จัดการ
ในกรณีทไ่ี ม่มรี ายละเอียดระบุในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวมหรือกรณีอ่นื ใดทีบ่ ริษทั จัดการไม่สามารถชาระ
เงินให้ผู้ขายคืนหน่ วยลงทุนตามวิธกี ารในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวมของผู้สั ่งขายคืนได้ บริษทั จัดการขอ
สงวนสิทธิท่จี ะพิจารณาชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุนดังกล่าวด้วยวิธกี ารที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทัง้ นี้
บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนเป็ นผู้ดาเนินการคืนเงินดังกล่าวแก่ผู้ถอื
หน่วยลงทุนแทนบริษทั จัดการได้
อย่างไรก็ตาม หาก ณ วันใดก็ตามทีก่ องทุนมีมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ต่ากว่า 10.75 บาทตามเงือ่ นไขการเลิก
กองทุน บริษทั จัดการจะดาเนินการเลิกกองทุนตามเงือ่ นไขทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด
โดยบริษัทจัดการจะนาเงินค่ ารับซื้อคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติดงั กล่าวไปซื้อหน่ วยลงทุนของกองทุนเปิ ด
พรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสัน้ (PRINCIPAL TREASURY) หรือกองทุนเปิ ดตราสารหนี้อ่นื ทีม่ ลี กั ษณะ
ใกล้เคียงกัน (กองทุนปลายทาง) ทัง้ จานวน เว้นแต่จะได้รบั อนุ ญาตจากบริษัทจัดการเป็ นอย่างอื่น โดย
คานึงถึงผลประโยชน์ ของผู้ถือ หน่ วยลงทุนเป็ นสาคัญ ภายใน 5 วันทาการนับถัดจากวันที่บริษัทจัดการ
ดาเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
7.4.3 เงือ่ นไขในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
7.4.3.1. คาสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อคาสั ่งขายคืนถูกต้องครบถ้วน และบริษทั จัดการได้รบั
และได้ทารายการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนแล้ว และผูส้ ั ่งขายคืนหน่วยลงทุนมีจานวนหน่ วยลงทุนตาม
ทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนเพียงพอกับจานวนหน่วยลงทุนทีส่ ั ่งขายคืน ทัง้ นี้ผสู้ ั ่งขายคืนหน่วยลงทุน
จะยกเลิก หรือ เพิก ถอนการสัง่ ขายคื น หน่ ว ยลงทุ น ไม่ ไ ด้ เว้น แต่ บ ริษั ท จัด การจะอนุ ญ าตให้
ดาเนินการเป็ นอย่างอื่นได้
ทัง้ นี้ ในกรณีท่ผี ู้ถอื หน่ วยลงทุนสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุนโดยมีจานวนหน่ วยลงทุนหรือมูลค่าหน่ วย
ลงทุนสูงกว่าข้อมูลที่ปรากฏตามสมุดทะเบียนผู้ถือหน่ วยลงทุน หรือการสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุน
ดังกล่าวมีผ ลท าให้หน่ วยลงทุ น ของผู้ถือหน่ วยลงทุ น มีมูลค่ าต่ า กว่ามูลค่ าหรือมีจานวนต่ ากว่ า
จานวนหน่ วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั ้ ต่า (ถ้ามี) บริษทั จัดการจะถือว่าผูถ้ อื หน่ วยลงทุนประสงค์ท่ี
จะขายคืนหน่วยลงทุนทัง้ หมดตามจานวนทีป่ รากฏในสมุดทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน
หากบริษัทจัดการจะเปลี่ยนแปลงมูลค่ าหรือจานวนหน่ วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั ้ ต่ าดังกล่าว
บริษทั จัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลีย่ นแปลง
ทีท่ ท่ี าการทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้
ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือเว็ปไซต์ของบริษทั จัดการ
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7.4.3.2 บริษทั จัดการหรือนายทะเบียนจะยกเลิกจานวนหน่ วยลงทุนที่ทารายการขายคืนสมบูรณ์แล้ว ใน
สมุดทะเบียนผูถ้ อื หน่ วยลงทุนในวันทาการถัดจากวันทาการขายคืนหน่ วยลงทุนของคาสั ่งขายคืน
นัน้ ๆ หรือภายในวันทาการถัดจากวันทีเ่ สร็จสิน้ การคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน
ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
7.4.3.3. ในกรณี ท่ีกองทุ นไม่สามารถชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่ วยลงทุนได้ และผู้ถือ
หน่ วยลงทุนทีส่ ั ่งขายคืนหน่ วยลงทุนตกลงที่จะรับชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สนิ อื่นแทนเงิน บริษัทจัดการอาจชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุนดังกล่าวเป็ นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สนิ อื่น ทัง้ นี้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ านักงาน ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมกาหนด
7.4.3.4. ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนอาจยกเลิกคาสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุนได้ ภายในวันสุดท้ายในการรับเอกสารแสดง
ความจานงในการขายคืนหน่วยลงทุน และต้องได้รบั การอนุมตั จิ ากบริษทั จัดการ
7.4.4 การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
นายทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่ วยลงทุน ให้ผถู้ อื หน่ วยลงทุนภายใน 5 วันทาการนับ
แต่วนั รับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือโดยให้ผสู้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนเป็ นผูด้ าเนินการนาส่ง เว้นแต่กรณี
บริษทั จัดการได้รบั การผ่อนผันระยะเวลาการคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วย
ลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุน จากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. นายทะเบียนจะออกและจัดส่ง
หนังสือรับรองสิทธิในหน่ วยลงทุน ให้ผถู้ อื หน่ วยลงทุนภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั คานวณมูลค่าและราคา
ดังกล่าวตามที่ได้รบั การผ่อ นผันโดยมิให้นั บ รวมวันหยุ ดท าการของผู้ป ระกอบธุรกิจการจัดการกองทุ น
ต่างประเทศที่มลี กั ษณะในทานองเดียวกับ ธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องใน
ต่ า งประเทศซึ่ ง จะส่ ง ผลกระทบต่ อ การช าระราคา หรือ โดยให้ ผู้ ส นั บ สนุ น การขายหรือ รับ ซื้ อ คืน เป็ น
ผูด้ าเนินการนาส่งและหรือ กรณีตามข้อ “การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน” และ “การ
หยุดรับซื้อคืนหน่วยลงทุน”
บริษัทจัดการและนายทะเบียนขอสงวนสิทธิท่จี ะเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนจาก
หนั งสือ รับ รองสิท ธิในหน่ ว ยลงทุ น เป็ น สมุ ด บัญ ชีแสดงสิท ธิในหน่ วยลงทุ น หรือรูป แบบอื่น ที่สานั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุ ญาต โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ที่ท่ที าการทุกแห่ง
ของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่ อของผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่ วย
ลงทุน ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลีย่ นแปลง
เงือ่ นไขอื่น ๆ
1. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะเปลีย่ นแปลงหรือปรับปรุง เพิม่ เติมวิธกี ารชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุน
โดยบริษทั จัดการจะปิ ดประกาศรายละเอียดล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันเปลี่ยนแปลง ทีท่ ท่ี าการทุก
แห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของผูส้ นับสนุ นการขายและรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการซื้อขายหน่วย
ลงทุน และ/หรือเว็ปไซต์ของบริษทั จัดการ
2. บริษทั จัดการอาจเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิม่ เติมวิธกี ารรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน เพื่อเพิม่ ความสะดวก
ให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน โดยบริษทั จัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้า 7 วัน
ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ทท่ี าการทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุ นการขาย
หรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน และ/หรือเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ เช่น การเพิ่มเติม
วิธกี ารรับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังต่อไปนี้
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2.1 การขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ การบริการ ธุรกรรมทีใ่ ช้
วิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์ทงั ้ หมดหรือแต่บางส่วน เช่น
- การขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (automatic teller machine) (ถ้ามี)
- บริการธนาคารทางโทรศัพท์ (telebanking) (ถ้ามี)
- แอปพลิเคชันโทรศัพท์มอื ถือ (mobil application) (ถ้ามี)
- อินเทอร์เน็ต (internet) (ถ้ามี)
- สื่ออื่นใดทีม่ ลี กั ษณะเดียวกัน หรือทีบ่ ริษทั จัดการอาจเพิม่ เติมในอนาคต
โดย การให้บริการดังกล่าวจะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทส่ี านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
2.2 การขายคืนหน่วยลงทุนวิธกี ารอื่น ๆ ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตให้ทาได้
3. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะปรับปรุงเปลีย่ นแปลงระยะเวลา และ/หรือวันและเวลาทาการขายคืนหน่วย
ลงทุนเพื่อความเหมาะสม หรือเพื่อประโยชน์ แก่ กองทุนโดยรวม หรือ เปลี่ยนแปลง หรือเลื่อ นวันและ
เวลาท าการขายหน่ วยลงทุ น เพื่อ ให้สอดคล้องกับ การลงทุ น ในต่ างประเทศ โดยบริษัท จัด การจะติด
ประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ทีท่ ท่ี าการทุก
แห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้ส นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการรับซื้อคืน
หน่ วยลงทุนและ/หรือเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ เว้นแต่กรณีท่เี กิดจากปั จจัยที่ควบคุมไม่ได้ หรือกรณี
จาเป็ นและสมควร บริษทั จัดการจะแจ้งการเปลีย่ นแปลงดังกล่าวโดยทันที ทัง้ นี้ จะคานึงถึงประโยชน์ของ
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ
4. กรณีผู้ขายคืนหน่ วยลงทุ นส่งคาสั ่งขายคืนและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากข้อมูลไม่สมบูรณ์ และ
หรือไม่ชดั เจน และบริษทั จัดการไม่สามารถให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนแก้ไขหรือยืนยันข้อมูลได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะไม่ดาเนินการขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว
ทัง้ นี้ ผูข้ ายคืนหน่ วยลงทุนยินยอมและตกลงส่งคาสั ่งขายคืนตัวจริง และเอกสารทัง้ หมดให้บริษทั จัดการ
ภายใน 3 วันนับแต่วนั ที่มกี ารส่งคาสั ่งขายคืนทางโทรสารนัน้ และหากบริษทั จัดการได้ดาเนินการตาม
คาสั ่งขายคืนทางโทรสารของผู้สั ่งขายคืนหน่ วยลงทุนแล้ว หากข้อมูลทางโทรสารและตัวจริงไม่ตรงกัน
หรือบริษัท จัดการไม่ได้รบั เอกสารตัวจริงไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจัดการจะถื อว่าผู้ถือหน่ วยลงทุนได้
มอบหมายและให้ความเห็นชอบให้บริษทั จัดการดาเนินการตามข้อมูลทีไ่ ด้รบั ทางโทรสาร
5. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะปิ ดบัญชีกองทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีไ่ ม่มยี อดคงเหลือโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
6. บริษทั จัดการจะไม่รบั ซื้อคืนหน่ วยลงทุนหากเกิดกรณีตามข้อ “การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่ วยลงทุน
ตามคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน” “การหยุดรับซื้อคืนหน่วยลงทุน”
7. ในกรณีท่บี ริษัทจัดการกองทุนรวมจาป็ นต้องเปลี่ยนแปลงวันหรือเวลาในการขายหรือรับซื้อคืนหน่ วย
ลงทุนให้แตกต่างจากทีก่ าหนดไว้ในโครงการหรือข้อผูกพันของกองทุนรวมเป็ นการชัวคราว
่
อันเนื่องจาก
มีการเปลี่ยนแปลงวันหรือเวลาในการให้บริการของผู้ให้บริการตามที่สานักงานกาหนดซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อการซื้อขายทรัพย์สนิ ที่กองทุนรวมไปลงทุน บริษทั จัดการกองทุนรวมสามารถดาเนินการดังกล่าวได้
เพียงเท่าทีม่ คี วามจาเป็ น ทัง้ นี้ ให้ถอื ว่าบริษทั จัดการกองทุนรวมได้ปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามโครงการหรือข้อ
ผูกพันแล้ว
7.5. ระยะเวลาในการรับซื้อคืน : เมื่อถึง Trigger
7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื้อคืน:
1. ระยะเวลา 7 เดือนแรกนับจากวันจดทะเบียนกองทุน : รับซื้อคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัตทิ งั ้ หมดเมื่อมูลค่าหน่ วย
ลงทุนเข้าเงือ่ นไขการเลิกกองทุนตามทีร่ ะบุไว้ในโครงการ
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2. กรณี ท่ไี ม่เกิดเหตุตามเงื่อนไขการเลิกกองทุน ภายใน 7 เดือน นับจากวันจดทะเบียนกองทุน บริษัทจัดการ
จะเปิ ด รับ ซื้อ คืน หน่ วยลงทุ น อีก ครัง้ ในวัน ท าการแรกถัด จากวัน ครบก าหนดระยะเวลา 7 เดือ น นั บ ตัง้ แต่
วันจดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวม ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนสามารถสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ทบ่ี ริษทั จัดการ
หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ทุกวันทาการตัง้ แต่เริม่ ทาการ – 12.00 น.
7.7 การขายคืนหน่วยลงทุน: ผูถ้ อื หน่วยลงทุนไม่ตอ้ งแจ้งล่วงหน้า
7.8 รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิม่ เติม:
7.9. รายละเอียดเพิม่ เติม:
1 บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิม่ เติมวิธกี ารชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุน เพื่อเพิม่
ความสะดวกให้แก่ผถู้ อื หน่ วยลงทุน โดยบริษทั จัดการจะประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าวล่วงหน้า 7
วัน ก่อนวันเปลีย่ นแปลง ทีท่ ท่ี าการทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของผูส้ นับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั จัดการให้ทราบ
2 บริษัทจัดการจะไม่รบั ซื้อคืนหน่ วยลงทุนหากเกิดกรณีตามข้อ “การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่ วยลงทุนตาม
คาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน” “การหยุดรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” หรือกรณีอ่นื ใดทีบ่ ริษทั จัดการได้สงวน
สิทธิในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนไว้ในรายละเอียดโครงการ (ถ้ามี)
8. การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน:
8.1. ช่องทางการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน:
- บริษทั จัดการ
- ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)
- วิธกี ารอื่นๆเพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนในอนาคต
8.2 รายละเอียดการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนเพิม่ เติม:
สามารถดูขอ้ มูลในหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.
9. การชาระค่ารับซื้อคืน สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิ น :
กรณีบริษทั จัดการไม่สามารถชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นเงิน และจะชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สนิ อื่นแทน บริษทั จะกาหนดขัน้ ตอนการดาเนินการต่อไป โดยต้องได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ก่อน และถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ อื หน่ วยลงทุนแล้ว โดยขัน้ ตอทีก่ าหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบตั ไิ ด้
จริง และเป็ นธรรมต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย และบรริษทั จัดการจะต้องแจ้งผูถ้ อื หน่วยลงทุนทุกรายทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน
10. การเลือ่ นกาหนดการชาระเงิ นค่าขายคืนหน่ วยลงทุนคืนแก่ผ้ถู อื หน่ วยลงทุน :
10.1 บริษทั จัดการอาจเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนคืนแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนทีม่ คี าสั ่งขายคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมเปิ ดไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีทก่ี าหนดไว้ดงั ต่อไปนี้
(1) บริษัท จัด การกองทุ น รวมพิจ ารณาแล้ว มีค วามเชื่อ โดยสุ จ ริต และสมเหตุ ส มผลว่ า เป็ น กรณี ท่ีเข้า เหตุ
ดังต่อไปนี้ โดยได้รบั ความเห็นชอบของผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจาเป็ นทาให้ไม่สามารถจาหน่ าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมเปิ ดได้อย่าง
สมเหตุสมผล หรือ
(ข) มีเหตุท่ีทาให้กองทุนรวมไม่ได้รบั ชาระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ที่ลงทุนไว้ตามกาหนดเวลา
ปกติ ซึง่ เหตุดงั กล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษทั จัดการกองทุนรวม
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(2) มีคาสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการยังไม่ได้ชาระเงินค่าขายคืนหน่ วย
ลงทุนให้แก่ผถู้ อื หน่ วยลงทุน บริษทั จัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผูด้ ูแล
ผลประโยชน์ยงั ไม่ได้รบั รองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคา
รับซื้อคืนทีไ่ ม่ถูกต้องนัน้ ต่างจากราคารับซื้อคืนทีถ่ ูกต้องตัง้ แต่หนึ่งสตางค์ขน้ึ ไปและคิดเป็ นอัตราร้อยละ 0.5
ของราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง
(3) มีคาสั ่งขายคืนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาทีบ่ ริษัทจัดการพบว่า ราคารับ ซื้อคืนหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้อง และ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้รบั รองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
โดยราคารับซื้อคืนทีไ่ ม่ถูกต้องนัน้ ต่างจากราคารับซื้อคืนทีถ่ ูกต้องตัง้ แต่หนึ่งสตางค์ขน้ึ ไปและคิดเป็ นอัตรา
ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทีถ่ กู ต้อง
10.2 การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนแก่ผถู้ อื หน่ วยลงทุนตาม 10.1 ให้บริษทั จัดการปฏิบตั ติ าม
หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) เลื่อนกาหนดชาระเงินค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ทาการทีผ่ ถู้ อื หน่ วยลงทุนมีคาสั ่งขาย
คืนหน่วยลงทุนนัน้ เว้นแต่ได้รบั การผ่อนผันจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(2) แจ้งผู้ถอื หน่ วยลงทุนที่มคี าสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกาหนดการชาระค่าขายคืน
หน่ วยลงทุ น ตลอดจนเปิ ด เผยต่อผู้ถือ หน่ วยลงทุ นรายอื่นและผู้ลงทุ นทัว่ ไปให้ท ราบเรื่องดังกล่าวด้วย
วิธกี ารใดๆโดยพลัน
(3) แจ้งการเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุน และจัดทารายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน
และหลักฐานการได้รบั ความเห็นชอบจากผูด้ ูแลผลประโยชน์ ตามข้อ 10.1(1) หรือการรับรองข้อมูลจาก
ผูด้ แู ลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1(2) ให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจัดการ
อาจมอบหมายให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์ดาเนินการดังกล่าวแทนก็ได้
(4) ในระหว่า งการเลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่ ว ยลงทุ นสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุนในช่วงเวลา
ดังกล่าว ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้องชาระค่าขายคืนแก่ผถู้ อื หน่ วยลงทุน
ตามลาดับวันทีส่ ่งคาสั ่งขายคืนก่อนหลัง
11. การไม่ขายไม่รบั ซื้อคืนไม่สบั เปลี่ยนหน่ วยลงทุนตามสัง่ :
กองทุนมีเครือ่ งมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ดังนี้
1. การดาเนินการในกรณีทผ่ี อู้ อกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชาระหนี้ หรือตราสารทีล่ งทุนประสบ
ปั ญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจาหน่ายได้ดว้ ยราคาทีส่ มเหตุสมผล (side pocket)
บริษทั จัดการกองทุนรวมจะปฏิบตั ติ ามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่
สน. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี ารจัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัวไป
่ กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่
มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน
2. การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสั ่งทีร่ บั ไว้แล้วหรือจะหยุดรับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน
(suspension of dealings)
บริษทั จัดการกองทุนรวมสามารถดาเนินการได้สงู สุดไม่เกิน 5 วันทาการ เว้นแต่จะได้รบั การผ่อนผันเวลาดังกล่าว
จากสานักงาน โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจาเป็ นต้อง
ระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยได้รบั ความเห็นชอบของผูด้ ูแลผลประโยชน์ อันเนื่องจาก เหตุจาเป็ นตามกรณีใด
กรณีหนึ่งดังนี้
2.1. ไม่สามารถจาหน่ าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม ได้อย่างสมเหตุสมผล
2.2. ไม่สามารถคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมได้อย่างเป็ นธรรม และเหมาะสม
2.3. มีเหตุจาเป็ นอื่นใดเพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนโดยรวม
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อนึ่ง การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่ วยลงทุนตามคาสั ่งทีร่ บั ไว้แล้วหรือจะหยุดรับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่ วย
ลงทุน (suspension of dealings) ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมปฏิบตั ติ าม ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี ารจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้
ลงทุนทัวไป
่ กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทีม่ ใิ ช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน
ทัง้ นี้ การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสั ่งทีร่ บั ไว้แล้วหรือจะหยุดรับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน
(suspension of dealings) ด้ว ยเหตุอ่ืน ให้เป็ น ไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับ ตลาดทุ น ที่ ทน. 11/2564 เรื่อ ง
หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุ นที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน
ประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล
เงื่อนไขอื่นๆ
เงือ่ นไขการขายและสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
1. ในกรณีท่บี ริษัทจัดการไม่ สามารถเรียกเก็บเงินค่าซื้อหน่ วยลงทุนได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะไม่ขายหน่ วย
ลงทุ นให้กับผู้สั ่งซื้อนัน้ และกรณี ท่เี ป็ นเช็คหรือดราฟต์ บริษัท จัดการจะส่งเช็คหรือดราฟต์นั น้ คืนให้กับผู้สั ่งซื้อ
ภายใน 15 วันนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรก ทัง้ นี้บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผูส้ นับสนุ นการ
ขายหรือรับซื้อคืนดาเนินการดังกล่าวแทนบริษทั จัดการได้
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะไม่รบั คาสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนที่มมี ูลค่าตัง้ แต่ร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุน โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งผูส้ ั ่งซื้อก่อนการดาเนินการ
3. ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการพิจารณาเห็นว่าคาสั ่งซื้อใดจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุนโดยรวม หรือทาให้
เกิดความเสีย่ งทางกฎหมาย หรือความเสีย่ งต่อชื่อเสียงของบริษทั จัดการหรือกองทุนบริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะ
ไม่ดาเนินการตามคาสั ่งซื้อหน่วยลงทุนนัน้ ๆ โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งผูส้ ั ่งซื้อก่อนการดาเนินการ
4. ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุน หรือผลประโยชน์ของผูถ้ อื หน่ วย
ลงทุนหรือชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษทั จัดการสงวนสิทธิทจ่ี ะจัดสรรหรือไม่
จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทัง้ หมดก็ได้ โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งให้ผสู้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
5. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิม่ เติมวิธกี ารชาระเงินค่าซื้อหน่ วยลงทุน ตามทีบ่ ริษัท
จัดการเห็นสมควร โดยบริษทั จัดการจะปิ ดประกาศรายละเอียดล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันเปลีย่ นแปลง ทีท่ ท่ี า
การทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ตดิ ต่อของผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการซื้อขายหน่ วย
ลงทุน และ/หรือเว็ปไซต์ของบริษทั จัดการ
6. บริษทั จัดการอาจเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิม่ เติมวิธกี ารซื้อ ขาย และ/หรือสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ ความ
สะดวกให้แก่ผู้ถือหน่ วยลงทุน ตามที่บริษัท จัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการ
ให้บ ริการดังกล่าว ล่วงหน้ าอย่างน้ อย 7 วัน ก่ อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ท่ีท าการทุ ก แห่งของบริษัท จัดการและ ณ
สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขายหน่ วยลงทุน และ/หรือเว็ปไซต์ของบริษัท
จัดการ
7. บริษัท จัด การขอสงวนสิท ธิท่ีจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลา และ/หรือวัน และเวลาท าการซื้อ ขาย และ/หรือ
สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเพื่อความเหมาะสม หรือเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรือระงับ เปลี่ยนแปลง หรือเลื่อน
วันและเวลาทาการซื้อ ขาย และ/หรือสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนในต่างประเทศ โดย
บริษทั จัดการจะติดประกาศรายละเอียดดังกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ทท่ี าการทุกแห่ง
ของบริษทั จัดการและ ณ สถานที่ตดิ ต่อของผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขายหน่ วยลงทุน และ/
หรือเว็ปไซต์ของบริษทั จัดการเว้นแต่กรณีทเ่ี กิดจากปั จจัยทีค่ วบคุมไม่ได้ หรือกรณีจาเป็ นและสมควร บริษทั จัดการ
จะแจ้งการเปลีย่ นแปลงดังกล่าวโดยทันที ทัง้ นี้ จะคานึงถึงประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ
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8. กรณีผสู้ ั ่งซื้อหน่ วยลงทุนส่งคาสั ่งซื้อและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากข้อมูลไม่สมบูรณ์ และหรือไม่ชดั เจน และ
บริษทั จัดการไม่สามารถให้ผูถ้ อื หน่วยลงทุนแก้ไขหรือยืนยันข้อมูลได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิท่ี
จะไม่ดาเนินการขายหน่วยลงทุนดังกล่าวให้ผสู้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุน
9. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะปิ ดบัญชีกองทุนของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่ไม่มยี อดคงเหลือและไม่มีการทาธุรกรรม
ใดๆ เป็ นเวลา 1 ปี โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
10. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะปฏิเสธการทารายการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน หากไม่สามารถเรียกเก็บค่าใช้จ่ายหรือ
ค่าธรรมเนียมทีเ่ กีย่ วข้องจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนได้ตามอัตราและวิธกี ารทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด
12. การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน :
เป็ นไปตามประกาศ
13. เงื่อนไขและข้อจากัดในการจัดสรรและการโอนหน่ วยลงทุน :
กรณีผถู้ อื หน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่ วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนรวม
บริษทั จัดการจะไม่นบั คะแนนเสียงส่วนทีเ่ กินกว่า 1 ใน 3 เว้นแต่กรณีทม่ี กี ารแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่ วยลงทุนชนิด
ดังกล่าวมีผถู้ อื หน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผูถ้ อื หน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจานวนทีถ่ อื อยู่
14. การจ่ายเงิ นปันผล
14.1. นโยบายการจ่ายเงินปั นผล : ไม่จ่าย
14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล :
14.3. กาหนดเวลา วิธกี าร และข้อจากัดในการจ่ายเงินปั นผลแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน :
15. ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สงซื
ั ่ ้อหรือผู้ถือหน่ วยลงทุน :
15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีป่ ระมาณการได้ทเ่ี รียกเก็บจากกองทุนรวมทัง้ หมด) :
รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) :
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
ประมาณการค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวมทัง้ หมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 6.22 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ
สุทธิของกองทุนรวม
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม เป็ นอัตราทีร่ วมภาษีมลู ค่าเพิม่ ภาษีธรุกจิ เฉพาะ หรือ
ภาษีอ่นื ใดในทานองเดียวกันไว้แล้ว
ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์ของกองทุน ในกรณีทม่ี กี ารรับค่าธรรมเนียมอันเกิดจากกองทุนรวมในต่างประเทศทีก่ องทุน
นี้ไปลงทุน บริษทั จัดการจะจ่ายคืนในรูปแบบใดๆให้แก่กองทุนนี้ (ถ้ามี)
15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม :
15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี :
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
ของกองทุนรวม
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม เป็ นอัตราทีร่ วมภาษีมลู ค่าเพิม่ ภาษีธรุกจิ เฉพาะ
หรือภาษีอ่นื ใดในทานองเดียวกันไว้แล้ว
ในระยะเวลา 7 เดือนแรกนับจากวันที่จดทะเบียนทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวม บริษัทจัดการจะเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการจัดการในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่าที่จดทะเบีย นกองทรัพย์สนิ เป็ น
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กองทุนรวม โดยทางบัญชีจะรับรูเ้ ป็ นค่าใช้จา่ ยของกองทุนทัง้ จานวนในวันจดทะเบียน และเรียกเก็บจาก
กองทุน ภายในระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน นับจากวันทีจ่ ดทะเบียนกองทุน
กรณีทไ่ี ม่เกิดเหตุตามเงื่อนไขการเลิกกองทุน ภายใน 7 เดือน นับจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ น
กองทุนรวม บริษัทจัดการจะเรีย กเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการในอัตราไม่เกินร้อ ยละ 2.14 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
ทัง้ นี้ หากกองทุนลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุน รวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง)
บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการซ้าซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุน
ต้นทางมีมลู ค่าทรัพย์สนิ สุทธิ 1,000 ล้านบาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจานวน 100
ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการจากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราที่
กองทุ นต้นทางกาหนดเท่านัน้ โดยกองทุ นปลายทางจะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมการจัด การ
เพิม่ เติมอีก เป็ นต้น
15.2.2. ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์รายปี :
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
ประมาณการค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.33 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ
สุทธิของกองทุนรวม
ค่ า ธรรมเนี ย มข้า งต้ น จะไม่ ร วมค่ า ธรรมเนี ย มผู้ ร ับ ฝากทรัพ ย์ สิน ในต่ า งประเทศทั ง้ ในรู ป แบบ
ค่ า ธรรมเนี ย มรายปี และ ค่ า ธรรมเนี ย มการปฎิ บ ัติ ง านในธุ ร กรรมตามค าสัง่ ของบริษั ท จัด การ
(Transaction Fees) และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการงานผู้รบั ฝากทรัพย์สนิ ในต่างประเทศ
ได้แก่ ค่าใช้จ่ายงานศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศ ตามทีจ่ ่ายจริง เป็ นต้น
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม เป็ นอัตราทีร่ วมภาษีมลู ค่าเพิม่ ภาษีธรุกจิ เฉพาะ
หรือภาษีอ่นื ใดในทานองเดียวกันไว้แล้ว
ในระยะเวลา 7 เดือ นแรกนั บ จากวัน จดทะเบี ย นทรัพ ย์ สิน เป็ นกองทุ น รวม ค่ า ธรรมเนี ย มผู้ ดู แ ล
ผลประโยชน์ จะเรียกเก็บในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.33 ต่อปี ของมูลค่าที่จดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ น
กองทุ นรวม หลังจากนั น้ จะเรีย กเก็บในอัต ราไม่เกิน ร้อยละ 0.33 ต่อปี ของมูลค่าทรัพ ย์สิน สุท ธิของ
กองทุน
15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี :
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.54 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของ
กองทุนรวม
มูลค่ าทรัพ ย์สิน สุท ธิท่ใี ช้ในการค านวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนี ยมผู้ดูแ ลผลประโยชน์
ค่ า ธรรมเนี ย มนายทะเบี ย น หมายถึ ง มู ล ค่ า ทรัพ ย์ สิน ทัง้ สิ้ น หัก ด้ ว ยมู ล ค่ า หนี้ สิน ทัง้ สิ้น ยกเว้ น
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ณ วันทีค่ านวณ
ในระยะเวลา 7 เดือน แรกนับจากวันที่จดทะเบียนทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวม บริษทั จัดการจะเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนในอัตราไม่ เกินร้อยละ 0.54 ต่อปี ของมูลค่าทีจ่ ดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ น
กองทุนรวม โดยทางบัญชีจะรับรูเ้ ป็ นค่าใช้จา่ ยของกองทุนทัง้ จานวนในวันจดทะเบียน และเรียกเก็บจาก
กองทุน ภายในระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน นับจากวันทีจ่ ดทะเบียนกองทุน
กรณีทไ่ี ม่เกิดเหตุตามเงื่อนไขการเลิกกองทุน ภายใน 7 เดือน นับจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ น
กองทุนรวม บริษทั จัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนายทะเบียนในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.54 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เวียดนาม ทริกเกอร์ 7M1

19

15.2.4. ค่าธรรมเนียมทีป่ รึกษาการลงทุน :
ไม่มี
รายละเอียดเพิม่ เติม :
บริษัทจัด การอาจแต่งตัง้ ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจและการลงทุ น ให้เป็ น ที่ปรึกษาการลงทุนของบริษัท
จัดการหรือกองทุน เพื่อให้คาแนะนาในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุ นและการบริห ารจัดการ
กองทุ น เพื่อให้บ ริห ารจัดการกองทุ น เป็ น ไปอย่ างมีป ระสิท ธิภ าพและก่อ ให้เกิด ประโยชน์ สูงสุ ด ที่
ปรึกษาการลงทุนทีบ่ ริษทั จัดการอาจจะแต่งตัง้ ขึน้ ดังกล่าวนัน้ จะไม่มอี านาจควบคุมการดาเนินงานของ
บริษั ท จัด การแต่ อ ย่ า งใด โดยเมื่อ บริษั ท จัด การแต่ ง ตัง้ ที่ป รึก ษาการลงทุ น แล้ว บริษั ท จัด การจะ
ดาเนินการแจ้งชื่อทีป่ รึกษาการลงทุนดังกล่าวไปยังสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ต่อไป ทัง้ นี้บริษทั
จัดการขอสงวนสิทธิในการกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมทีป่ รึกษาการลงทุนโดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบ
จากผูถ้ อื หน่วยลงทุนแล้ว
15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจาหน่าย :
ไม่มี
15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ :
ประมาณการค่าธรรมเนียมอื่น
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
1. ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดตัง้ กองทุน เช่ น ค่าธรรมเนี ยมหรือค่าใช้จ่า ยในการดาเนินการขอ
อนุมตั จิ ดั ตัง้ และจัดการกองทุน ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวม หรือ
ค่าธรรมเนียมการเพิม่ เงินทุนจดทะเบียน เป็ นต้น ตามทีจ่ ่ายจริง
2. ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิม่ ทุนของกองทุนรวม ตามทีจ่ ่ายจริง
3. ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์กองทุนเพื่อการเสนอขายหน่ วยลงทุน ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัด
สัมมนาเผยแพร่ขอ้ มูลเกีย่ วกับกองทุนรวม ค่าใช้จ่ายในการลงนามในสัญญาต่างๆ อันเกีย่ วเนื่อง
กับกองทุน และค่าใช้จ่ายด้านการตลาดอื่น ๆ ทัง้ นี้ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรวมกันไม่เกินร้อยละ 1.07
ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิถวั เฉลีย่ ในรอบระยะเวลาบัญชีทเ่ี กิดค่าใช้จ่ายนัน้
4. ค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วเนื่องกับการดาเนินงานและบริหารกองทุน ตามทีจ่ ่ายจริงเช่น
4.1 ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ เ กี่ ย วเนื่ องกั บ การลงทุ น ในหลัก ทรัพ ย์ แ ละทรัพ ย์ สิ น ของกองทุ น เช่ น
ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์หรือตราสารต่างๆ ภาษี ค่าอากรแสตมป์ ค่าใช้จ่ายในการ
โอนหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการจัดทาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการ
เบิกเอกสารสิทธิในหลักทรัพย์ เช่น ใบหุ้นกู้ ค่าใช้จ่ายในการโอนและรับโอนหลักทรัพ ย์
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีเ่ กิดจากการซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ใน
การใช้บริการของสถาบันการเงินทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารกองทุน และหรือค่าธรรมเนียม
และค่าใช้จ่ายอื่นใดทีท่ าให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์และหรือทรัพย์สนิ นัน้ ได้
4.2 ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดทาบัญชีและรายงานของกองทุน เช่น ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดจากการลงบัญชีกองทุน หรือการจัดทารายงานที่
เกีย่ วข้อง
4.3 ค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วเนื่องกับการขายและหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เช่น ค่าจัดทา ค่าผลิต และ
นาส่งคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวม เอกสารแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน คาสั ่งซื้อหน่ วยลงทุน
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5.
6.

คาสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุน คาสั ่งสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน บัตรตัวอย่างลายมือชื่อผู้ถอื หน่ วย
ลงทุ น ใบยื น ยัน ใบเสร็ จ รับ เงิน ใบก ากั บ ภาษี (ถ้ า มี ) รายงานการถื อ หน่ ว ยลงทุ น
แบบฟอร์ม รายงาน หรือเอกสารอื่นใดที่ใช้เพื่อประโยชน์ในการซื้อขายสับเปลี่ยนหน่ วย
ลงทุน และค่าใช้จ่ายในการจัดทาและผลิตเอกสารดังกล่าวเป็ นภาษาต่างประเทศ ค่าใช้จ่าย
ในการรับชาระเงินค่าซื้อหน่ วยลงทุน และค่าใช้จ่ายในการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับวิธกี ารซื้อขายหน่ วยลงทุนที่บริษทั จัดการเปิ ด
ให้บริการแก่ผลู้ งทุน
4.4 ค่าใช้จ่ายทีเ่ กี่ยวเนื่องกับการแก้ไขเพิม่ เติมรายละเอียดโครงการ เช่น ค่าใช้จ่ายในการขอ
มติ สรุปมติ และตรวจสอบมติผูถ้ อื หน่ วยลงทุน การจัดประชุมผูถ้ อื หน่วยลงทุน การแจ้งผู้
ถือหน่วยลงทุน การประกาศหนังสือพิมพ์
4.5 ค่าใช้จ่ายในการจัดทา ผลิต และนาส่ งเอกสารและรายงานตามที่กฎหมายกาหนด เช่ น
หนังสือชีช้ วน รายงานทุกรอบปี บญ
ั ชี รายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานเกีย่ วกับ
ข้อ มูล การจัด การกองทุ น รวม เพื่อ น าส่ งแก่ สานั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือ
ผู้ถือ หน่ ว ยลงทุ น และหรือ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้สอบบัญ ชี และผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ ของ
กองทุน
4.6 ค่าใช้จ่ ายในการแปลเอกสารที่เกี่ย วข้อ งกับ การบริห ารจัด การและการดาเนิ น งานของ
กองทุนเป็ นภาษาต่างประเทศ
4.7 ค่ า ธรรมเนี ย มและค่ า ใช้จ่ า ยที่เกิ ด จากการท าตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.และ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสมาคมกาหนด เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศจ่ายเงิน
ปั นผล เป็ นต้น
4.8 ค่ า ใช้จ่ า ยที่เกี่ ย วข้อ งกับ การช าระหนี้ ด้ว ยทรัพ ย์ สิน อื่น เช่ น ค่ า ใช้จ่ า ยในการบริห าร
ทรัพย์สนิ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดจากการใช้บริการทางกฎหมาย และศาล เช่น
ค่าทีป่ รึกษากฎหมาย ค่าร่างและตรวจสอบนิตกิ รรม สัญญา ค่าบริการทางกฎหมายเพื่อ
รัก ษาสิท ธิห รือ เพื่อติด ตามหนี้ สิน หรือประโยชน์ อ่ืน ใดของกองทุ น ค่ าธรรมเนี ย มศาล
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจานา จานอง ปลดจานา จานอง ประเมินราคา
ค่าภาษีอากร ประกันภัย
4.9 ค่าธรรมเนี ย มและค่ าใช้จ่ ายในการใช้บ ริก ารธนาคาร สถาบัน การเงิน หรือ ผู้ให้บ ริก าร
ภายนอกอื่น ๆ เพื่อประโยชน์ของกองทุนหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุน
4.10 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามสัญญาระหว่างกองทุนและบุคคลภายนอก เช่น สัญญา
แต่งตัง้ ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน สัญญาแต่งตัง้ ผูจ้ ดั จาหน่าย
4.11 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดจากการติดตามทวงถามหนี้สนิ ของ
กองทุน
4.12 ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการใช้หรืออ้างอิงดัชนี หลักทรัพย์ เครื่องหมายการค้า และ/หรือ
เครื่องหมายบริการของตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ของผูค้ านวณและประกาศดัชนี (Index
Provider)
ค่าบริการแก่บุคคลภายนอก ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณี ยากร ค่าติดต่อสื่อสาร ค่าประกาศ
หนังสือพิมพ์ ค่าเดินทาง ทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารจัดการกองทุน ตามทีจ่ ่ายจริง
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการเลิกกองทุน และชาระบัญชีกองทุน เช่น ค่าใช้จ่ายในการสอบ
บัญ ชีเมื่อ เลิก กองทุ น ค่ า ธรรมเนี ย มผู้ดู แ ลผลประโยชน์ ในระหว่ า งการช าระบัญ ชีก องทุ น
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ค่าใช้จ่ายในการชาระเงิน หรือทรัพย์สนิ อื่นให้ผถู้ อื หน่ วยลงทุน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ กิด
จากการทีผ่ ถู้ อื หน่ วยลงทุนไม่มารับเงินหรือทรัพย์สนิ หรือไม่นาเช็คไปขึน้ เงินจากธนาคาร เช่น
ค่าใช้จ่ายในการวางทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ตามทีจ่ ่ายจริง
7. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สนิ อื่นแทนเงิน ตามทีจ่ ่ายจริง
8. ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของผู้ดูแลผลประโยชน์ ท่ีเกี่ยวข้องกับ การฟ้ องร้องบริษัท
จัด การให้ ป ฏิบ ัติ ห น้ า ที่ห รือ เรีย กค่ า สิน ไหมทดแทนความเสี ย หายจากบริษั ท จัด การ เพื่ อ
ประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนโดยรวม หรือเมื่อได้รบั คาสั ่งจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ตามทีจ่ ่ายจริง
9. ค่าใช้จ่ายในการลงประกาศหนังสือพิมพ์ท่เี กี่ยวข้องกับกองทุน ตามที่ประกาศคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และหรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อ งกาหนด เช่น การ
ประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่ วย
ลงทุนของกองทุน ตามทีจ่ ่ายจริง
10. ค่าธรรมเนี ย มและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดจากการติดต่ อสื่อสารกับผู้ถือหน่ วยลงทุ น เพื่อแจ้ง
ข่าวสารข้อ มู ลตามที่ค ณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือ สานั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกาหนด หรือเพื่อประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนหรือกองทุนโดยรวม รวมถึง
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผูถ้ อื หน่วยลงทุน ตามทีจ่ ่ายจริง
11. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทีเ่ กิดจากการควบรวมกองทุน ตามทีจ่ ่ายจริง
12. ค่าธรรมเนีย มและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดจากการกู้ ยืม เงิน หรือเข้าท าธุ รกรรมการขายโดยมี
สัญ ญาซื้อ คืน เมื่อบริษัท จัดการมีเหตุ จาเป็ น ต้อ งบริห ารสภาพคล่องของกองทุ น เปิ ดเป็ นการ
ชัวคราว
่
ตามทีจ่ ่ายจริง
13. ค่าใช้จ่ายในการให้ความรูแ้ ละฝึ กอบรมผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน เพื่อประโยชน์ในการ
เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนตามทีจ่ ่ายจริง
14. ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ ายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับ การบริห ารจัดการกองทุ นทัง้ ในประเทศและ
ต่างประเทศ ตามทีจ่ ่ายจริง
15. ค่าธรรมเนี ยมและหรือ ค่าใช้จ่ายสาหรับหน่ วยงานภายนอกในการท าหน้ าที่ติดตามดูแลการ
จัดการกองทุนรวม (Independent Oversight Entity : IOE) หรือทีเ่ กีย่ วข้อง (ถ้ามี)
16. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ยทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม เป็ นอัตราทีร่ วมภาษีมลู ค่าเพิม่ ภาษีธรุกจิ
เฉพาะ หรือภาษีอ่นื ใดในทานองเดียวกันไว้แล้ว
15.3. ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากผูส้ ั ่งซื้อหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุน :
15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : มี
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากผูส้ ั ่งซื้อหรือผูถ้ อื หน่ วยลงทุน เป็ นอัตราทีร่ วมภาษีมูลค่าเพิม่
ภาษีธรุกจิ เฉพาะ หรือภาษีอ่นื ใดในทานองเดียวกันไว้แล้ว
ทัง้ นี้ หากกองทุนลงทุน ในหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง)
บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่ วยลงทุนซ้าซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หาก
กองทุ นต้น ทางมีมูลค่ าทรัพ ย์สินสุ ทธิ 1,000 ล้านบาท และจัด สรรการลงทุ น ไปยังกองทุ น ปลายทาง
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จานวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่ วยลงทุนจากเงินลงทุน 1,000
ล้ า นบาท ในอัต ราที่ ก องทุ น ต้ น ทางก าหนดเท่ า นั ้น โดยกองทุ น ปลายทางจะไม่ มี ก ารเรี ย กเก็ บ
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนเพิม่ เติมอีก เป็ นต้น
15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) : มี
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากผูส้ ั ่งซื้อหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุน เป็ นอัตราทีร่ วมภาษีมลู ค่าเพิม่
ภาษีธรุกจิ เฉพาะ หรือภาษีอ่นื ใดในทานองเดียวกันไว้แล้ว
ทัง้ นี้ หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง)
บริษทั จัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนซ้าซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น
หากกองทุนต้นทางมีมลู ค่าทรัพย์สนิ สุทธิ 1,000 ล้านบาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทาง
จานวน 100 ล้านบาท บริษทั จัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากเงินลงทุน
1,000 ล้านบาท ในอัตราทีก่ องทุนต้นทางกาหนดเท่านัน้ โดยกองทุนปลายทางจะไม่มกี ารเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหน่วยลงทุนเพิม่ เติมอีก เป็ นต้น
15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน (Switching Fee) : มี
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนเข้า (Switching In): มี
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
กรณีกองทุนนี้เป็ นกองทุนปลายทาง
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ ช้คานวณราคาขายหน่วยลงทุน
ค่ า ธรรมเนี ย มและค่ า ใช้จ่ า ยที่เรีย กเก็บ จากผู้สัง่ ซื้อ หรือ ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุ น เป็ นอัต ราที่ร วม
ภาษีมลู ค่าเพิม่ ภาษีธรุกจิ เฉพาะ หรือภาษีอ่นื ใดในทานองเดียวกันไว้แล้ว
15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่ วยลงทุนออก (Switching Out): มี
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
กรณีกองทุนนี้เป็ นกองทุนต้นทาง
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ ช้คานวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ค่ า ธรรมเนี ย มและค่ า ใช้จ่ า ยที่เรีย กเก็บ จากผู้สัง่ ซื้อ หรือ ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุ น เป็ นอัต ราที่ร วม
ภาษีมลู ค่าเพิม่ ภาษีธรุกจิ เฉพาะ หรือภาษีอ่นื ใดในทานองเดียวกันไว้แล้ว
หมายเหตุ
บริษัท จัดการจะหักค่ าธรรมเนี ย มการสับ เปลี่ย นหน่ วยลงทุ น จากมูลค่าหน่ วยลงทุ น ที่ บริษัท
จัดการจะต้องชาระให้กับกองทุนปลายทาง (กรณีกองทุนนี้เป็ นกองทุนเปิ ดต้นทาง) หรือ หัก
ค่าธรรมเนียมจากค่าซื้อหน่วยลงทุน (กรณีกองทุนนี้เป็ นกองทุนเปิ ดปลายทาง)
ค่ า ธรรมเนี ย มและค่ า ใช้จ่ า ยที่เรี ย กเก็บ จากผู้สัง่ ซื้อ หรือ ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุ น เป็ นอัต ราที่ร วม
ภาษีมลู ค่าเพิม่ ภาษีธรุกจิ เฉพาะ หรือภาษีอ่นื ใดในทานองเดียวกันไว้แล้ว
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่ วยลงทุ น/ การรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน/ การสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนกับผูล้ งทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ตามประเภทของผูล้ งทุน
ตามมูลค่าการซื้อหน่ วยลงทุน ตามระยะเวลาการถือครองหน่ วยลงทุน ตามช่องทางการซื้อขาย
หน่วยลงทุน หรือตามเงือ่ นไขทีบ่ ริษทั จัดการอาจกาหนดขึน้ ในอนาคต เพื่อเป็ นการอานวยความ
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สะดวก และเป็ นประโยชน์ให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน ทัง้ นี้ จะเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวในหนังสือชีช้ วน
ส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ ทัง้ นี้ หากมีการเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขดังกล่าวบริษทั จัดการจะประกาศให้ผู้
ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ณ ที่ทาการของบริษทั จัดการ และ/หรือประกาศทางเว็บ
ไซด์ของบริษัทจัดการ ทัง้ นี้ ยกเว้นกรณี การเสนอขายหน่ ว ยลงทุ นครัง้ แรก (IPO) หากมีการ
เปลีย่ นแปลงเงือ่ นไขดังกล่าว บริษทั จัดการจะประกาศแจ้งให้ทราบโดยพลัน
15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ
15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ
15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองทีก่ าหนดในโครงการ (Exit Fee) :
รายละเอียด/จานวน/อัตรา : ไม่มี
15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ : มี
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
1. ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์เมื่อมีการซื้อขายสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ
0.54 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์จะถูกคานวณเข้าไปในราคาขายหรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
เพื่อนาเงินดังกล่าวไปชาระเป็ นค่าใช้จ่ายในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากผูส้ ั ่งซื้อหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุน เป็ นอัตราทีร่ วม
ภาษีมลู ค่าเพิม่ ภาษีธรุกจิ เฉพาะ หรือภาษีอ่นื ใดในทานองเดียวกันไว้แล้ว
2. ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซื้อและขายคืน (ถ้ามี)
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซื้อและค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามที่
ธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินเรียกเก็บจริง
3. บริษทั จัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จากผูล้ งทุนหรือผูถ้ อื หน่ วยลงทุน ใน
กรณีท่ผี ูล้ งทุนหรือผูถ้ ือหน่ วยลงทุนร้องขอให้บริษทั จัดการหรือนายทะเบียนดาเนินการ ใด ๆ ให้
เป็ นกรณีพเิ ศษ นอกเหนือจากการดาเนินการตามปกติของบริษทั จัดการหรือนายทะเบียน หรือให้
ดาเนิ น การที่พิสู จ น์ ไ ด้ว่ า เป็ น ความประสงค์ เฉพาะตัว ของผู้ ล งทุ น หรือ ผู้ถือ หน่ ว ยลงทุ น เช่ น
ค่าธรรมเนียมการขอเปลีย่ นข้อมูลทางทะเบียนใหม่ เช่น หนังสือรับรองสิทธิ หนังสือรับรองการโอน
หน่ ว ยลงทุ น เป็ น ต้น โดยบริษัท จัด การหรือนายทะเบียนหน่ วยลงทุ น จะคิด ค่าธรรมเนี ยมจาก
ผูล้ งทุนหรือผูถ้ อื หน่ วยลงทุน ตามที่จ่ายจริงหรือตามอัตราที่บริษทั จัดการหรือนายทะเบียนหน่ วย
ลงทุนกาหนดในการให้บริการลักษณะดังกล่าว
4. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่ วยลงทุน/ การรับซื้อคืนหน่ วย
ลงทุน/ การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ตามประเภทของผู้ลงทุน ตาม
มูลค่าการซื้อหน่ วยลงทุน ตามระยะเวลาการถือครองหน่ วยลงทุน ตามช่องทางการซื้อขายหน่ วย
ลงทุน หรือตามเงื่อนไขที่บริษทั จัดการอาจกาหนดขึน้ ในอนาคต เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวก
และเป็ นประโยชน์ให้แก่ผถู้ อื หน่ วยลงทุ น ทัง้ นี้ จะเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุป
ข้อมูลสาคัญ ทัง้ นี้ หากมีการเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขดังกล่าวบริษทั จัดการจะประกาศให้ผูล้ งทุนทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ณ ทีท่ าการของบริษทั จัดการ และ/หรือประกาศทางเว็บไซด์ของบริษทั
จัดการ
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5. ในกรณีทม่ี กี ารรับค่าธรรมเนียมอันเกิดจากกองทุนรวมในต่างประเทศทีก่ องทุนนี้ไปลงทุน บริษทั
จัดการจะจ่ายคืนในรูปแบบใดๆ ให้แก่กองทุนนี้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม (ถ้ามี)
15.4. วิธกี ารคานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม :
1. การคานวณค่าธรรมเนียมตามหัวข้อค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั ่งซื้อหรือผู้ถือหน่ วยลงทุน และ หัวข้อ
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม เป็ นอัตราทีร่ วมภาษีมลู ค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือ
ภาษีอ่นื ใดในทานองเดียวกันไว้แล้ว
2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ จะคานวณเป็ นรายวันและเรียกเก็บจากกองทุนเป็ นรายเดือน ภายใน 10
วันทาการถัดจากวันสิน้ เดือน หรือตามระยะเวลาทีบ่ ริษทั จัดการเห็นสมควร
3. การคานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
3.1 ในระยะเวลา 7 เดือนแรกนับจากวันที่จดทะเบียนทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวม บริษัทจัดการจะเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ และค่าธรรมเนียนนายทะเบียน ทัง้ จานวนจากมูลค่าทีจ่ ดทะเบียนกองทรัพย์สนิ
เป็ นกองทุนรวม โดยทางบัญชีจะรับรูเ้ ป็ นค่าใช้จ่ายของกองทุนทัง้ จานวนในวันจดทะเบียน และเรียกเก็บ
จากกองทุนภายในระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน นับจากวันทีจ่ ดทะเบียนกองทุน
3.2 หลังจาก 7 เดือน จะคานวณเป็ นรายวันและเรียกเก็บจากกองทุนเป็ นรายเดือน ภายใน 10 วันทาการ
ถัดจากวันสิน้ เดือน หรือตามระยะเวลาทีบ่ ริษทั จัดการเห็นสมควร
4. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการบริหารจัดการกองทุนในหัวข้อ อื่น ๆ จะเรียกเก็บตามที่จ่ายจริงในทางบัญชี
บริษทั จัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทัง้ จานวนหรือทยอยตัดจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลีย่ เท่ากันทุกวันตาม
ระยะเวลาทีจ่ ะได้รบั ประโยชน์จากค่าใช้จ่ายนัน้ ทัง้ นี้ การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็ นไปตามมาตรฐานการ
บัญชีทเ่ี กีย่ วข้อง
15.5. การเปลีย่ นแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย :
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามข้อ “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากผู้ซ้อื หรือผูถ้ ือหน่ วยลงทุนและ
กองทุน” อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ โดยไม่ถอื ว่าเป็ นการแก้ไขเพิม่ เติมรายละเอียดโครงการ โดยบริษทั จัดการจะ
ดาเนินการดังต่อไปนี้
1. ในกรณี ท่ีบ ริษัท จัด การกองทุ น รวมมีค วามประสงค์จะลดค่า ธรรมเนี ย มหรือค่ าใช้จ่ายตามที่ได้ระบุ ไว้ใน
โครงการและได้ดาเนินการดังกล่าวแล้ว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผลู้ งทุนทราบ
อย่างทัวถึ
่ งภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ที่มกี ารลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทัง้ นี้ การเปิ ดเผย
ข้อมูลต้องกระทาโดยวิธกี ารทีเ่ หมาะสมอันทาให้ม ั ่นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รบั ทราบข้อมูลดังกล่าว เช่น เผยแพร่
ข้อมูลไว้บนเว็บ ไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม หรือ ณ สถานที่ในการซื้อขายหน่ วยลงทุนทุกแห่งของ
บริษทั จัดการกองทุนรวม และผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็ นต้น
การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถอื ว่าสานักงานให้ความเห็นชอบการแก้ไข
เพิม่ เติมโครงการในเรื่องดังกล่าวเมื่อบริษทั จัดการกองทุนรวมได้ดาเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว
2. ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิม่ ขึน้ ตามทีร่ ะบุ
ไว้ในโครงการ บริษั ท จัด การกองทุ น รวมต้ อ งค านึ งถึง ความสมเหตุ ส มผลกับ สภาพปกติท างธุ รกิจ และ
ประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ และต้องเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผลู้ งทุนทราบล่วงหน้าอย่างทัวถึ
่ งด้วยวิธกี าร
ทีเ่ หมาะสมอันทาให้ม ั ่นใจได้ว่าผูล้ งทุนได้รบั ทราบข้อมูลดังกล่าว โดยอย่างน้อยต้องจัดให้มกี ารเผยแพร่ขอ้ มูล
ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม และ ณ สถานที่ใ นการซื้อขายหน่ วยลงทุนทุกแห่งของบริษัท
จัดการกองทุนรวม และผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
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2.1 ในกรณีทก่ี ารเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิม่ ขึน้ ไม่เกินกว่าอัตราขัน้ สูงของค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าใช้จ่ายเดิมตามทีร่ ะบุไว้ในโครงการ ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผลู้ งทุนทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทาการก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิม่ ขึน้
2.2 ในกรณี ท่กี ารเรีย กเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่า ใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเกินกว่าอัตราขัน้ สูงของค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าใช้จ่ายเดิมตามที่ระบุไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถกระทาการ
ดังกล่ าวได้ ทัง้ นี้ ในรอบระยะเวลาย้อ นหลัง 1 ปี นั บแต่ วนั ที่บ ริษัท จัดการกองทุ น รวมประสงค์จะขึ้น
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมดาเนินการตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
(ก) ในกรณีทก่ี ารเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิม่ ขึน้ ไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขัน้ สูง
ดังกล่าว ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผลู้ งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60
วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายทีเ่ พิม่ ขึน้ ดังกล่าว
(ข) ในกรณีท่กี ารเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิม่ ขึ้นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขัน้ สูง
ดังกล่าว บริษทั จัดการกองทุนรวมต้องได้รบั มติพเิ ศษ
ในการเปิ ดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ่ง มิให้นามาใช้กบั กรณีทบ่ี ริษทั จัดการกองทุนรวมได้รบั มติพเิ ศษ”
ทัง้ นี้ การเปลีย่ นแปลงตามข้อ 2 (2.2) ให้บริษทั จัดการแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15
วันนับแต่วนั เปลีย่ นแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว
15.6. หมายเหตุ:
1. การคานวณค่าธรรมเนียมตามหัวข้อค่ าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั ่งซื้อหรือผู้ถือหน่ วยลงทุน และ หัวข้อ
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม เป็ นอัตราทีร่ วมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือ
ภาษีอ่นื ใดในทานองเดียวกันไว้แล้ว (ถ้ามี)
2. การคานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่ วย
ลงทุน จะคานวณเป็ นรายวันและเรียกเก็บจากกองทุนเป็ นรายเดือน ภายใน 10 วันทาการถัดจากวันสิน้ เดือน
หรือตามระยะเวลาทีบ่ ริษทั จัดการเห็นสมควร
3. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการบริหารจัดการกองทุนในหัวข้อ อื่น ๆ จะเรียกเก็บตามที่จ่ายจริง ในทางบัญ ชี
บริษทั จัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทัง้ จานวนหรือทยอยตัดจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี่ยเท่ากันทุกวันตาม
ระยะเวลาที่จะได้รบั ประโยชน์จากค่าใช้จ่ายนั น้ ทัง้ นี้ การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็ นไปตามมาตรฐานการ
บัญชีทเ่ี กีย่ วข้อง
16. วิธีการคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน และราคา
หน่ วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดาเนิ นการในกรณี ที่มูลค่าหน่ วยลงทุนไม่ถกู ต้อง :
16.1. วิธกี ารคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ต่างประเทศ
16.2. เงือ่ นไขพิเศษ :
1. บริษั ท จัด การจะค านวณมู ล ค่ า ทรัพ ย์ สิน สุ ท ธิข องกองทุ น รวมตามหลัก เกณฑ์ และวิธีก ารที่ส านั ก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกาหนด และตามทีส่ มาคมบริษทั จัดการลงทุน
กาหนดโดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.
ในกรณีทม่ี กี ารลงทุนในต่างประเทศบริษทั จัดการจะคานวณจากมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวมในส่วนที่
ลงทุนในประเทศ รวมกับมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวมในส่วนที่ลงทุนในต่างประเทศ เพื่อใช้ในการ
คานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
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ทัง้ นี้ บริษทั จัดการจะใช้ขอ้ มูลล่าสุดทีป่ ระกาศหรือได้รบั จากกองทุนหลัก สถาบัน คู่สญ
ั ญา หรือหน่วยงานอื่น
ใดที่ใช้อ้างอิงอย่างเป็ นทางการ โดยบริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงแหล่งที่มาของข้อมูลอ้างอิงได้ภายใต้
ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยไม่ถือว่าเป็ นการแก้ไขโครงการ ซึ่งสอดคล้องกับประกาศของ
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน หรือสานั กงานคณะกรรมการก.ล.ต. รวมถึ งที่จะประกาศแก้ไขหรือประกาศ
เพิม่ เติมในอนาคต
อนึ่ ง ในการใช้ อ ัต ราแลกเปลี่ ย นเพื่ อ ค านวณมู ล ค่ า ทรัพ ย์ สิ น สุ ท ธิเ ป็ นเงิน บาท บริษั ท จัด การจะใช้
อัต ราแลกเปลี่ย นเงิน ตราต่ า งประเทศ (Spot Rate) ที่ป ระกาศโดย Bloomberg ณ วัน ท าการค านวณ
มูลค่ า ทรัพ ย์สิน สุ ท ธิและมูล ค่ าหน่ ว ยลงทุ น ที่เวลาประมาณ 16.00 น. เป็ น เกณฑ์ ในการค านวณมูลค่ า
ทรัพย์สนิ สุทธิเป็ นเงินบาท
ทัง้ นี้ หากข้อมูลดังกล่าวไม่ปรากฏอยู่ในระบบข้างต้น บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิใช้อตั ราแลกเปลีย่ นทีอ่ า้ งอิง
จากแหล่งอื่น ภายใต้ความเห็นชอบของผูด้ ูแลผลประโยชน์ เช่น อัตราแลกเปลี่ยนจาก APEX หรือ Reuter
ณ วันทาการคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิและมูลค่าหน่ วยลงทุน ทีเ่ วลาประมาณ 16.00 น. หรือระบบอื่นใด
ที่มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้ เป็ นต้น เป็ น เกณฑ์ในการค านวณมูลค่ าทรัพ ย์สินสุท ธิเป็ น
เงินบาท โดยอัตราแลกเปลีย่ นทีอ่ า้ งอิงจะต้องเป็ นไปตามทีป่ ระกาศสมาคม หรือประกาศทีเ่ กีย่ วข้องกาหนด
2. เนื่องจากเป็ นกองทุนรวมทีเ่ น้นลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งกองทุนอาจลงทุนตรงในหลักทรัพย์ทจ่ี ดทะเบียนใน
ประเทศเวีย ดนาม หรือ อาจมีก ารลงทุ น ในกองทุ น ต่ างประเทศที่จ ดทะเบีย นนอกตลาดเวีย ดนาม เช่ น
สหรัฐอเมริกา หรือ ลักเซมเบิรก์ เป็ นต้น ซึ่งมี Time zone ช้ากว่าประมาณ 6 - 12 ชัวโมง
่
บริษทั จัดการจะ
คานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน ราคาขายหน่ วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่ วย
ลงทุนของกองทุนเปิ ด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี้
ทัง้ นี้ หากบลจ.ได้รบั ราคาของหลักทรัพย์ทล่ี งทุนเร็ว ก็จะดาเนินการคานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
ของกองทุนตามระยะเวลาทีไ่ ด้รบั ข้อมูลจริง
(2.1) คานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิและมูลค่าหน่ วยลงทุนทุกสิน้ วันทาการ ภายใน 2 วันทาการถัดไป เว้นแต่
กรณี ท่ี ก องทุ น ต่ า งประเทศไม่ ไ ด้ ป ระกาศ และหรือ น าส่ ง ข้อ มู ล มู ล ค่ า หน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น
ต่างประเทศให้กับ บริษัท จัดการ และ/หรือวัน ท าการนั ้น ตรงกับ วัน หยุด ของกองทุ น ต่ างประเทศที่
กองทุนเข้าไปลงทุนและประเทศทีเ่ กีย่ วข้องกับการลงทุน รวมถึงสถาบันการเงินต่างประเทศติดต่อซื้อ
ขายหลักทรัพย์ปิดทาการ หรือวันตามที่บริษัทจัดการประกาศกาหนดเพิม่ เติมในกรณีท่มี เี หตุการณ์
ไม่ปกติ และ/หรือมีวนั หยุดทาการต่อเนื่องกันจนเป็ นเหตุ ให้บริษัทจัดการไม่สามารถคานวณมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิน้ วันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทาการถัดไปได้
บริษัทจัดการจะคานวณมูลค่ าทรัพ ย์สินสุท ธิ และมูลค่ าหน่ วยลงทุ น ของกองทุ นรวม โดยไม่ ชกั ช้า
ทัง้ นี้ ภายในวันทาการถัดจากวันทีบ่ ริษทั จัดการได้รบั ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ
(2.2) คานวณราคาขายหน่ วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุ นทุกสิ้นวันทาการซื้อขายหน่ วยลงทุ น
ภายใน 2 วันทาการถัดไป โดยในการคานวณราคาขายหน่ วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
ให้บริษทั จัดการใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิน้ วันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนนัน้ เป็ นเกณฑ์ในการคานวณ
ราคาขายหน่ วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุน เว้นแต่กรณีทก่ี องทุนต่างประเทศไม่ได้ประกาศ
และหรือนาส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศให้กบั บริษทั จัดการ และ/หรือวันทาการ
นัน้ ตรงกับวันหยุดของกองทุนต่างประเทศทีก่ องทุนเข้าไปลงทุนและประเทศทีเ่ กี่ยวข้องกับการลงทุน
รวมถึงสถาบัน การเงินต่างประเทศติดต่อซื้อขายหลักทรัพย์ ปิดทาการ หรือวันตามที่บริษัทจัดการ
ประกาศกาหนดเพิม่ เติมในกรณีทม่ี เี หตุการณ์ไม่ปกติ และ/หรือมีวนั หยุดทาการต่อเนื่องกันจนเป็ นเหตุ
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ให้บริษทั จัดการไม่สามารถคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ และมูลค่าหน่ วยลงทุนทุกสิน้ วันทาการซื้อขาย
หน่ วยลงทุนภายใน 2 วันทาการถัดไป บริษัทจัดการจะคานวณราคาขายหน่ วยลงทุนและราคารับซื้อ
คืนหน่ วยลงทุนของกองทุนรวม โดยไม่ชกั ช้า ทัง้ นี้ ภายในวันทาการถัดจากวันที่บริษัทจัดการได้รบั
ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ
(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน ราคาขายหน่ วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
ของวันท าการซื้อขายหน่ วยลงทุ น ล่าสุ ด โดยให้ป ระกาศภายใน 3 วันท าการถัดไป เว้นแต่ กรณี ท่ี
กองทุนต่างประเทศไม่ได้ประกาศ และ/หรือนาส่งข้อมูลมูลค่า หน่ วยลงทุ นของกองทุนต่างประเทศ
ให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือวันทาการนั น้ ตรงกับวันหยุดของกองทุนต่างประเทศที่ก องทุนเข้าไป
ลงทุนและประเทศทีเ่ กีย่ วข้องกับการลงทุน รวมถึงสถาบันการเงินต่างประเทศติดต่อซื้อขายหลักทรัพย์
ปิ ดทาการ หรือวันตามทีบ่ ริษัทจัดการประกาศกาหนดเพิม่ เติมในกรณีทม่ี เี หตุการณ์ไม่ปกติ และ/หรือ
มีวนั หยุดทาการต่อเนื่องกันจนเป็ นเหตุให้บริษทั จัดการไม่สามารถประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่า
หน่ วยลงทุน ราคาขายหน่ วยลงทุนและราคาซื้อขายหน่วยลงทุนภายใน 3 วันทาการได้ บริษทั จัดการ
จะประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่ ว ยลงทุน ราคาขายหน่ วยลงทุนและราคารับซื้อคืน หน่ ว ย
ลงทุนของกองทุนรวม โดยไม่ชกั ช้า ทัง้ นี้ ภายในวันทาการถัดจากวันที่บริษัทจัดการคานวณมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืน
ทัง้ นี้ ในกรณีทเ่ี ป็ นกองทุนรวมทีไ่ ม่เปิ ดให้ซ้อื ขายหน่วยลงทุนทุกวันทาการ ให้ประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ
สุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังนี้เพิม่ เติมด้วย
1. วันทาการก่อนวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุน โดยให้ประกาศภายใน 3วันทาการถัดไป
2. วันทาการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยให้ประกาศภายใน 3 ทาการถัดไป
3. วันทีป่ รากฏเหตุการณ์ทน่ี ่ าเชื่อได้ว่าจะมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิหรือมูลค่าหน่ วยลงทุน
อย่างมีนัยสาคัญ โดยให้ประกาศภายใน 3 ทาการถัดไป
(2.4) ในกรณีทป่ี ระกาศตาม (2.3) ได้กระทาผ่านระบบเผยแพร่ขอ้ มูลมูลค่าหน่ วยลงทุนทีจ่ ดั ขึน้ โดยสมาคม
(NAV Center) หรือช่องทางอื่นที่สานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศ
มู ล ค่ า ทรัพ ย์ สิ น สุ ท ธิแ ละมู ล ค่ า หน่ ว ยลงทุ น ภายใน 3 วัน ท าการถัด ไป เว้ น แต่ ก รณี ท่ี ก องทุ น
ต่างประเทศไม่ ได้ประกาศ และ/หรือนาส่งข้อมูลมูลค่ าหน่ ว ยลงทุน ของกองทุ นต่ างประเทศให้กับ
บริษทั จัดการ และ/หรือวันทาการนัน้ ตรงกับวันหยุดของกองทุนต่างประเทศทีก่ องทุนเข้าไปลงทุนและ
ประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน รวมถึงสถาบันการเงินต่างประเทศติดต่อซื้อขายหลักทรัพย์ปิดทา
การ หรือวันตามที่บริษัทจัด การประกาศกาหนดเพิ่มเติม ในกรณี ท่ีมีเหตุการณ์ ไม่ปกติ และ/หรือมี
วันหยุดทาการต่อเนื่องกันจนเป็ นเหตุให้บริษทั จัดการไม่สามารถประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่า
หน่วยลงทุน ราคาขายหน่ วยลงทุนและราคาซื้อขายหน่ วยลงทุนภายใน 3 วันทาการได้ บริษทั จัดการ
จะประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่ าหน่ วยลงทุน ราคาขายหน่ วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่ วย
ลงทุนของกองทุนรวม โดยไม่ชกั ช้า ทัง้ นี้ ภายในวันทาการถัดจากวันที่บริษัทจัดการคานวณมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืน
มูลค่ าหน่ วยลงทุ น หมายถึง มูลค่ าทรัพ ย์ สิน สุท ธิห ารด้ว ยจ านวนหน่ วยลงทุ น ที่จาหน่ ายได้แล้ว
ทัง้ หมดเมื่อสิน้ วันทาการทีค่ านวณนัน้
ในกรณีทก่ี ารประกาศตาม (2.3) ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมปฏิบตั ดิ งั ต่อไปนี้
(1) ใช้ตวั เลขทศนิยมทีก่ าหนดไว้ในข้อ 3. และต้องได้รบั การรับรองโดยผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว
(2) ดาเนินการด้วยวิธกี ารใดๆ เพื่อให้ผลู้ งทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางทีเ่ หมาะสม โดยบริษทั
จัดการจะประกาศทางเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ
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(3) จัดให้มขี อ้ มูลดังกล่าวไว้ ณ ทีท่ าการทุกแห่งของบริษทั จัดการกองทุนรวม และสถานทีท่ ุกแห่งที่
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนใช้ซ้อื ขายหน่ วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุน
เพื่อผู้ลงทุน ประเภทสถาบัน บริษัท จัดการอาจดาเนินการโดยวิธีการใดๆเพื่อให้ผู้ถือหน่ วย
ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวแทนการประกาศทางเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ
ทัง้ นี้ ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสยั หรือเกิดเหตุขดั ข้องที่ไม่สามารถประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการได้ บริษัท จัดการขอสงวนสิท ธิป ระกาศทางช่อ งทางอื่นที่เหมาะสมแทน อาทิ ระบบ
เผยแพร่ขอ้ มูลมูลค่าหน่ วยลงทุ นที่จดั ขึ้นโดยสมาคม (NAV Center) หรือหนังสือพิมพ์รายวัน
หรือติดประกาศทีบ่ ริษทั จัดการและจะประกาศในช่องทางดังกล่าวข้างต้นทันทีในโอกาสแรกที่
กระทาได้โดยไม่ชกั ช้า
บริษั ท จัด การขอสงวนสิท ธิเปลี่ย นแปลงช่ อ งทางในการประกาศผ่ า นทางช่ อ งทางอื่น ใดที่
เหมาะสม และถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่ วยลงทุนแล้ว โดยบริษทั จัดการจะแจ้งให้
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน
3. การใช้ตวั เลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
หรือจานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด บริษทั จัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี้
(3.1) คานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิเป็ นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตาแหน่ ง โดยใช้วธิ กี ารปั ดเศษ
ทศนิยมตามหลักสากล
(3.2) คานวณมูลค่าหน่ วยลงทุนเป็ นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตาแหน่ ง โดยใช้วธิ ี การปั ดเศษทศนิยมตาม
หลักสากล สาหรับมูลค่าหน่ วยลงทุนเพื่อใช้ในการคานวณ ราคาขายหน่ วยลงทุนจะปั ดเศษทศนิยม
ตาแหน่ งที่ 4 ขึ้น ส่วนมูลค่าหน่ วยลงทุน เพื่อใช้ ในการคานวณราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุนจะตัด
ทศนิยมตาแหน่งที่ 5 ทิง้
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่ วยลงทุนตามทีค่ านวณได้ใน (3.2) เป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตาแหน่ ง โดยตัด
ทศนิยมตาแหน่ งที่ 5 ทิ้ง และประกาศราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุน ตามทีค่ านวณได้ใน
(3.2)
(3.4) คานวณจานวนหน่ วยลงทุนเป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตาแหน่ ง โดยใช้วธิ กี ารปั ดเศษทศนิยมตาม
หลักสากล แต่จะใช้ผลลัพธ์เป็ นตัวเลขโดยมีท ศนิยมเพียง 4 ตาแหน่ ง โดยตัดทศนิยมตาแหน่ งที่
5 ทิง้
ในกรณีทม่ี ผี ลประโยชน์เกิดขึน้ จากการคานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษทั จัดการจะนา ผลประโยชน์
นัน้ รวมเข้าเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนเปิ ด
4. กองทุนรวมใดทีม่ กี ารลงทุนบางส่วนในต่างประเทศ บริษทั จัดการกองทุนรวมอาจขอผ่อนผันระยะเวลาการ
คานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน ราคาขายหน่ วยลงทุน หรือราคารับซื้อคืน
หน่วยลงทุน ต่อสานักงานก.ล.ต.ได้
5. ในกรณีดงั ต่อไปนี้ ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมได้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ งปฏิบตั ติ ามข้อ 2
(5.1) กรณีท่บี ริษทั จัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่ วยลงทุน หรือหยุด รับคาสั ่งซื้อขายคืน
หน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์ทส่ี านักงาน ก.ล.ต.กาหนด ทัง้ นี้ เฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
(5.2) กรณีทบ่ี ริษทั จัดการกองทุนรวมต้องเลิกกองทุนรวมเนื่องจากมีเหตุตามทีก่ าหนดไว้ ให้ได้รบั ยกเว้น
ตามระยะเวลาดังนี้
(ก) การคานวณมูลค่ าและราคาตามข้อ 2 (2.1) (2.2) ให้ได้รบั ยกเว้น ตัง้ แต่ วนั ที่ปรากฏเหตุตาม
หลักเกณฑ์ดงั กล่าว
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(ข) การประกาศมู ล ค่ า และราคาตามข้อ 2 (2.3) ให้ ไ ด้ ร ับ ยกเว้น ตั ง้ แต่ ว ัน ที่ ป รากฏเหตุ ต าม
หลักเกณฑ์ดงั กล่าว
เงื่อนไขพิ เศษ:
บริษทั จัดการได้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ งปฏิบตั ติ ามข้อ 16.2 เมื่อมีเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี้
1.

เมื่อบริษัทจัดการไม่ขายหรือรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน หรือหยุดรับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุนตาม
กรณีทร่ี ะบุไว้ในโครงการ หรือตามประกาศของสานักงาน ก.ล.ต. หรือเป็ นวันหยุดทาการซื้อขายของกองทุน
และ/หรือกองทุ น หลัก และ/หรือ ตัวแทนขายของกองทุ น หลัก โดยให้ได้รบั ยกเว้น เฉพาะช่ วงระยะเวลา
ดังกล่าว
2. บริษั ท จัด การอาจไม่ ค านวณมู ลค่ า ทรัพ ย์ สิน สุ ท ธิ มูล ค่ าหน่ วยลงทุ น ราคาขายหน่ ว ยลงทุ น และราคา
รับซื้อคืนหน่ วยลงทุนของกองทุน ในกรณีทก่ี องทุนรวมมีการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ต่างประเทศ
หากมีเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี้เกิดขึน้
2.1 ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ดงั กล่าวไม่สามารถเปิ ดทาการซื้อขายได้ตามปกติ ทัง้ นี้ เฉพาะกรณีทก่ี องทุน
รวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์ทซ่ี ้อื ขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์แต่ละแห่งเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม หรือ
2.2 มีเหตุการณ์ ทท่ี าให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทาให้ไม่สามารถโอน
เงินออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
2.3 ในกรณี ท่ีก องทุ น รวมลงทุ น หรือมีไว้ซ่ึงหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ นรวมต่ างประเทศ และกองทุ น รวม
ต่างประเทศนัน้ หยุดรับคาสั ่งซื้อหรือขายคืนหน่ วยลงทุน หรือไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่ วยลงทุนตาม
คาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุนทีร่ บั ไว้แล้ว
ทัง้ นี้ ให้ได้รบั ยกเว้นเฉพาะช่วงระยะเวลาดังกล่าว
เมื่อมีเหตุทบ่ี ริษทั จัดการต้องเลิกกองทุน โดยให้ได้รบั ยกเว้นตัง้ แต่วนั ทีป่ รากฏเหตุดงั กล่าว
ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุน ภายใน 3 วันทาการ
16.3. แหล่งข้อมูลการเปิ ดเผยมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน :
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ อย่างไรก็ตามในกรณีเกิดเหตุสุดวิสยั หรือเกิดเหตุขดั ข้องที่ไม่สามารถประกาศทาง
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการได้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิประกาศทางช่องทางอื่นที่เหมาะสมแทน อาทิ ระบบ
เผยแพร่ขอ้ มูลมูลค่าหน่วยลงทุนทีจ่ ดั ขึน้ โดยสมาคม (NAV Center) หรือหนังสือพิมพ์รายวัน หรือติดประกาศที่
บริษทั จัดการและจะประกาศในช่องทางดังกล่าวข้างต้นทันทีในโอกาสแรกทีก่ ระทาได้โดยไม่ชกั ช้า
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงช่องทางในการประกาศผ่านทางช่องทางอื่นใดทีเ่ หมาะสม และถือ
ว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ อื หน่ วยลงทุนแล้ว โดยบริษทั จัดการจะแจ้งให้ผถู้ อื หน่ วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 30 วัน
16.4. หลักเกณฑ์และวิธกี ารดาเนินการในกรณีทม่ี ลู ค่าหน่วยลงทุนหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง :
1. ในกรณีท่มี ูลค่าหน่ วยลงทุนหรือราคาหน่ วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากมูลค่าหน่ วยลงทุนหรือราคาหน่ วย
ลงทุนที่ถูกต้องน้อยกว่าหนึ่งสตางค์ หรือต่างจากมูลค่าหน่ วยลงทุนหรือราคาหน่ วยลงทุนทีถ่ ูกต้องตัง้ แต่
หนึ่งสตางค์ขน้ึ ไป แต่ไม่ถงึ ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหน่วยลงทุนหรือราคาหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง บริษทั จัดการ
จะจัดทาและส่งรายงานให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์ทราบถึงความไม่ถูกต้องภายใน 7 วันทาการนับแต่วนั ทีพ่ บว่า
มูลค่าหน่ วยลงทุนหรือราคาหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้อง และจัดให้มสี าเนารายงานดังกล่าวไว้ ณ ที่ทาการของ
บริษัท จัด การเพื่อ ให้สานั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดังกล่ าวจะมี
รายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
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(1)
(2)
(3)
(4)

มูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ถูกต้อง
มูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง
สาเหตุทท่ี าให้มลู ค่า/ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
มาตรการป้ องกันเพื่อมิให้มลู ค่า/ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ในกรณีทค่ี วามไม่ถูกต้อวไม่ได้มสี าเหตุมา
จากปั จจัยภายนอกทีไ่ ม่อาจควบคุมได้
ในการณีท่สี าเหตุท่ที าให้มูลค่า/ราคาหน่ วยไม่ถูกต้อง มีผลต่อเนื่องถึงการคานวณมูลค่า/ราคาหน่ วยครัง้
ต่อไป ให้แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูกต้องตัง้ แต่วนั ทีพ่ บว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
2. ในกรณีท่มี ูลค่าหน่ วยลงทุนหรือราคาหน่ วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากมูลค่าหน่ วยลงทุนหรือราคาหน่ วย
ลงทุนทีถ่ ูกต้องตัง้ แต่หนึ่งสตางค์ขน้ึ ไป และคิดเป็ นอัตราตัง้ แต่รอ้ ยละ 0.5 ของมูลค่าหน่ วยลงทุนหรือราคา
หน่ วยลงทุนลงทุนทีถ่ ูกต้อง บริษทั จัดการจะคานวณมูลค่า/ราคาหน่ วยลงทุนย้อนหลังตัง้ แต่นับแต่วนั ทีพ่ บ
มูลค่า/ราคาหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้อ งจนถึงวันที่มูลค่า/ราคาหน่ วยลงทุนถู กต้อง และดาเนินการดังต่อไปนี้
เฉพาะวันทีม่ ลู ค่า/ราคาหน่ วยลงทุนทีไ่ ม่ถูกต้องต่างจากมูลค่า/ราคาหน่ วยลงทุนทีถ่ ูกต้องตัง้ แต่หนึ่งสตางค์
ขึน้ ไป และคิดเป็ นอัตราส่วนตัง้ แต่รอ้ ยละ 0.5 ของมูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง
(1) จัดทารายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่ วยย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิน้ ภายในวัน
ท าการถัด จากวัน ที่พ บว่า มูลค่ า/ราคาหน่ ว ยลงทุ น นั น้ ไม่ ถู ก ต้อง และส่ งรายงานดังกล่ าวให้ผู้ดูแ ล
ผลประโยชน์ ภ ายในวัน ทาการถัดจากวัน ที่ค านวณมูลค่ า/ราคาหน่ วยลงทุ น เสร็จสิ้น เพื่อให้ผู้ดูแ ล
ผลประโยชน์รบั รองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทาการถัดจากวันทีบ่ ริษทั จัดการส่งรายงานให้
ผูด้ แู ลผลประโยชน์ ทัง้ นี้ รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(ก) มูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ถูกต้อง
(ข) มูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง
(ค) สาเหตุทท่ี าให้มลู ค่า/ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(ง) การดาเนินการของบริษทั จัดการเมื่อพบว่ามูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
ทัง้ นี้ บริษัทจัดการจะจัดให้มสี าเนารายงานตาม (1) ไว้ ณ ที่ทาการของบริษัทจัดการ เพื่อให้สานัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้
(2) แก้ ไ ขมู ลค่ า /ราคาหน่ ว ยลงทุ น ที่ไ ม่ ถู ก ต้ อ งให้ เป็ นราคาหน่ ว ยลงทุ น ที่ถุ ก ต้ อ งภายในวัน ที่ผู้ ดู แ ล
ผลประโยชน์รบั รองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)
(3) ดาเนินการโดยวิธกี ารใดๆ เพื่อให้ผู้ถอื หน่ วยลงทุนสามารรับทราบชื่อกองทุ นทีม่ กี ารแก้ไขราคาตาม
(2) และวัน เดื อ น ปี ที่ มี ก ารแก้ ไ ขมู ล ค่ า /ราคาตาม (2) ภายใน 3 วัน ท าการนั บ แต่ ว ัน ที่ ผู้ ดู แ ล
ผลประโยชน์รบั รองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและดาเนินการด้วยวิธกี ารใดๆเพื่อให้ผูซ้ ้ือหน่ วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่ วย
ลงทุนทีไ่ ด้ซ้อื หรือขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาทีร่ าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไข
ราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ทีผ่ ดู้ ูแลผลประโยชน์รบั รองข้อมูลใน
รายงานดังกล่าว
(5) จัดทารายงานมาตรการป้ องกันเพื่อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทัง้
สาเนารายงานการแก้ไ ขราคาย้อ นหลังและรายงานการชดเชยราคาที่จดั ท าตาม (1) ให้สานั กงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทาการนับแต่วนั ทีผ่ ดู้ ูแลผลประโยชน์ รบั รองข้อมูลในรายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานัน้ เว้นแต่ในกรณีท่รี าคาหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ ส่งรายงานมาตรการป้ องกันให้
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สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสาเนาเอกสารทีผ่ ดู้ แู ลผลประโยชน์รบั รองว่าการทีร่ าคาหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกทีไ่ ม่อาจควบคุมได้แทน
3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษทั จัดการจะปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์และวิธกี าร ดังต่อไปนี้
(1) กรณี ราคาหน่ วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่ ากว่าราคาหน่ วยลงทุน ที่ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะ
ปฏิบตั ดิ งั นี้
(ก) กรณีท่เี ป็ นการขายหน่ วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจานวนหน่ วยลงทุนของผู้ซ้ือหน่ วยลงทุน
เป็ นจานวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่ วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่ วยลงทุนที่
ถูกต้อง
หากปรากฏว่าผู้ซ้อื หน่ วยลงทุนไม่มหี น่ วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่ วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่า
จานวนหน่วยลงทุนทีจ่ ะต้องลด บริษทั จัดการจะจ่ายเงินของบริษทั จัดการเองเป็ นจานวนเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรือลดจานวนหน่ วยลงทุนที่เหลืออยู่นั น้ และจ่ายเงินของบริษัท
จัดการเองเป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้แก่
กองทุนเปิ ด เว้นแต่การที่ราคาหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกที่ไม่อาจ
ควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้ สุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยหรือศูนย์ซ้อื ขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผูด้ แู ลผลประโยชน์รบั รองว่ามีสาเหตุดงั กล่าว
(ข) กรณี ท่เี ป็ นการรับซื้อ คืนหน่ วยลงทุน บริษัท จัดการจะเพิ่ม จานวนหน่ วยลงทุนของผู้ขายคืน
หน่ วยลงทุนเป็ นจานวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่ วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคา
หน่ ว ยลงทุ น ที่ถู ก ต้ อ ง หรือ จ่ า ยเงิน ของกองทุ น เปิ ดเป็ นจ านวนเท่ า กับ ส่ ว นต่ า งของราคา
เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผขู้ ายคืนหน่ วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผูข้ ายคืนหน่ วยลงทุนไม่มหี น่ วย
ลงทุนเหลืออยู่ บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิ ดเป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา
เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผขู้ ายคืนหน่วยลงทุน
(2) กรณี ราคาหน่ วยลงทุน ที่ไม่ ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่ วยลงทุ นที่ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะ
ปฏิบตั ดิ งั นี้
(ก) กรณีท่เี ป็ นการขายหน่ วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิม่ จานวนหน่ วยลงทุนของผูซ้ ้อื หน่ วยลงทุน
เป็ นจานวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่ วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่ วยลงทุนที่
ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิ ดเป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่
ผูซ้ ้อื หน่วยลงทุน
(ข) กรณีทเ่ี ป็ นการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน บริษทั จัดการจะลดจานวนหน่วยลงทุนของผูข้ ายคืนหน่วย
ลงทุนเป็ นจานวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่ วยลงทุนที่ไม่ถู กต้องกับราคาหน่ วย
ลงทุนทีถ่ ูกต้อง
หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่ วยลงทุนไม่มหี น่ วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่ วยลงทุนเหลืออยู่น้อย
กว่าจานวนหน่ วยลงทุนที่จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็ นจานวน
เท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรือลดจานวนหน่ วยลงทุนที่เหลืออยู่นัน้ และจ่ายเงินของ
บริษทั จัดการเองเป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาทีข่ าดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคา
ให้แก่กองทุนเปิ ด เว้นแต่การทีร่ าคาหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกทีไ่ ม่
อาจควบคุ ม ได้ เช่ น ราคาหลัก ทรัพ ย์ตามราคาตลาดครัง้ สุด ท้ายของตลาดหลัก ทรัพ ย์แห่ ง
ประเทศไทยหรือศูนย์ซ้อื ขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รบั รองว่ามีสาเหตุ
ดังกล่าว
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ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการต้องชดเชยราคาเป็ นเงินให้แก่ผซู้ ้อื หน่วยลงทุนหรือผูข้ ายคืนหน่วยลงทุน
รายใดมีมลู ค่าไม่ถงึ หนึ่งร้อยบาท บริษทั จัดการอาจนาเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรก
ทีม่ กี ารจ่ายเงินให้ผูถ้ ือหน่ วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มสี ถานะเป็ นผู้ถอื หน่ วยลงทุนแล้ว
บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ที่ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
การจ่ายเงินของกองทุนเปิ ดเพื่อชดเชยราคาให้แก่ผขู้ ายคืนหน่ วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผูซ้ ้อื
หน่วยลงทุนตาม 2(ก) บริษทั จัดการอาจจ่ายเงินของบริษทั จัดการเองแทนกองทุนเปิ ดก็ได้
4. บริษทั จัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ จากราคาหน่ วยลงทุนไม่ถกู ต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการ
ประกาศการแก้ไ ขราคาตามข้อ 2(3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคา
ให้แก่ผู้ซ้ือหน่ วยลงทุนและผู้ขายคืนหน่ วยลงทุน เป็ นต้น เว้นแต่ในกรณีท่รี าคาหน่ วยลงทุน ไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกทีไ่ ม่อาจควบคุมได้
17. ชื่อผู้เกี่ยวข้อง :
17.1. ชื่อบริษทั จัดการ :
ชื่อ : บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด
17.2. ชื่อผูด้ แู ลผลประโยชน์ :
ชื่อ : ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
เลขที่ 400/22 ถนน พหลโยธิน แขวง สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : (02) 470 9520
17.3. ชื่อผูป้ ระกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :
ไม่มี
17.4. ชื่อของผูร้ บั มอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) :
ไม่มี
17.5. ทีป่ รึกษา : ไม่มี
อย่างไรก็ตาม บริษทั จัดการอาจทาการแต่ตงั ้ ผูท้ ม่ี ใี บอนุญาตในการประกอบธุรกิจเป็ นทีป่ รึกษากองทุนให้เป็ นที่
ปรึกษากองทุน เพื่อให้การลงทุนของกองทุนเป็ นไปอย่างเหมาะสมและพิทกั ษ์ผลประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุน
โดยทีป่ รึกษากองทุนจะไม่มอี านาจควบคุมการดาเนินการของบริษทั จัดการแต่ประการใด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะแต่งตัง้ ที่ปรึกษากองทุนในภายหลัง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการแต่งตัง้ หรือ
ยกเลิกการแต่งตัง้ ทีป่ รึกษากองทุนในสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ
17.6. ผูส้ อบบัญชี :
ชื่อ : นางสาว ซูซาน เอีย่ มวณิชชา
ชื่อ : นาย สุชาติ พานิชย์เจริญ
ชื่อ : นางสาว ชื่นตา ชมเมิน
ชื่อ : นางสาววันดี เอีย่ มวณิชชา
ชื่อ : นายเกียรติศกั ดิ ์ วานิชย์หานนท์
ทีอ่ ยู่ บริษทั เอส พี ออดิท จากัด
อาคาร เค.เอส.แอล. ทาวเวอร์ ชัน้ 18(A) เลขที่ 503/31 ถนนศรีอ ยุ ธ ยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400
หรือบุคคลอื่นที่ได้รบั ความเห็นชอบตามประกาศว่ าด้วยการให้ความเห็น ขอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
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17.7 การแต่งตัง้ คณะตัวแทนผูถ้ อื หน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund): ไม่มี
18. รอบระยะเวลาบัญชีประจาปี ของกองทุนรวม :
18.1. วันทีส่ น้ิ สุดรอบบัญชี : วันที่ 31 มีนาคม
18.2. วันทีส่ น้ิ สุดรอบบัญชีครัง้ แรก : วันที่ 31 มีนาคม 2566
18.3. รายละเอียดเพิม่ เติม : ประมาณไม่เกิน 1 ปี นับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ น
กองทุนรวม
19. การขอมติ ของผู้ถือหน่ วยลงทุน และวิ ธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิ ธีการจัดการ :
หลักเกณฑ์และวิ ธีการในการขอมติ ของผู้ถือหน่ วยลงทุน
การดาเนินการใดที่โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกาหนดให้ต้องได้รบั มติของผูถ้ อื หน่ วยลงทุน หากบริษัท
จัดการกองทุนรวมได้ดาเนินการไปตามมติของผู้ถือหน่ วยลงทุนที่ได้รบั มาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือหน่ ว ยลงทุ น
ทัง้ ปวงเห็นชอบให้ดาเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ
มติของผู้ถอื หน่ วยลงทุนทีใ่ ห้ดาเนินการใดอันเป็ นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ท่กี าหนดในกฎหมายให้ถอื ว่ามตินัน้
เสียไป
ในกรณี ท่ีเป็ น การขอมติเพื่อ แก้ ไขเรื่อ งที่ก ระทบต่ อ สิท ธิข องผู้ถือ หน่ ว ยลงทุ น อย่ างมีนั ย สาคัญ ต้ อ งได้ร ับ มติโดย
เสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ถือหน่ วยลงทุนซึ่งคิดตามจานวนหน่ วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่ง หรือไม่น้อยกว่ า
สามในสีข่ องจานวนหน่วยลงทุนทัง้ หมดของผูถ้ อื หน่วยลงทุนซึง่ เข้าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน หรือของ
จานวนหน่ วยลงทุนทัง้ หมดของผู้ถือหน่ วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ก รณี ท่ี
กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผถู้ อื หน่วยลงทุนต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์เพิม่ เติมดังต่อไปนี้ดว้ ย
(1) ในกรณีท่เี ป็ นการขอมติท่มี ผี ลกระทบต่อผู้ถอื หน่ วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รบั ผลกระทบต่อผู้ถอื หน่ ว ย
ลงทุนไม่เท่ากัน ต้องได้รบั มติเสียงข้างมากหรือมติพเิ ศษของจานวนหน่ วยลงทุ นแต่ละชนิดที่ได้รบั ผลกระทบ
แล้วแต่กรณี
(2) ในกรณี ท่ีเ ป็ นการขอมติ ท่ี มีผ ลกระทบต่ อ ผลประโยชน์ ข องผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ไม่ ว่ า กรณี ใด ต้ อ งได้ ร ับ มติ
เสียงข้างมากหรือมติพเิ ศษของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) ในกรณี ท่ีเป็ น การขอมติท่ีมีผลกระทบต่อ ผู้ถือหน่ วยลงทุ น ชนิ ด ใดชนิ ด หนึ่ ง ต้ องได้รบั มติเสียงข้างมากหรือ
มติพเิ ศษของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
ในกรณี ท่ีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดถือหน่ วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่ ว ยลงทุ นที่จาหน่ ายได้แล้วทัง้ หมด
บริษทั จัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนทีเ่ กินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดนัน้
วิ ธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิ ธีการจัดการ
1. การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการโดยใช้วิธีการขอมติผู้ถือหน่ วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษ
มีจานวนไม่ เกิน ร้อยละ 55 หรือ ไม่ เกิน ร้อยละ 80 หรือ ในกรณี ท่ีเป็ น กองทุ น รวมที่มีก ารแบ่ งชนิ ด หน่ ว ยลงทุ น
หากปรากฎว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพเิ ศษเมื่อคานวณเฉพาะหน่ วยลงทุนแต่ละชนิดมีจานวนไม่เกินร้อยละ 55
หรือไม่เกินร้อยละ 80 ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกีย่ วกับการขอมติและการนับมติไปยังผูด้ แู ล
ผลประโยชน์ เพื่อให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์รบั รองผลการนับมตินนั ้
2. ในกรณี ท่ีก ารแก้ไขเพิ่ม เติมโครงการจัดการกองทุ น รวมหรือ วิธีจดั การได้กระท าตามมติข องผู้ ถือ หน่ วยลงทุ น
ซึง่ จะดาเนินการโดยการจัดประชุมผูถ้ อื หน่วยลงทุนหรือส่งหนังสือขอมติของผูห้ น่วยลงทุนก็ได้
3. ให้บริษทั จัดการแจ้งการแก้ไขเพิม่ เติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธจี ดั การ ให้สานักงานทราบ รวมทัง้ แจ้งไป
ยังผูถ้ อื หน่ วยลงทุนทุกคนและเผยแพร่ในลักษณะทีผ่ ูล้ งทุนทัวไปสามารถเข้
่
าตรวจดูได้ ทัง้ นี้ ภายใน 15 วันนับแต่
วันทีม่ มี ติให้แก้ไข
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4. การแก้ไขเพิม่ เติมโครงการหรือวิธกี ารจัดการตามกรณีดงั ต่อไปนี้ บริษทั จัดการต้องได้รบั มติเสียงข้างมาก เว้นแต่ใน
กรณีดงั ต่อไปนี้ ต้องได้รบั มติพเิ ศษจากผูถ้ อื หน่วยลงทุน
(1) การเปลี่ยนแปลงประเภทหรือนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมทีท่ าให้ผลตอบแทนและความเสีย่ งของกองทุน
รวมเปลีย่ นแปลงอย่างมีนัยสาคัญ
(2) การชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่น เว้นแต่กรณีเป็ นกองทุนรวมทีม่ กี ารชาระค่าขาย
คืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นแทนเงินให้แก่กองทุนสารองเลี้ยงชีพ และกองทุนสารองเลีย้ งชีพ
ดังกล่าวจะนาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้รบั ไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทีเ่ ป็ นกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เพิม่ เติมสาหรับการจัดตัง้ และจัดการของกองทุ น
รวมเพื่อผูล้ งทุนทีเ่ ป็ นกองทุนสารองเลีย้ งชีพ
(3) การควบรวมกองทุ นรวมระหว่างกองทุนรวมที่มนี โยบายการลงทุน ความเสี่ยง และระดับความเสี่ยงของการ
ลงทุน (risk spectrum) แตกต่างกัน
(4) การรับชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สนิ อื่นแทนเงิน
(5) การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิม่ ขึ้นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิม
ตามทีร่ ะบุไว้ล่าสุดในโครงการ
(6) การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการประกัน ผู้ประกัน สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ประกัน หรือการแก้ไข
เพิม่ เติมสัญญาประกันในเรื่องใดๆ อันมีผลให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนเสียประโยชน์
5. ในกรณีทก่ี องทุนรวมใดมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผถู้ อื หน่วยลงทุน นอกจากจะต้องปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์เกีย่ วกับการขอมติผถู้ อื หน่วยลงทุนแล้ว ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์เพิม่ เติมดังต่อไปนี้ดว้ ย
(1) กรณี เป็ นการขอมติท่มี ีผลกระทบต่อผู้ถือหน่ วยลงทุน ทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รบั ผลกระทบต่อผู้ถือ หน่ วย
ลงทุนไม่เท่ากัน ต้องได้รบั มติเสียงข้างมากหรือมติพเิ ศษของจานวนหน่ วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รบั ผลกระทบ
แล้วแต่กรณี
(2) กรณีเป็ นการขอมติทม่ี ผี ลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รบั มติเสียงข้างมาก
หรือมติพเิ ศษของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) กรณีเป็ นการขอมติทม่ี ผี ลกระทบต่อผูถ้ อื หน่ วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ต้องได้รบั มติเสียงข้างมากหรือมติพเิ ศษ
ของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
6. การแก้ไขเพิม่ เติมโครงการในกรณีดงั ต่อไปนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอให้สานักงานให้ความเห็นชอบแทน
การขอมติผถุ้ อื หน่วยลงทุนได้ ทัง้ นี้สานักงานอาจกาหนดเงือ่ นไขให้บริษทั จัดการกองทุนรวมปฏิบตั เิ พื่อประโยชน์ใน
การแก้ไขโครงการก่อนให้ความเห็นชอบก็ได้
(1) การเปลีย่ นแปลงข้อกาหนดเกีย่ วกับการขายและการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(2) การเพิม่ ชนิดหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ทาให้สทิ ธิทผ่ี ถู้ อื หน่วยลงทุนมีอยู่เดิมด้อยลง
(3) การเปลี่ยนแปลงประเภทของทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนรวมลงทุนหรืออัตราส่วนการลงทุนทีส่ อดคล้องกับนโยบายการ
ลงทุน
(4) การชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์ห รือทรัพ ย์สนิ อื่นแทนเงินให้แก่ กองทุนสารองเลี้ยงชีพ และ
กองทุนสารองเลี้ยงชีพดังกล่าวจะนาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้รบั ไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทีเ่ ป็ น
กองทุนสารองเลี้ยงชีพตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุ นว่าด้วยหลักเกณฑ์เพิ่มเติมสาหรับการการ
จัดตัง้ และจัดการของกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทีเ่ ป็ นกองทุนสารองเลีย้ งชีพ
(5) กรณีอ่นื ใดนอกเหนือจาก (1) (2) (3) และ (4)
การแก้ไขเพิม่ เติมโครงการตามวรรคหนึ่งต้องไมมีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อ ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนรวมถึงไม่ทาให้
ผลตอบแทนและความเสีย่ งของกองทุนรวมเปลีย่ นแปลงไปอย่างมีนัยสาคัญ
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7. การแก้ไขเพิม่ เติมโครงการโดยขอความเห็นชอบต่อสานักงานในเรื่องดังต่อไปนี้ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมยื่น
คาขอ พร้อมทัง้ เอกสารหลักฐานประกอบคาขอทีถ่ ูกต้องครบถ้วนตามคู่มอื สาหรับประชาชนผ่านระบบที่จดั ไว้บน
เว็บไซต์ของสานักงาน และให้ถอื ว่าได้รบั ความเห็นชอบการแก้ไขเพิม่ เติมโครงการในเรื่องดังกล่าว เมื่อสานักงาน
ได้รบั คาขอพร้อมทัง้ เอกสารหลักฐานประกอบคาขอถูกต้องครบถ้วนตามคู่มอื สาหรับประชาชนแล้ว
(1) การแก้ไขเพิม่ เติมซึง่ มีผลให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทัง้ ปวงได้รบั ประโยชน์เพิม่ ขึน้
(2) การแก้ไขเพิ่มเติมที่ต้องดาเนินการให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจน
ประกาศ กฎ และคาสั ่งทีอ่ อกโดยอาศัยอานวจแห่งกฎหมายดังกล่าว
(3) การแก้ไขเพิม่ เติมชื่อและรายละเอียดของบุคคลให้ถูกต้อง
8. การแก้ไขเพิม่ เติมโครงการโดยขอความเห็นชอบต่อสานักงานนอกเหนือจากข้อ 7 ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมยื่นคา
ขอพร้อมทัง้ เอกสารหลัก ฐานประกอบคาขอที่ถู กต้องครบถ้วนตามคู่มือสาหรับ ประชาชนผ่ านระบบที่จ ดั ไว้บ น
เว็บไซต์ของสานักงาน และชาระค่าธรรมเนียมต่อสานักงาน เมื่อสานัก งานได้รบั คาขอพร้อมทัง้ เอกสารหลักฐาน
ประกอบคาขอที่ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มอื สาหรับประชาชนแล้ว ทัง้ นี้อตั ราค่าธรรมเนียมให้เป็ นไปตามทีส่ านักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกาหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการ
ข้อมูลการจดทะเบียน และการยื่นคาขอต่างๆ ทัง้ นี้ ค่าธรรมเนียมดังกล่าว มิให้บริษทั จัดการเรียกเก็บจากกองทุน
เมื่อสานั ก งานได้รบั ค าขอและเอกสารหลัก ฐานที่ถู ก ต้องครบถ้ วนตามวรรคหนึ่ ง แล้ว สานั ก งานจะดาเนิ น การ
พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน
การชาระค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง มิให้บริษทั จัดการเรียกเก็บจากกองทุนรวม
หลักเกณฑ์และวิธกี ารในการขอมติของผูถ้ อื หน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดงั กล่าว ให้เป็ นไปตามข้อกาหนดใน
ข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่วยลงทุนกับบริษทั จัดการกองทุนรวม ทัง้ นี้ การขอมติเพื่อแก้ไขเพิม่ เติมโครงการเป็ นไปตามที่
กาหนดไว้ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญ ญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
20. ข้อกาหนดอื่น ๆ :
การเพิม่ จานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิดาเนินการเพิม่ จานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนตามเหมาะสม โดยถือว่าได้รบั ความ
เห็นชอบจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนแล้ว ทัง้ นี้ เมื่อดาเนินการเพิม่ จานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนแล้ว บริษทั จัดการ
จะแจ้งการดาเนินการดังกล่าว โดยติดประกาศทีท่ ท่ี าการทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของผูส้ นับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน ภายใน 15 วัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั จดทะเบียนเพิม่ จานวนเงินทุนจด
ทะเบียนของกองทุน
หลักเกณฑ์และวิธกี ารในการขอมติของผูถ้ อื หน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดงั กล่าว ให้เป็ นไปตามข้อกาหนดใน
ข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่วยลงทุนกับบริษทั จัดการกองทุนรวม ทัง้ นี้ การขอมติเพื่อแก้ไขเพิม่ เติมโครงการเป็ นไปตามที่
กาหนดไว้ในมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
1. ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการมีเหตุจาเป็ นต้องบริหารสภาพคล่องของกองทุนเปิ ดเป็ นการชัวคราว
่
บริษทั จัดการอาจกูย้ มื
เงินหรือเข้าทาธุรกรรมการขายโดยมีสญ
ั ญาซื้อคืนได้ต่อเมื่อ
(1) คู่สญ
ั ญาเป็ นบุคคลประเภทสถาบัน
(2) ระยะเวลาการชาระหนี้จดั อยูใ่ นช่วงเวลาอันสัน้
(3) อัตราส่วนของการกูย้ มื เงินหรือการเข้าทาธุรกรรมดังกล่าวต้องอยู่ในอัตราทีเ่ หมาะสมต่อความจาเป็ นในการ
บริหารสภาพคล่องทีเ่ กิดขึน้ เป็ นการชัวคราว
่
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(4) การท าธุ ร กรรมการขายโดยมีสัญ ญาซื้ อ คืน ต้ อ งใช้ รู ป แบบสัญ ญาที่ เป็ นมาตรฐานตามที่ ส านั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรับ
ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์ เงือ่ นไข และวิธกี ารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
2. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะใช้ลายมือชื่อของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนในใบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน คาสั ่งซื้อขายหน่ วย
ลงทุน บัตรตัวอย่างลายมือชื่อและ/หรือเอกสารอื่นทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด เพื่อใช้เป็ นหลักฐานในการแสดงตนเพื่อ
การทาธุรกรรมของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนกับบริษัทจัดการ และ/หรือเพื่อใช้ในการตรวจสอบลายมือชื่อของผูถ้ ือหน่ วย
ลงทุนทีแ่ สดงมติเมื่อตรวจนับมติสาหรับการขอมติจากผูถ้ อื หน่วยลงทุน
3. การควบรวมกองทุน
การควบรวมกองทุนรวมต้องเป็ นการควบกองทุนรวมหรือการรวมกองทุนรวมทีอ่ ยู่ภายใต้การจัดการของบริษัท
จัดการกองทุนรวมเดียวกัน โดยบริษทั จัดการกองทุนรวมต้องพิจารณาถึงผลกระทบทีเ่ กิดขึ้นต่อผูถ้ อื หน่ วยลงทุน
ของแต่ละกองทุนรวมด้วยความเป็ นธรรม
กองทุนรวมตัง้ แต่ 2 กองทุนรวมขึ้นไปจะดาเนินการเพื่อควบรวมกองทุนรวมได้ต่อเมื่อได้รบั มติของผู้ถือหน่ วย
ลงทุนตามหลักเกณฑ์ทร่ี ะบุไว้ในโครงการและข้อผูกพัน ภายใต้หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
1 กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมทีม่ นี โยบายการลงทุน ความเสีย่ งและระดับความเสีย่ งของการ
ลงทุน (risk spectrum) เดียวกัน บริษทั จัดการกองทุนรวมต้องได้รบั มติเสียงข้างมากของโครงการแต่ละกองทุน
รวมทีจ่ ะควบรวมกองทุนรวมดังกล่าว
2 กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมทีม่ นี โยบายการลงทุน ความเสีย่ งและระดับความเสีย่ งของการ
ลงทุน (risk spectrum) แตกต่างกัน บริษทั จัดการกองทุนรวมต้องได้รบั มติพเิ ศษของโครงการแต่ละกองทุนรวม
ทีจ่ ะควบรวมกองทุนรวมดังกล่าว
การขอมติของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง ให้บริษทั จัดการกาหนดรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุน
รวมใหม่ หรือแก้ไขเพิม่ เติมโครงการจัดการกองทุนรวมทีร่ บั โอน (ถ้ามี) พร้อมทัง้ ขอมติผถู้ อื หน่วยลงทุนเพื่อเลิก
กองทุนรวมเดิมหรือกองทุนรวมทีโ่ อนไปในคราวเดียวกันด้วย
ในการควบรวมกองทุนไม่วา่ จะเป็ นการควบรวมระหว่างกองทุนปิ ดกับกองทุนปิ ด หรือกองทุนปิ ดกับกองทุนเปิ ด
หากมีผลให้เกิดกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมที่รบั โอนเป็ นกองทุนเปิ ด ให้บริษัทจัดการขอมติผู้ถือหน่ วย
ลงทุนเพื่อแก้ไขโครงการจัดการกองทุนปิ ดเป็ นโครงการจัดการกองทุนเปิ ดด้วย และหากได้รบั มติโดยเสียงข้าง
มากของผู้ถอื หน่ วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ใน (1) ของวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าได้รบั มติของผู้ถอื หน่ วยลงทุนในการ
แก้ไขโครงการจัดการกองทุนปิ ดเป็ นโครงการจัดการกองทุนเปิ ดแล้ว ทัง้ นี้โดยได้รบั ยกเว้นไม่ต้องปฏิบ ตั ติ าม
ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกาหนดวิธปี ฏิบตั ใิ นการขอ
ความเห็นชอบเพื่อแก้ไขประเภทของโครงการจัดการกองทุนรวม
ในการขอมติจากผู้ถือหน่ วยลงทุน บริษัทจัดการจะส่งหนังสือนัดประชุมล่วงหน้ าไม่น้อยกว่าสิบสี่วนั ก่อนวัน
ประชุม หรือส่งหนั งสือขอมติล่วงหน้ าไม่น้อยกว่าสามสิบ วัน ก่อนวันที่ก าหนดให้เป็ น วัน สุดท้ายของการรับ
หนั งสือแจ้งมติจากผู้ถือหน่ วยลงทุ น โดยเปิ ดเผยข้อ มู ลที่ผู้ถือหน่ วยลงทุ นควรทราบเกี่ยวกับ การควบรวม
กองทุนอย่างน้อยดังต่อไปนี้ให้ชดั เจนไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือหนังสือขอมติดงั กล่าว
(1) สถานะการลงทุ น ของกองทุ น รวมที่จ ะควบรวมกองทุ น ที่เ ป็ น ปั จ จุ บ ัน ก่ อ นการขอมติค วบรวมกองทุ น
ซึ่ง จะต้ อ งแสดงรายละเอีย ดเป็ น รายหลัก ทรัพ ย์ ห รือ ทรัพ ย์ สิน อื่น โดยระบุ ป ระเภท ชื่อ จ านวน อัต รา
ผลตอบแทน (ถ้ามี) มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพ ย์ตามมาตรฐานการบัญ ชีสาหรับกิจการที่ดาเนินธุรกิจ
เฉพาะด้านการลงทุน มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน ณ วันทาการสุดท้ายของสัปดาห์ล่าสุด และ
ผลการดาเนินงานล่าสุดของกองทุนรวม
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(2) สรุปประเด็นเปรียบเทียบสาระสาคัญและความแตกต่างของกองทุนรวมทีจ่ ะควบรวมกองทุน และลักษณะทีจ่ ะ
เปลี่ยนแปลงเมื่อมีก ารควบรวมกองทุน แล้ว โดยต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับ ประเภทและวัต ถุประสงค์ของ
โครงการจัดการกองทุนรวม นโยบายการลงทุน และค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซ้ือหรือผู้ถือหน่ วยลงทุนและ
จากกองทุนรวม เป็ นอย่างน้อย
(3) ขัน้ ตอน สาระสาคัญของการดาเนินการในแต่ละขัน้ ตอน และกาหนดเวลาในการควบรวมกองทุน
(4) สิทธิของผูถ้ อื หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีจ่ ะควบรวมกองทุน
(5) รายงานแสดงฐานะการเงินของกองทุนรวมทีจ่ ะควบรวมกองทุน ประมาณการฐานะการเงินของกองทุนรวมใหม่
หรือกองทุนรวมทีร่ บั โอน
(6) การดาเนินการเกี่ยวกับการจ่ายเงินปั นผล (ถ้ามี) ก่อนการควบรวมกองทุน และนโยบายการจ่ายเงินปั นผล
ภายหลังการควบรวมกองทุน (ถ้ามี)
(7) ค่าใช้จ่ายในการควบรวมกองทุน และค่าใช้จ่ายทีจ่ ะเกิดขึน้ จากการดังกล่าวทีจ่ ะเรียกเก็บจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน
และกองทุนรวม (ถ้ามี) เช่น ค่าใช้จ่ายในการชาระบัญชี
(8) ข้อดีและข้อเสียหลังจากมีการควบรวมกองทุน เช่น ค่าใช้จ่าย ความเสีย่ ง หรือสิทธิประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วย
ลงทุน ทัง้ นี้ ต้องไม่มลี กั ษณะทีเ่ กินความจริง
3. ในกรณีทผ่ี ู้ถอื หน่ วยลงทุนไม่ได้แสดงเจตนาภายในกาหนดเวลาให้สทิ ธิในการออกจากกองทุนรวมก่อนวันทีก่ าร
ควบรวมกองทุนแล้วเสร็จ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะถือว่าผู้ถอื หน่ วยลงทุนได้มอบหมายให้บ ริษัทจัดการ
ดาเนินการให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนดังกล่าวเป็ นผูถ้ อื หน่ วยลงทุนของกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมทีร่ บั โอนได้
4. ในช่วงระยะเวลานับแต่วนั ส่งหนังสือนัดประชุมหรือหนังสือขอมติเพื่อควบรวมกองทุนถึงวันทีม่ กี ารควบรวมกองทุน
บริษทั จัดการอาจไม่ขายหน่ วยลงทุนตามคาสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมทีจ่ ะควบรวมกองทุนรวมทีไ่ ด้รบั ไว้
แล้ว หรืออาจหยุดรับ คาสั ่งซื้อหน่ ว ยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่า วได้ โดยการปิ ดประกาศเรื่องดังกล่ าวไว้ ณ
ที่ท าการทุ ก แห่ ง ของบริษั ท จัด การ และจัด ให้ มีก ารประกาศเรื่อ งดัง กล่ า วไว้ ณ สถานที่ติด ต่ อ ทุ ก แห่ ง ของ
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
ในช่วงระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้บริษทั จัดการจัดทารายงานแสดงสถานะการลงทุนของวันทาการสุดท้ายของแต่
ละสัปดาห์ของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนรวมและจัดให้มรี ายงานดังกล่าวไว้ ณ ที่ทาการของบริษทั จัดการ
และสถานที่ติดต่อทุกแห่ งของผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนเพื่อให้ผู้ถือหน่ วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ และ
จัดสาเนาให้เมื่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนร้องขอ
เว้น แต่ ในกรณี ท่ีค ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีป ระกาศแก้ไขหรือ เพิ่ม เติม
รายละเอี ย ดการควบรวมกองทุ น ไปจากรายละเอีย ดข้า งต้ น บริษั ท จัด การจะด าเนิ น การตามประกาศของ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทีแ่ ก้ไขหรือเพิม่ เติมดังกล่าว
5. ในกรณีท่บี ริษัทจัดการไม่สามารถดารงความเพียงพอของเงินกองทุนตามนัยข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดารงความเพียงพอของเงินกองทุนและการทาประกันภัยความรับผิดของ
บริษัทจัดการ บริษัท จัดการจะเปลี่ยนให้บริษัทจัดการรายอื่นเข้าจัดการกองทุนรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความ
เห็นชอบจากสานักงาน หรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนซึ่งคิดตามจานวนหน่ วยลงทุนรวมกัน
เกินกึ่งหนึ่งของจานวนหน่ วยลงทุนที่จาหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนรวมภายในสิบห้าวันนับแต่วนั ทีบ่ ริษัท
จัดการรู้หรืออาจรู้ถึงการไม่ สามารถดารงความเพียงพอของเงินกองทุนดังกล่าว ทัง้ นี้ หากมีเหตุจาเป็ นและ
สมควรบริษัทจัดการอาจขอให้สานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการราย
ใหม่จะคานึงถึงประโยชน์ของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนเป็ นสาคัญ และในกรณีทม่ี คี ่าใช้จ่ายเกิดขึน้ จากการเปลีย่ นบริษัท
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6.

7.

8.

9.

10.

จัดการ บริษัท จัดการจะเป็ น ผู้รบั ผิด ชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษัท จัดการไม่ สามารถดาเนิ น การภายใน
ระยะเวลาทีก่ าหนด บริษทั จัดการจะดาเนินการแก้ไขโครงการรวมต่อไป
การถือหน่วยลงทุนเกินหนึ่งในสาม
กรณีผถู้ อื หน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุน
รวม บริษทั จัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนทีเ่ กินกว่า 1 ใน 3 เว้นแต่กรณีทม่ี กี ารแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วย
ลงทุนชนิดดังกล่าวมีผถู้ ือหน่ วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตาม
จานวนทีถ่ อื อยู่
ธุรกรรมเพื่อกองทุนกับบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง (affiliated transaction)
บริษทั จัดการอาจทาธุรกรรมเพื่อกองทุนกับบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องได้ 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 บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ต อบแทนเพื่อกองทุ นจากบุคคลที่เป็ น ผูใ้ ห้บริการ อันเนื่องมาจากการใช้
บริการของบุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือ
ประกาศส านั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ ที่ มีอ ยู่ ในปั จ จุ บ ัน และที่แ ก้ ไ ขเพิ่ม เติ ม ในอนาคต รวมทัง้
“หลัก ปฏิบ ัติในการรับ ผลตอบแทนที่เกิด จากการซื้อ ขายหลัก ทรัพ ย์ ห รือ ทรัพ ย์สิน จากนายหน้ า ซื้อ ขาย
หลักทรัพ ย์หรือบริษัท สมาชิกศูนย์ซ้ือขายหลักทรัพย์เพื่อกองทุน (soft dollar)” ที่บริษัทจัดการกาหนดไว้
ทัง้ นี้ บริษัท จัด การจะจัดสรรการรับ ผลประโยชน์ ตอบแทนด้วยความเป็ น ธรรมและคานึ งถึงลัก ษณะและ
ประเภทหลักทรัพย์ทอ่ี าจมีไว้ได้ของกองทุนด้วย
2 ในกรณี ท่บี ริษัทจัดการมีการรับผลประโยชน์ ตอบแทนเพื่อกองทุนตาม (1) บริษัทจัดการจะเปิ ดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับการรับผลประโยชน์ดงั กล่าวไว้ในรายงานรอบปี บญ
ั ชี และในกรณีทเ่ี ป็ นกองทุนเปิ ดจะเปิ ดเผยข้อมูล
ดังกล่าวไว้ในรายงานรอบระยะเวลาหกเดือนด้วย
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิปรับปรุงเปลีย่ นแปลง เพิม่ เติม และ/หรือแก้ไขวิธกี ารจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายงาน
ต่างๆ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เพิม่ เติม และ/หรือแก้ไขวิธีการจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือ
รายงานต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับกองทุน เช่น หนังสือรับรองสิทธิในหน่ วยลงทุน (Confirmation Note) หรือ รายงาน
ยอดหน่ วยลงทุนคงเหลือ (Statement) เป็ นต้น โดยผู้ถือหน่ วยลงทุนอาจรับเอกสาร ข้อมู ล หรือรายงานต่างๆ
ทีเ่ กี่ยวข้องกับกองทุนแตกต่างไปจากเดิม อาทิเช่น บริษทั จัดการอาจพิจารณาจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายงาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น จัดส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของ
บริษทั จัดการ หรือการจัดส่งข้อมูลผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (email) เป็ นต้น และ/หรือจัดส่งข้อมูลให้ในรูปแบบข้อมูล
ทางอิเล็กทรอนิกส์อ่นื ดังนัน้ ผูถ้ อื หน่วยลงทุนจึงควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รบั ข้อมูลเกีย่ วกับกองทุนครบถ้วนแล้ว
เพื่อ ประโยชน์ ข องผู้ถือ หน่ ว ยลงทุ น ทัง้ นี้ ส าหรับ หนั ง สือ รับ รองสิท ธิในหน่ ว ยลงทุ น ที่ไ ด้ร ับ ผ่ า นทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือวิธกี ารอื่นใด ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนสามารถใช้แทนหนังสือรับรองสิทธิในหน่ วยลงทุนตามปกติ
ได้
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับ/หรือเพื่อประโยชน์กบั
1 พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผูม้ ถี นิ่ ฐานอยู่ในหระเทศสหรัฐอเมริกา (ซึง่ รวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา
หรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ท่มี หี นังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ
Green Card ทีอ่ อกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา
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2 นิติบุคคล รวมถึงบริษัทหรือห้างหุ้นส่ วน เป็ นต้น ซึ่งจัดตัง้ ขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริก า
รวมถึงสาขาของนิตบิ ุคคลดังกล่าว
3 หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทัง้ ในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา
4 ผูล้ งทุนซึ่งติดต่ อหรือรับข้อมูล หรือส่งคาสั ่งเกี่ยวกับหน่ วยลงทุ นของบริษัทจัดการ หรือชาระ/รับชาระเงิน
เกีย่ วกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทัง้ นี้ รวมถึงผูล้ งทุนทีใ่ ช้ตวั แทนหรือผูจ้ ดั การทีต่ งั ้ อยู่ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาในการดาเนินการดังกล่าว
5 กองทรัพย์สนิ ของบุคคลและนิตบิ ุคคลดังกล่าว ตามข้อ 1-4 บริษทั จัดการจึงขอสงวนสิทธิทจ่ี ะปฏิเสธหรือระงับ
การสั ่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่ วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสาหรับผู้ลงทุนทีม่ ลี กั ษณะ
ดังกล่าวข้างต้น
11. ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หน่วยลงทุน ไม่มภี ูมลิ าเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็ นอย่างอื่น บริษทั จัดการกองทุนรวมจะ
อ้างอิงทีอ่ ยู่ของบริษทั จัดการกองทุนรวมเป็ นภูมลิ าเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีทต่ี อ้ งมีการวางทรัพย์
12. ข้อกาหนดเกีย่ วกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐ อเมริก าได้ อ อกกฎหมายที่เรีย กว่ า Foreign Account Tax Compliance Act
(ซึง่ ต่อไปจะเรียกว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วนั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกาหนดให้
สถาบัน การเงิน ที่ไม่ ใช่ สญ
ั ชาติ อเมริกัน นอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI)
รายงานข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของบุคคลที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีให้กบั ประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบุคคล
ธรรมดา/นิ ติ บุ ค คล สัญ ชาติอ เมริกั น ผู้ซ่ึ งมีถิ่น ที่ อ ยู่ ถ าวรในสหรัฐอเมริก า และผู้ซ่ึง มี ถิ่น ที่ อ ยู่ ท างภาษี ใ น
สหรัฐอเมริกา) ซึง่ เปิ ดหรือมีไว้กบั FFI นัน้ นอกจากนี้ยงั ปรากฎด้วยว่าในปั จจุบนั มีรฐั บาลในหลายประเทศกาลัง
ดาเนินการออกกฎหมายทีม่ ขี อ้ กาหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะทีค่ ล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรียก
FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศทีเ่ กีย่ วข้อง”)
กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็ น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกาหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับ
หน่ วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าทีต่ อ้ งรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคล
สัญชาติอเมริกันและบุคคลที่มลี กั ษณะตามหลักเกณฑ์ท่ี FATCA กาหนด หน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้า
เพื่อหาความสัม พันธ์ของลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที่ในการกาหนดให้ลูกค้าบางประเภท
ต้องจัดทาเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็ นต้น
ภายใต้ข้อ กาหนดของ FATCA หากกองทุ นรวมใดไม่เข้าผูก พัน ตนเพื่อ ปฏิบ ัติ ต ามหลัก เกณฑ์ ของ FATCA
(กล่าวคือ มีสถานะเป็ น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนัน้ จะได้รบั
ผลกระทบทีส่ าคัญในสองกรณี คือ
(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที่กองทุนรวมจะได้รบั จากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขาย
ทรัพย์สนิ ทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริม่ ต้นตัง้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม
พ.ศ. 2557 เป็ นต้ น ไป และเงิน ลงทุ น ทางอ้ อ มในทรัพ ย์ สิน ทางการเงิน ของประเทศสหรัฐ อเมริก า
(Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึง เงิน ฝากและเงิน ลงทุ น กับ สถาบัน การเงิน อื่น ๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริก า
ซึ่ ง จะเริ่ม ต้ น ตั ง้ แต่ ปี พ.ศ. 2560 เป็ นต้ น ไป โดย FATCA ก าหนดให้ ส ถาบั น การเงิน ของประเทศ
สหรัฐอเมริกาและ FFI ที่เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกาหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบัน
การเงิน ในประเทศไทย ผู้ร บั ฝากทรัพ ย์ สิน ผู้ สนั บ สนุ น การขายและรับ ซื้อ คืน หน่ ว ยลงทุ น ) มีห น้ า ที่
ดาเนินการหักเงิน ณ ทีจ่ ่ายดังกล่าวก่อนชาระให้กบั กองทุนรวมทีเ่ ป็ น NPFFI
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์ ผูร้ บั ฝากทรัพย์สนิ
และผู้สนับสนุ นการขายและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน ที่เข้าร่วมผูกพันตามข้อกาหนดของ FATCA อาจจะ
ปฏิเสธหรือระงับ การท าธุรกรรมทางการเงิน หรือยุติความสัมพัน ธ์ทางธุรกิจกับ กองทุน รวมหรือบริษัท
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จัดการ ซึง่ อาจทาให้กองทุนรวมไม่สามารถดาเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดาเนินการลงทุนได้อย่างไม่
มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทาให้ผถู้ อื หน่ วยลงทุนไม่สามารถทารายการผ่านทางผูส้ นับสนุ นการขายและรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุนได้อกี ต่อไป
เพื่อมิให้บริษทั จัดการและกองทุนรวมได้รบั ผลกระทบในการดาเนินงานรวมทัง้ เพื่อเป็ นการรักษาประโยชน์
ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนโดยรวม บริษทั จัดการและกองทุนรวม (โดยบริษทั จัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบตั ิ
ตามหลักเกณฑ์และข้อกาหนดของกฎหมายต่างประเทศทีเ่ กี่ยวข้อง และเพื่อให้บริษทั จัดการและกองทุน
รวมสามารถปฏิบตั ติ ามภาระผูกพันภายใต้ขอ้ กาหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศทีเ่ กีย่ วข้อง
ได้ บริษัท จัด การและกองทุ น รวม (ซึ่งรวมทัง้ ผู้ท่ีเกี่ย วข้อ งกับ การปฎิ บ ัติงานของกองทุ น เช่ น ผู้ดู แ ล
ผลประโยชน์ ผูร้ บั ฝากทรัพย์สนิ และผูส้ นับสนุ นการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการ
ดาเนินการดังนี้
(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่ ว ยลงทุ นที่เข้าข่ายเป็ น พลเมื องของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือ เป็ น บุ ค คลตามที่
กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกาหนด) ให้คายินยอมบริษัทจัดการและกองทุ นและตัวแทนในการ
นาส่งข้อมูล (เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขประจาตัวผู้เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา จานวนและมูลค่าหน่ วยลงทุน
คงเหลือ จานวนเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนหรือเงินปั นผลที่ได้รบั เป็ นต้น)ที่มอี ยู่ในบัญชีทงั ้ หมดของ
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนนัน้ กับบริษทั จัดการ ให้กบั หน่วยงานของรัฐทัง้ ในและต่างประเทศ ตามข้อกาหนดของ
กฎหมายต่างประเทศทีเ่ กีย่ วข้อง
(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่ วยลงทุนนาส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคายินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรือพิสูจน์
ทราบความเกี่ยวข้องกับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกนั หรือ
การให้ขอ้ มูลตามหัวข้อที่กาหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่ วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา
หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื่อข้อมูลที่เคยให้ไว้มกี ารเปลี่ยนแปลง เป็ นต้น รวมถึงนาส่งหลักฐานเพื่อ
ยืน ยัน การเข้า ร่ วมใน FATCA หรือ กฎหมายต่ างประเทศที่เ กี่ย วข้อ ง (ในกรณี ท่ีเป็ น ลู ก ค้า สถาบัน
การเงิน) ทัง้ นี้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกาหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) ดาเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศทีเ่ กีย่ วข้อง
เพื่อเป็ นการป้ องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรือผูถ้ ือหน่ วยลงทุนโดยรวม รวมทัง้ เพื่อ ให้
กองทุ นหรือ ผู้ถือ หน่ วยลงทุ น โดยรวมได้รบั ประโยชน์ เพิ่ม ขึ้น หากมีการดาเนิ นการที่สอดคล้องกับ
กฎหมายต่างประเทศทีเ่ กี่ยวข้องข้างต้น ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หน่ วยลงทุนปฏิเสธการดาเนินการหรือไม่แสดง
เจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกาหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดาเนินการ
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ตามความจาเป็ นและความเหมาะสม โดยถือว่าผูถ้ อื หน่ วย
ลงทุ น ดังกล่ าวรับ ทราบการดาเนิ น การตามที่บ ริษัท จัด การแจ้ง นี้ แ ล้ว และ/หรือ ได้ดาเนิ น การตาม
ข้อตกลงทีไ่ ด้ระบุไว้ในคาขอเปิ ดบัญชี
(1) ไม่รบั คาสั ่งซื้อ/ สับเปลีย่ น/ โอน หน่วยลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดาเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่ วยลงทุนให้แก่ผูถ้ อื หน่ วยลงทุน
ดังกล่าว
(3) ดาเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปั นผลและ/หรือเงินที่ชาระค่าขายคืนหน่ วย
ลงทุ น ของผู้ถือหน่ วยลงทุ น รายนั น้ ได้ เพื่อ ให้สอดคล้องกับ เกณฑ์ และข้อกาหนดของกฎหมาย
ต่างประเทศทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ นี้ ต้องไม่ขดั กับกฎหมายของประเทศไทย
(4) ดาเนิ น การอื่น ใดอัน เป็ น การป้ อ งกันหรือ ลดผลกระทบ หรือท าให้กองทุ น หรือผู้ถือหน่ วยลงทุ น
โดยรวมได้รบั ประโยชน์ เพิ่ม ขึ้น หากมีก ารดาเนิ น การที่สอดคล้อ งกับ กฎหมายต่ า งประเทศที่
เกีย่ วข้องข้างต้น
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การดาเนินการดังกล่าวถือเป็ นความจาเป็ น และเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะ
เป็ นการกระทาเพื่อหลีกเลีย่ งมิให้บริษทั จัดการและกองทุนมีการดาเนินการทีไ่ ม่สอดคล้องข้อบังคับของ
FATCA และกฎหมายต่างประเทศทีเ่ กี่ยวข้องอันจะทาให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที่จ่าย หรือถูกปิ ด
บัญ ชีธนาคารตามที่กล่าวแล้วข้างต้น ซึ่งในทางปฏิบตั ิบริษัทจัดการจะเลือกดาเนินการเฉพาะผู้ถือ
หน่ ว ยลงทุ น ที่เข้า ข่ า ยเป็ นพลเมือ งของประเทศสหรัฐ อเมริก า (หรือ เป็ นบุ ค คลตามที่ก ฎหมาย
ต่างประเทศทีเ่ กีย่ วข้องกาหนด) เท่านัน้
ทัง้ นี้ ในกรณี ท่ีก ฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกาหนดเพื่อรองรับการดาเนินการตามที่บริษัท
จัดการได้สงวนสิทธิไว้ขา้ งต้น บริษัทจัดการ (รวมถึงผู้ท่เี กี่ยวข้อง) จะดาเนินการตามข้อกาหนดของ
กฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนาส่งข้อมูลของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนไปยังหน่ วยงาน หรือดาเนินการอื่น
ใดทีร่ าชการกาหนด โดยไม่จาเป็ นต้องร้องขอต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุน
13. บริษั ท จัด การ อาจมีค วามจ าเป็ นที่ต้ อ งเปิ ดเผยข้อ มู ล ผู้ ร ับ ผลประโยชน์ (Beneficial Owner) ไปยัง บริษั ท
หลักทรัพ ย์และ/หรือบริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ในต่ างประเทศ โดยอ้างอิงการปฏิบตั ิตามกฎหมายของ
ต่างประเทศ
14. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะปรับปรุงข้อมูลการลงทุนให้เป็ นปั จจุบนั ใน 1. หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ
และ 2. หนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลกองทุนรวม ก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
21. การดาเนิ นการกรณี บริษทั จัดการไม่สามารถดารงเงิ นกองทุนได้ตามที่ประกาศกาหนด บริษทั จัดการมีการ
จัดการกองอสังหาริมทรัพย์ หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน :
ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการไม่สามารถดารงเงินกองทุนได้ตามทีป่ ระกาศกาหนด บริษทั จัดการจะดาเนินการเปลีย่ นให้บริษทั
จัดการรายอื่นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธกี ารขอรับความเห็นชอบจากสานักงานหรือ ขอมติโดยเสียงข้างมาก
ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนซึง่ คิดตามจานวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้ หมดของกองทุนรวมภายใน 15 วันนับแต่วนั ทีร่ หู้ รือควรรูว้ ่าไม่สามารถดารงเงินกองทุนได้ ทัง้ นี้ หากมีเหตุจาเป็ น
และสมควร บริษทั จัดการอาจขอให้สานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษทั จัดการกองทุน
รวมรายใหม่จะคานึงถึงประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ และในกรณีทม่ี คี ่าใช้จ่ายเกิดขึน้ จากการเปลีย่ นบริษทั
จัดการ บริษทั จัดการรายเดิมจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษทั จัดการไม่สามารถดาเนินการได้ภายใน
ระยะเวลาทีก่ าหนด บริษทั จัดการจะดาเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป
22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม:
บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าทีป่ ฏิบตั ติ ามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่ วยลงทุนกับบริษัท
จัดการกองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคาสั ่งทีอ่ อกโดย
อาศัยอ านาจแห่ งกฎหมายดังกล่ าว ทัง้ นี้ ในกรณี ท่ีข้อ ก าหนดในโครงการขัดหรือ แย้งกับ หลัก เกณฑ์ ในกฎหมาย
ประกาศ กฎ หรือคาสั ่งดังกล่าว หากบริษทั จัดการกองทุนรวมได้ดาเนินการให้เป็ นไปตามกฎหมาย ประกาศกฎ หรือ
คาสั ่งนัน้ ให้ถอื ว่าบริษทั จัดการกองทุนรวมได้ปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามโครงการแล้ว
บริษทั จัดการกองทุนรวมจะแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามทีร่ ะบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดย
ผูด้ แู ลผลประโยชน์มอี านาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่ วยลงทุนและบริษทั จัดการกองทุนรวม ทัง้ นี้ การลงนาม
ในข้อผูกพันของผูด้ แู ลผลประโยชน์ทไ่ี ด้รบั การแต่งตัง้ โดยชอบ ให้ถอื ว่าผูกพันผูถ้ อื หน่วยลงทุนทัง้ ปวง
การที่ผถู้ อื หน่ วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้อหรือลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการ
กองทุนรวมนี้ ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถอื ว่าผูถ้ อื หน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับทีจ่ ะผูกพันตามข้อกาหนดในโครงการจัดการ
กองทุนรวมและข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่วยลงทุนและบริษทั จัดการกองทุนรวม
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โครงการจัดการกองทุนรวมทีผ่ ่านการอนุมตั จิ ากสานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิม่ เติมตามมาตรา 129 แห่ง
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทีแ่ นบท้ายข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่วยลงทุนกับบริษทั
จัดการกองทุนรวม ถือเป็ นส่วนหนึ่งของข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่วยลงทุนกับบริษทั จัดการกองทุนรวม
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ส่วนข้อผูกพัน

ข้อผูกพัน
1. บริษทั จัดการ :
ชื่อ : บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนพรินซิเพิล จากัด
ทีอ่ ยู่ (ภาษาไทย) : 44 อาคารธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชัน้ 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ทีอ่ ยู่ (ภาษาอังกฤษ) : 44 CIMB THAI Building 16th Floor Langsuan Road, Lumpini, Pathumwan Bangkok 10330
สิ ทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบ :
(1) ยื่นคาขอจดทะเบียนกองทรัพย์สนิ ซึง่ เป็ นเงินทีไ่ ด้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็ นกองทุนรวมต่อสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันปิ ดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครัง้ แรก
(2) เมื่อได้รบั อนุ มตั ใิ ห้จดั ตัง้ และจัดการกองทุนรวม จัดให้มขี อ้ ผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่วยลงทุนกับบริษทั จัดการ สัญญาแต่งตัง้
ผูด้ แู ลผลประโยชน์ และหนังสือชีช้ วน ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(3) จัดส่ง แจกจ่าย หรือจัดให้มหี นังสือชี้ชวนที่เป็ นปั จจุบนั จัดให้มใี บจองซื้อหน่ วยลงทุน หรือใบคาสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนของ
กองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(4) ชี้แจงและดาเนินการให้ผสู้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ที่ใช้ในการซื้อขายหน่ วยลงทุนชี้แจงข้อมูลให้ผถู้ ือหน่ วย
ลงทุนหรือผูท้ ส่ี นใจจะลงทุนทราบในกรณีทม่ี กี ารแก้ไขเพิม่ เติมโครงการ หรือมีเหตุการณ์ทม่ี ผี ลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อ
สิทธิประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนหรือต่อการตัดสินใจในการลงทุนหรือต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาของหน่ วยลงทุนของ
กองทุนรวม
(5) เสนอขายหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(6) เสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรกเกินจานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจานวนเงินทุนของโครงการหาก
บริษทั จัดการแสดงความประสงค์ดงั กล่าวไว้อย่างชัดเจนในโครงการ
(7) ออกใบหน่วยลงทุน หรือหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน หรือปรับปรุงรายการใน
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้เป็ นปั จจุบนั และส่งให้ผถู้ อื หน่วยลงทุน ตามรายละเอียดทีร่ ะบุไว้ในโครงการ
(8) ลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง แล้วแต่
กรณี ตามรายละเอียดทีร่ ะบุไว้ในโครงการ และจัดทารายงานตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกาหนด
(9) คานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน ราคาขายหน่ วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุนของ
กองทุนรวมตามระยะเวลา หลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(10) ดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนดในกรณีท่มี ูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุน จานวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไม่ถูกต้อง
(11) ขายหรือรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนของกองทุนเปิ ด ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในโครงการและตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(12) บริษทั จัดการอาจเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนคืนแก่ผถู้ อื หน่ วยลงทุนทีไ่ ด้มคี าสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุน
ของกองทุนเปิ ดได้ตามรายละเอียดทีร่ ะบุไว้ในโครงการและตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกาหนด
(13) บริษัทจัดการอาจไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่ วยลงทุนตามคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุนที่ได้รบั ไว้แล้วหรืออาจ
หยุดรับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุนได้ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในโครงการและตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
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(14) ในกรณีทก่ี องทุนเปิ ดไม่สามารถชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนได้ และผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีส่ ั ่งขายคืน
หน่ วยลงทุนตกลงที่จะรับชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์ สนิ อื่นแทนเงินบริษัทจัดการอาจชาระค่า
ขายคืนหน่ วยลงทุนดังกล่าวเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นได้ โดยได้รบั ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ ทัง้ นี้
ตามทีก่ าหนดในรายละเอียดโครงการและตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ มาคมกาหนด
(15) จัดทางบการเงินของกองทุนรวมให้เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีสาหรับกิจการทีม่ ธี ุรกิจเฉพาะด้านการลงทุนและตาม
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
ข้อมูลเกีย่ วกับกองทุนรวมของรอบปี บญ
ั ชีขยายเป็ นภายในสีเ่ ดือนนับแต่วนั สิน้ ปี บญ
ั ชี
(17) จัดท ารายงานทุ ก รอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปี บ ัญ ชีห รือปี ป ฏิทิน เพื่อ แสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุ น เปิ ด ของรอบ
ระยะเวลาหกเดือนนัน้ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ถือหน่ วยลงทุนที่มชี ่อื อยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่ วยลงทุนและสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในสองเดือนนับแต่วนั สิน้ รอบระยะเวลาหกเดือนดังกล่าว ทัง้ นี้ ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการ
เลือกจัดทาและส่งรายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนตามรอบปี บญ
ั ชี ให้บริษัทจัดการได้รบั ยกเว้นไม่ต้องจัดทาและส่ง
รายงานดังกล่าวในรอบระยะเวลาหกเดือนหลังสาหรับปี บญ
ั ชีนนั ้
(18) จัดให้มรี ายงานทุกรอบปี บญ
ั ชี รายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปี บญ
ั ชีหรือปี ปฏิทนิ ของรอบระยะเวลาล่าสุดไว้
ณ ทีท่ าการทุกแห่งของบริษทั จัดการ และสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขาย
หน่วยลงทุน เพื่อให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้และจัดสาเนาให้เมื่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนร้องขอ
(19) จัดทาและส่งรายงานเกี่ยวกับข้อมูลการจัดการกองทุนรวมสาหรับทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปี บญ
ั ชีหรือของรอบปี
ปฏิทนิ และรายงานทุกรอบปี บญ
ั ชีของกองทุนตามทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด และส่งรายงานดังกล่าวแก่ผถู้ อื
หน่ วยลงทุนที่มชี ่อื อยู่ในทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยลงทุนและสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 2 เดือนนับแต่วนั สิน้ รอบ
ระยะเวลา 6 เดือน และ ภายใน 3 เดือนนับแต่วนั สิ้นปี บญ
ั ชี ทัง้ นี้ หากบริษัทจัดการเลือกจัดทาและจัดส่งรายงานรอบปี
บัญชีตามรายงานรอบปี ปฎิทนิ บริษทั จัดการสามารถขยายระยะเวลาการส่งรายงานเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวม
เป็ นภายใน 4 เดือนนับแต่วนั สิน้ รอบปี บญ
ั ชีของกองทุน ตามลาดับ การจัดส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ถอื หน่ วยลงทุนนัน้ ให้
บริษทั จัดการจะดาเนินการอย่างน้อยด้วยวิธกี ารอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(1) จัดส่งรายงานดังกล่าวในรูปแบบเอกสารสิง่ พิมพ์ หรือ สื่อบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
(2) เผยแพร่รายงานดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษทั จัดการกองทุนรวม
ทัง้ นี้ ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หน่ วยลงทุนแจ้งความประสงค์ให้จดั ส่งรายงานดังกล่าวโดยวิธกี ารตาม (1) ให้บริษทั จัดการกองทุนรวม
ดาเนินการตามวิธกี ารดังกล่าวด้วย
ทัง้ นี้ ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการเลือกจัดทารายงานรอบปี บญ
ั ชีของกองทุน บริษทั จัดการจะได้รบั การยกเว้นไม่ต้องจัดทาและ
จัดส่งรายงานในรอบระยะเวลา 6 เดือนหลังสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีนัน้ เว้นแต่ในกรณี ท่คี 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
(21) จัด ให้มีผู้ดูแ ลผลประโยชน์ ท่ีมีคุ ณ สมบัติต ามประกาศสานั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต ว่ า ด้ว ยคุ ณ สมบัติข องผู้ดูแ ล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวมและหากมีเหตุต้องเปลีย่ นตัวผูด้ ูแลผลประโยชน์ไม่ว่าเพราะเหตุใด บริษทั จัดการจะกระทาได้
ต่อเมื่อได้รบั อนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
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(22) ประสานงานกับผูด้ ูแลผลประโยชน์ตามรายละเอียดในสัญญาแต่งตัง้ ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน 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 หลักทรัพย์ทก่ี องทุนลงทุน ดูแลติดตาม
สิทธิของกองทุน การดาเนินการทางกฎหมายเพื่อประโยชน์ของกองทุน
(26) ดาเนินการเลิกกองทุนเมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผถู้ อื หน่วยลงทุนของกองทุนเข้าข่ายต้องเลิกกองทุนตามหลักเกณฑ์และ
วิธกี ารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(27) ดาเนินการแก้ไขเพิม่ เติมรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกาหนด
(28) ขอรับ ใบแทนหลัก ฐานการรับ จดทะเบีย นกองทรัพ ย์สิน เป็ น กองทุ นรวมต่ อสานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยเสีย
ค่าธรรมเนียมตามอัตราทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนดในกรณีทห่ี ลักฐานดังกล่าวสูญหายหรือถูกทาลาย
(29) ปฏิบตั กิ ารอื่น ๆ เพื่อให้บรรลุซง่ึ วัตถุประสงค์ของกองทุนและรักษาไว้ซง่ึ ผลประโยชน์ของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนภายใต้ขอบเขต
หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ โดยปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ ที่มอี ยู่ในปั จจุบนั และที่
แก้ไขเพิม่ เติมในอนาคต
บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้ าที่ปฏิบตั ิตามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุ นรวม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคาสั ่งทีอ่ อกโดยอาศัยอานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทัง้ นี้ ในกรณีทข่ี อ้ กาหนดในข้อผูกพัน
หรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคาสั ่งดังกล่าว หากบริษัทจัดการ
กองทุนได้ดาเนินการให้เป็ นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคาสั ่งนัน้ ให้ถอื ว่าบริษทั จัดการกองทุนได้ปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตาม
ข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว
เงือนไขการเปลีย่ นบริษทั จัดการ :
ในกรณีทม่ี กี ารเปลีย่ นบริษทั จัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคาสั ่งของสานักงาน หรือโดยเหตุอ่นื ใดตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษทั จัดการกองทุนรวมต้องดาเนินการตามทีจ่ าเป็ นเพื่อให้บริษทั จัดการกองทุนรวมรายใหม่
เข้าทาหน้าทีต่ ่อไปได้ ซึง่ รวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษทั จัดการกองทุนรวมรายใหม่
2. ผู้ดแู ลผลประโยชน์ :
ชื่อ : ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
ทีอ่ ยู่ : เลขที่ 400/22 ถนน พหลโยธิน แขวง สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : (02) 470 9520
สิ ทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบ :
(1) ดูแลให้บริษทั จัดการปฏิบตั ติ ามหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบตามทีร่ ะบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนและข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื
หน่วยลงทุนกับบริษทั จัดการ พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ ทีม่ อี ยู่ในปั จจุบนั และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมในอนาคต โดยเคร่งครัด
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(2) รับฝากทรัพย์สนิ ของกองทุนโดยแยกไว้ต่างหากจากทรัพย์สนิ อื่น รวมถึงการดูแลและเก็บรักษาทรัพย์สนิ ของกองทุน รับเงิน
และทรัพย์สินต่าง ๆ ที่กองทุนพึงได้รบั จากการจัดตัง้ และจัดการกองทุน เช่น เงินปั น ผล ผลตอบแทนรับจากหลักทรัพ ย์
ผลตอบแทน เงินต้นอื่นใดทีไ่ ด้จากหลักทรัพย์หรือจากการจาหน่ ายหรือเวนคืนหลักทรัพย์ เงินชาระค่าซื้อหน่ วยลงทุน หรือ
เงินได้อ่นื ใดของกองทุน โดยดูแล รับฝาก และเก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากและหรือบัญชีทรัพย์สนิ ของกองทุนพร้อมทัง้ ดูแล
ให้การเบิกจ่ายทรัพย์สนิ ของกองทุนเป็ นไปตามทีร่ ะบุไว้ในโครงการจัดการกองทุน รวมถึงการจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากของ
กองทุนเพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายของกองทุนตามคาสั ่งของบริษทั จัดการ
ทัง้ นี้ ผู้ดูแ ลผลประโยชน์ จะรับ ผิดชอบต่ อ ความเสีย หาย ความสูญ เสีย หรือ ค่ าใช้จ่ ายใดๆ ที่เกิด ขึ้น จากการไม่ สามารถ
ดาเนินการรับหรือจ่ายเงินได้ทนั ตามกาหนดเวลาตามคาสั ่งของบริษทั จัดการ
(3) จัดทาบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สนิ ของกองทุน เช่น จัดทารายงานการดาเนินการตามคาสั ่งของบริษทั จัดการในการรับเงิน
และทรัพย์สนิ ต่าง ๆ ทีก่ องทุนพึงได้รบั จากการจัดตัง้ และจัดการกองทุน เช่น เงินปั นผล ผลตอบแทน การจาหน่ายหลักทรัพย์
จัดทาบัญชีและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สนิ ของกองทุนทีร่ บั ฝากไว้
(4) จัดให้มกี ารรับมอบ ส่งมอบ เปลี่ยนแปลง จาหน่ าย รับชาระ ชาระราคาหลักทรัพย์ และโอนหลักทรัพย์ต่างๆ ทีเ่ ป็ นทรัพย์สนิ
ของกองทุน ตามคาสั ่งของบริษัทจัดการ โดยผูด้ ูแลผลประโยชน์จะได้ตรวจสอบรายละเอียดทีเ่ กี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน
ก่อน
(5) จัดทารายงานการคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคารับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน และรายงานเกีย่ วกับเงินสดของกองทุน
(6) แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบถึงสิทธิทเ่ี กี่ยวเนื่องกับทรัพย์สนิ ที่กองทุนลงทุน เช่น สิทธิในการเข้าประชุมผู้ถอื หุ้น
สิทธิในการจองหุ้นเพิ่มทุน สิทธิในการรับเงินปั นผลหรือผลตอบแทนหรือเงินได้อ่นื ใดจากหลักทรัพย์รวมถึงการแจ้งการ
เปลี่ยนแปลงของหลักทรัพย์ทม่ี ผี ลกระทบต่อกองทุน เช่น การเปลีย่ นแปลงมูลค่าหลักทรัพย์ เป็ นต้น หรือสถานะการปิ ดโอน
ของหลักทรัพย์ โดยทันทีทผ่ี ดู้ แู ลผลประโยชน์ได้รบั ทราบข้อมูลเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
(7) จัดทารายงานเสนอต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการกระทาการหรืองดเว้นกระทาการจนก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่กองทุน หรือไม่ปฏิบตั ิหน้าที่ตามมาตรา 125 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535
(8) ดาเนินการฟ้ องร้องบังคับคดีให้บริษทั จัดการปฏิบตั ติ ามหน้าทีข่ องตนหรือฟ้ องร้องเรียกค่ าสินไหมทดแทนความเสียหายจาก
บริษทั จัดการ ทัง้ นี้เพื่อประโยชน์ของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนทัง้ ปวง หรือเมื่อได้รบั คาสั ่งจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ นี้
ค่าใช้จ่ายในการฟ้ องร้องบังคับคดีเพื่อประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนในกองทุนให้เรียกร้องจากทรัพย์สนิ กองทุนนัน้
(9) รับรองความถูกต้องในการคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคารับ
ซื้อคืนหน่ วยลงทุน จานวนหน่ วยลงทุนทีเ่ พิม่ ขึน้ จากการจาหน่ ายหน่ วยลงทุนให้ผถู้ อื หน่ วยลงทุน และจานวนหน่ วยลงทุนที่
ลดลงจากการขายคืนหน่ วยลงทุนของผู้ถอื หน่ วยลงทุน ซึ่งบริษัทจัดการคานวณไว้ตามทีร่ ะบุในรายละเอียดโครงการ ทัง้ นี้
ผูด้ แู ลผลประโยชน์จะต้องร่วมรับผิดชอบต่อความสูญเสีย ความเสียหาย ความรับผิด และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมใดๆ ที่
เกิดขึน้ จากความผิดพลาดในการคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
มูลค่าหน่ วยลงทุน ราคาขายหน่ วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุนทีบ่ ริษทั จัดการได้คานวณไว้และผูด้ ูแลผลประโยชน์
ได้รบั รองความถูกต้องแล้ว
(10) ให้ความเห็นชอบเมื่อบริษัทจัดการเห็นว่ามีเหตุจาเป็ นทาให้ไม่สามารถจาหน่ าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของ
กองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล ไม่สามารถคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนได้อย่างเป็ นธรรมและเหมาะสม หรือมีเหตุจาเป็ น
อื่นใดเพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ อื หน่ วยลงทุ น ซึ่งบริษทั จัดการจะไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่ วยลงทุนตามคาสั ่งซื้อหรือ
คาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนทีไ่ ด้รบั มาแล้ว หรือจะหยุดรับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน หรือให้ความเห็นชอบกรณีการ
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ชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นแทนเงิน การรับชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สนิ อื่นแทนการชาระหนี้ตาม
ตราสารแห่งหนี้ตามวิธที ค่ี ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด กรณีราคาขายหรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และ
กรณีอ่นื ใด ทีก่ ฎหมายหรือประกาศทีเ่ กีย่ วข้องกาหนดให้ตอ้ งขอความเห็นชอบจากผูด้ แู ลผลประโยชน์
(11) ให้ความเห็นชอบแก่บริษทั จัดการในการกาหนดวิธคี านวณมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนตามราคาทีเ่ ป็ นธรรม เมื่อมีเหตุจาเป็ น
ทาให้วธิ คี านวณมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนตามวิธปี กติไม่สามารถคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมได้อย่างเป็ นธรรม
และเหมาะสม หรือมีเหตุจาเป็ นอื่นใดเพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของผู้ถอื หน่วยลงทุน หรือในกรณีทเ่ี ป็ นทรัพย์สนิ อื่นของกองทุน
ทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไม่ได้มปี ระกาศกาหนดรายละเอียดไว้
(12) ให้ค วามเห็น เกี่ยวกับ การจัดการกองทุ น ของบริษัท จัดการ เพื่อเป็ นข้อมูลประกอบในการจัด ท ารายงานตามที่ป ระกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กา หนด เช่น รายงานทุกรอบปี บญ
ั ชี รายงานทุกรอบระยะเวลา
6 เดือนของรอบปี บญ
ั ชีหรือปี ปฏิทนิ โดยผูด้ ูแลผลประโยชน์จะจัดทาและนาส่งถึงบริษัทจัดการภายใน 60 วันนับแต่วนั สิ้น
รอบบัญชีของกองทุน และ 30 วัน นับแต่วนั สิน้ รอบบัญชีของกองทุนหรือปี ปฏิทนิ ตามลาดับ
(13) เมื่อเกิดเหตุท่ตี ้องเลิกกองทุน ผู้ดูแลผลประโยชน์จะสิน้ สุดหน้าที่เมื่อผูช้ าระบัญชีของกองทุนได้จดทะเบียนเลิกกองทุนกับ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ นี้ ในระหว่างทีก่ ารชาระบัญชียงั ไม่สน้ิ สุด ผูด้ ูแลผลประโยชน์จะดูแลและรับฝากทรัพย์สนิ
ของกองทุ น จนกว่ า จะจดทะเบีย นเลิก กองทุ น ดัง กล่ า วกับ ส านั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรีย บร้อ ยแล้ว และผู้ดู แ ล
ผลประโยชน์จะดูแลตรวจสอบให้ผู้ชาระบัญชีปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และ
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหากผู้ชาระบัญชีกระทาการหรืองดเว้นกระทาการ
ตามทีก่ ฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องประกาศกาหนด จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุน ผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนจะรายงาน
ให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน
(14) จ่ายเงินคืนให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนตามคาสั ่งของผูช้ าระบัญชี
(15) กรณี ท่สี ญ
ั ญาสิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ผู้ดูแลผลประโยชน์ จะดาเนินการโอน และหรือส่งมอบทรัพย์สินและข้อมูล
เอกสารทัง้ หมดของกองทุนให้แก่ผดู้ ูแลผลประโยชน์รายใหม่หรือผูช้ าระบัญชี (แล้วแต่กรณี) หรือตามคาสั ่งของบริษทั จัดการ
หรือคาสั ่งของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 30 วันนับแต่วนั ทีส่ ญ
ั ญาสิน้ สุดลง
(16) หน้าทีอ่ ่นื ใดตามทีก่ ฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมาย ก.ล.ต. กาหนด โดยปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตาม
พระราชบัญ ญัติหลักทรัพ ย์และตลาดหลักทรัพ ย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือประกาศสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ ทีม่ อี ยู่ในปั จจุบนั และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมในอนาคต
ผูด้ ูแลผลประโยชน์มอี านาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบตามที่กาหนดไว้ในสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมและ
ตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถึงหน้าทีด่ ูแลรักษาประโยชน์ของผูถ้ อื หน่ วยลงทุน และ
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ผูด้ ูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าทีด่ าเนินการตามทีจ่ าเป็ นเพื่อให้ผดู้ ูแลผลประโยชน์
รายใหม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีต่ ่อไปได้ ซึ่งการดาเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื่อ ในหนังสือเพื่อรับรองความถูกต้องและ
ครบถ้วนของสิง่ ทีส่ ่งมอบให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลีย่ นแปลงผูด้ แู ลผลประโยชน์
ในกรณีทผ่ี ดู้ ูแลผลประโยชน์กระทาการ งดเว้นกระทาการ หรือละเลยไม่ปฏิบตั หิ น้าที่ ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผูถ้ อื หน่ วย
ลงทุน ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนอาจใช้สทิ ธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 ในการฟ้ องร้องบังคับคดีกบั ผูด้ แู ลผลประโยชน์เพื่อประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทัง้ ปวงได้

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เวียดนาม ทริกเกอร์ 7M1

5

ข้อผูกพัน
ผูด้ ูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทาการอันเป็ นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผูถ้ อื หน่ วยลงทุน ไม่ว่าการกระทานัน้ จะ
เป็ นไปเพื่อประโยชน์ ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ ของผู้อ่นื เว้นแต่เป็ นการเรียกค่าตอบแทนในการทาหน้ าที่เป็ น
ผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือเป็ นการดาเนิ นการในลักษณะที่เป็ น ธรรมและได้เปิ ดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่ วยลงทุ นทราบก่อนอย่า ง
เพียงพอแล้ว โดยผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีไ่ ด้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน
ในกรณี ท่ีก ารดาเนิ น การใดต้อ งได้รบั มติของผู้ถือหน่ ว ยลงทุ น หากบริษัท จัด การกองทุ นรวมไม่ ดาเนิ น การขอมติ ให้ผู้ดูแ ล
ผลประโยชน์มอี านาจดาเนินการตามทีจ่ าเป็ นเพื่อขอมติของผูถ้ อื หน่วยลงทุนได้
เงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ดแู ลผลประโยชน์ :
บริษทั จัดการจะเปลี่ยนตัวผูด้ ูแลผลประโยชน์เมื่อปรากฏเหตุขอ้ ใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อ ดังต่อไปนี้ ทัง้ นี้โดยได้รบั ความเห็นชอบ
จากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(1) เมื่อบริษัทจัดการหรือผูด้ ูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ ายหนึ่ง มีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ โดย
บอกกล่าวให้อกี ฝ่ ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
(2) ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการหรือผูด้ ูแลผลประโยชน์ไม่ปฏิบตั ติ ามหน้าที่ และความรับผิดชอบทีไ่ ด้ตกลงไว้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์หรือ
บริษทั จัดการอาจบอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ โดยบอกกล่าวให้อกี ฝ่ ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
เป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน
(3) ในกรณีทม่ี กี ารเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงการจัดการกองทุน หรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือกฎหมายหรือ
กรณีอ่นื ใด อันจะมีผลเป็ นการเพิม่ ภาระหน้าทีแ่ ก่ผดู้ ูแลผลประโยชน์ และผูด้ ูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที่ดงั กล่าว
ผูด้ ูแลผลประโยชน์มสี ทิ ธิบอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้บริษทั จัดการทราบล่วงหน้าเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
(4) ในกรณีทผ่ี ถู้ ือหน่ วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากซึ่งคิดตามจานวนหน่ วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจานวนหน่ วยลงทุนที่
ขายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนเรียกร้องให้มกี ารเปลีย่ นแปลงผูด้ แู ลผลประโยชน์
(5) ในกรณีทผ่ี ดู้ ูแลผลประโยชน์นาข้อมูลต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับการจัดการกองทุ นหรือข้อมูลอื่นทีเ่ กี่ยวข้องกับกองทุนไปเปิ ดเผย
หรือใช้ในทางทีก่ ่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนหรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผดู้ ูแลผลประโยชน์เอง บริษทั จัดการ
สามารถบอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ได้ ทัง้ นี้ การบอกเลิกสัญญาจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ไม่น้อยกว่า 15 วัน
(6) ในกรณีทผ่ี ดู้ ูแลผลประโยชน์มคี ุณสมบัตไิ ม่เป็ นไปตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ว่าด้วยคุณสมบัติของผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมในภายหลัง บริษทั จัดการจะดาเนินการให้ผดู้ ูแลผลประโยชน์แก้ไข
คุณสมบัติให้ถูกต้องภายในสิบ ห้าวันนั บแต่วนั ที่บริษัทจัดการทราบเหตุดงั กล่าว และแจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในสามวันทาการนับแต่วนั ทีแ่ ก้ไขเสร็จสิน้
ในกรณีท่ผี ู้ดูแลผลประโยชน์ มไิ ด้แก้ไขคุณสมบัติให้ถูกต้องภายในกาหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะขออนุ ญ าต
เปลีย่ นตัวผูด้ แู ลผลประโยชน์ต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในสิบห้าวันนับแต่วนั ทีค่ รบกาหนดเวลาดังกล่าว และเมื่อ
ได้รบั อนุญาตแล้ว บริษทั จัดการจะแต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์รายใหม่แทนโดยพลัน
(7) เมื่อผูด้ แู ลผลประโยชน์เป็ นผูล้ ม้ ละลายตามคาสั ่งศาล
(8) ในกรณีทม่ี เี หตุให้ตอ้ งเปลีย่ นตัวผูด้ แู ลผลประโยชน์ของกองทุน และต้องแต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์อ่นื แทน ให้กระทาได้ต่อเมื่อ
บริษทั จัดการได้รบั อนุ ญาตจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้วในกรณีผดู้ ูแลผลประโยชน์กระทาการอันเป็ นการขัดแย้ง
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กับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผูถ้ อื หน่ วยลงทุนที่ไม่เข้าข้อยกเว้นให้กระทาได้ หากเป็ นกรณีทม่ี นี ัยสาคัญและไม่สามารถ
แก้ไขให้หมดไป ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมมีอานาจบอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์ได้
ในกรณีผดู้ ูแลผลประโยชน์กระทาการอันเป็ นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผูถ้ อื หน่ วยลงทุนที่ไม่เข้าข้อยกเว้นให้
กระทาได้ หากเป็ นกรณีทม่ี นี ัยสาคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมมีอานาจบอกเลิกสัญญาแต่งตัง้
ผูด้ แู ลผลประโยชน์ได้
สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม :
ชื่อ : ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
ทีอ่ ยู่ 1 เลขที่ 400/22 ถนน พหลโยธิน แขวง สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : (02) 470 9520
และ/หรือที่บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด และ/หรือที่ บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศ จากัด
และ/หรือทีต่ วั แทนเก็บรักษาทรัพย์สนิ ทีผ่ ดู้ แู ลผลประโยชน์ได้แต่งตัง้ และ/หรือ ผูร้ บั ฝากทรัพย์สนิ ใดๆใด ๆ
3. ผู้สอบบัญชี :
ชื่อ : นางสาว ซูซาน เอีย่ มวณิชชา
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 สุชาติ พานิชย์เจริญ
ทีอ่ ยู่ : บริษทั เอส พี ออดิท จากัด
อาคาร เค.เอส.แอล. ทาวเวอร์ ชัน้ 18(A) เลขที่ 503/31 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ชื่อ : นางสาว ชื่นตา ชมเมิน
ทีอ่ ยู่ : บริษทั เอส พี ออดิท จากัด
อาคาร เค.เอส.แอล. ทาวเวอร์ ชัน้ 18(A) เลขที่ 503/31 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ชื่อ : นางสาววันดี เอีย่ มวณิชชา
ทีอ่ ยู่ : บริษทั เอส พี ออดิท จากัด
อาคาร เค.เอส.แอล. ทาวเวอร์ ชัน้ 18(A) เลขที่ 503/31 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ชื่อ : นายเกียรติศกั 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
หรือบุคคลอื่นทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นขอบผูส้ อบบัญชี โดยบริษทั จัด การจะแจ้งให้สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
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4. นายทะเบียนหน่ วยลงทุน :
ชื่อ : บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนพรินซิเพิล จากัด
ทีอ่ ยู่ : 44 อาคารธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชัน้ 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
5. ผู้จดั จาหน่ าย : ไม่มี
ชื่อ : ทีอ่ ยู่ : สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ : 6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน :
ชื่อ : ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
ชื่อ : ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
ชื่อ : บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด
หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีบ่ ริษทั จัดการแต่งตัง้
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ : 7. ผู้ดแู ลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) : ไม่มี
ชื่อ : ทีอ่ ยู่ : สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ : 8. ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายที่ไม่ได้เป็ นผู้ดแู ลสภาพคล่อง) : ไม่มี
ชื่อ : ทีอ่ ยู่ : สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ : 9. ที่ปรึกษา : ไม่มี
9.1. ที่ปรึกษาการลงทุน : ชื่อ : ทีอ่ ยู่ : สิ ทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบ :
สิทธิ หน้ าที่ และความรับผิด ชอบตามที่ระบุ ไว้ในสัญ ญาแต่งตัง้ (ถ้ามี) ทัง้ นี้ สัญ ญาดังกล่าวจะไม่ขดั ต่อประกาศหรือ
กฎหมายต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
หมายเหตุ (ที่ปรึกษาการลงทุน) :
บริษัทจัดการอาจแต่งตัง้ ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจและการลงทุน ให้เป็ นที่ปรึกษาการลงทุนของบริษัทจัดการหรือกองทุน
เพื่อให้คาแนะนาในเรื่องต่างๆ ทีเ่ กี่ยวเนื่องกับการลงทุนและการบริหารจัดการกองทุน เพื่อให้บริหารจัดการกองทุนเป็ นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทีป่ รึกษาการลงทุนทีบ่ ริษทั จัดการอาจจะแต่งตัง้ ขึน้ ดังกล่าวนัน้ จะไม่มี
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อานาจควบคุมการดาเนินงานของบริษัทจัดการแต่อย่างใด โดยเมื่อบริษัทจัดการแต่งตัง้ ที่ปรึกษาการลงทุนแล้ว บริษัท
จัดการจะดาเนินการแจ้งชื่อทีป่ รึกษาการลงทุนดังกล่าวไปยังสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ต่อไป
9.2. ที่ปรึกษากองทุน : ไม่มี
อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจทาการแต่ตงั ้ ผู้ท่มี ใี บอนุ ญาตในการประกอบธุรกิจเป็ นที่ปรึกษากองทุนให้เป็ นที่ปรึกษา
กองทุน เพื่อให้การลงทุนของกองทุนเป็ นไปอย่างเหมาะสมและพิทกั ษ์ผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน โดยที่ปรึกษา
กองทุนจะไม่มอี านาจควบคุมการดาเนินการของบริษทั จัดการแต่ประการใด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะแต่งตัง้ ที่ปรึกษากองทุนในภายหลัง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการแต่งตัง้ หรือยกเลิกการ
แต่งตัง้ ทีป่ รึกษากองทุนในสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ ทัง้ นี้ทป่ี รึกษากองทุนดังกล่างต้องมีคุณสมบัตเิ ป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์และ/หรือประกาศของสานักงาน ก.ล.ต. กาหนด และ/หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
10. ผู้ประกัน (กรณี กองทุนมีประกัน) : ไม่มี
11. ผู้รบั มอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : ไม่มี
ชื่อ : ทีอ่ ยู่ : สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ : หมายเหตุ (ผูร้ บั มอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน) : บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะแต่งตัง้ ทีผ่ รู้ บั มอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) ในภายหลัง โดยบริษทั จัดการ
จะแจ้งการแต่งตัง้ หรือยกเลิกการแต่งตัง้ ผูร้ บั มอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) ให้สานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.ทราบ ทัง้ นี้ผรู้ บั มอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) ดังกล่าวต้องมีคุณสมบัตเิ ป็ นไปตามหลักเกณฑ์และ/
หรือประกาศของสานักงาน ก.ล.ต. กาหนด และ/หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่ วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : ไม่มี
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ : 13. สิ ทธิ หน้ าที่และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่ วยลงทุน :
13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน :
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนมีสทิ ธิในการขายคืนหน่วยลงทุน ตามหัวข้อ "การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน"
13.2. สิทธิในการรับเงินปั นผล :
ไม่มี
13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน :
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถโอนหน่ วยลงทุนและต้องชาระค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมการโอนตามระเบียบวิธกี ารที่นาย
ทะเบียนกองทุนกาหนด
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13.4. ข้อจากัดการโอนหน่วยลงทุน :
13.5. สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิม่ เติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธจี ดั การ :
13.5.1 ผูถ้ อื หน่วยลงทุนมีสทิ ธิลงมติเพื่อให้บริษทั จัดการทาการแก้ไขเพิม่ เติมโครงการจัดการกองทุนโดยบริษทั จัดการ
จะกระทาการตามหัวข้อ "วิธกี ารแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธกี ารจัดการ"
13.5.2 กรณีผู้ถือหน่ วยลงทุนถือหน่ วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่ วยลงทุนที่จาหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดของ
กองทุนรวม บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่า 1 ใน 3 เว้นแต่กรณีท่มี กี ารแบ่งชนิดหน่ วยลงทุน
และหน่ วยลงทุนชนิดดังกล่าว มีผถู้ อื หน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนดังกล่าว
ได้เต็มตามจานวนทีถ่ อื อยู่
13.6. สิทธิในการได้รบั เงินคืนเมื่อเลิกโครงการ :
ผู้ถือหน่ วยลงทุนมีสทิ ธิท่จี ะได้รบั เงินคืนเมื่อบริษัทจัดการเลิกกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะดาเนินการตามหัวข้อ
"การชาระบัญชีกองทุนรวมและวิธกี ารเฉลีย่ เงินคืนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนเมื่อเลิกโครงการ"
13.7. สิทธิประโยชน์อ่นื ๆ : 13.8. อื่น ๆ :
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนมีความรับผิดจากัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนทีย่ งั ส่งใช้แก่บริษทั จัดการกองทุนรวมไม่ครบ
การทีผ่ ถู้ อื หน่ วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถอื ว่า
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกาหนดในข้อ ผูกพันซึ่งลงนามโดยผูด้ ูแลผลประโยชน์ท่ไี ด้รบั การแต่งตัง้
จากบริษทั จัดการกองทุนรวมโดยชอบ
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนมีสทิ ธิเรียกให้บริษทั จัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุน
ของกองทุนรวมทีต่ นถือ ทัง้ นี้ ในกรณีทม่ี กี ารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รบั ประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุน
ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็ นไปตามข้อกาหนดของหน่วยลงทุนชนิดนัน้ ๆ ด้วย
14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิ ทธิ ในหน่ วยลงทุน :
14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
- หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
14.2. เงือ่ นไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ :
กองทุนจะใช้ระบบไร้ใบหน่ วยลงทุน (Scripless) โดยจะดาเนินการดังต่อไปนี้เว้นแต่จะได้รบั อนุญาตจากบริษทั จัดการ
ให้ดาเนินการเป็ นอย่างอื่น
14.2.1 สาหรับการเสนอขายครัง้ แรก
ภายหลังจากที่บริษัทจัดการได้จดั สรรหน่ วยลงทุนให้ผู้สั ่งซื้อหน่ วยลงทุน ตามคาสั ่งซื้อที่สมบูรณ์ และบริษัท
จัดการได้รบั ชาระเงินค่าซื้อหน่ วยลงทุนแล้ว นายทะเบียนหน่ วยลงทุนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิใน
หน่วยลงทุนให้ผถู้ อื หน่วยลงทุน ภายใน 15 วันนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันสิน้ สุดระยะเวลาการเสนอขายครัง้ แรก
14.2.2 สาหรับการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก
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ภายหลังจากที่บริษัทจัดการได้จดั สรรหน่ วยลงทุนให้ผู้สั ่งซื้อหน่ วยลงทุน ตามคาสั ่งซื้อที่สมบูรณ์ และบริษัท
จัดการได้รบั ชาระเงินค่าซื้อหน่ วยลงทุนแล้ว นายทะเบียนหน่ วยลงทุนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิใน
หน่วยลงทุนให้ผถู้ อื หน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันทาการขายหน่วยลงทุน
14.2.3 เมื่อผูถ้ อื หน่ วยลงทุนซื้อและหรือขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละครัง้ และบริษทั จัดการได้ทารายการดังกล่าวสมบูรณ์
แล้ว นายทะเบียนหน่ วยลงทุนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่ วยลงทุนให้ผถู้ อื หน่ วยลงทุน ภายใน 5
วันทาการนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันทาการซื้อขายหน่ วยลงทุนรายการนัน้ ๆ ซึง่ บริษทั จัดการจะถือว่ายอดคงเหลือ
ของหน่ วยลงทุนของกองทุนทีป่ รากฏในทะเบียนผูถ้ อื หน่ วยลงทุนตามข้อมูลของนายทะเบียนหน่ วยลงทุนและ
ตามข้อมูลในหนังสือรับรองสิทธิในหน่ วยลงทุนฉบับล่าสุดที่นายทะเบียนหน่ วยลงทุนจัดทาและนาส่งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุน เป็ นข้อมูลทางทะเบียนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้องและเป็ นปั จจุบนั
14.2.4 ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนสามารถแจ้งให้นายทะเบียนหน่ วยลงทุนทราบถึงข้อมูลทีผ่ ดิ พลาดหรือไม่ครบถ้วน ในหนังสือ
รับรองสิทธิในหน่ วยลงทุนได้ โดยต้องแจ้งให้นายทะเบียนหน่ วยลงทุนทราบภายใน 15 วันนับจากวันที่นาย
ทะเบียนได้จดั ส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนดังกล่าว
14.2.5 บริษทั จัดการและนายทะเบียนขอสงวนสิทธิทจ่ี ะเปลีย่ นรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจากหนังสือ
รับรองสิทธิในหน่ วยลงทุนเป็ นสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุ น หรือรูปแบบอื่นที่สานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. อนุ ญาต โดยบริษทั จัดการจะปิ ดประกาศรายละเอียดทีเ่ กี่ยวข้อง ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่
ทีท่ าการทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการขายและ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน
14.2.6 หากเป็ นกรณีผู้ถอื หน่ วยลงทุน 2 คนถือหน่ วยลงทุนร่วมกัน นายทะเบียนหน่ วยลงทุนจะบันทึกชื่อผูถ้ อื หน่ วย
ลงทุนทัง้ หมดเป็ นผูถ้ อื หน่ วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผูถ้ อื หน่ วยลงทุน โดยจะถือเอาบุคคลทีม่ ชี ่อื แรกในคาขอ
เปิ ดบัญชีกองทุนรวมเป็ นผูใ้ ช้สทิ ธิในฐานะผูถ้ อื หน่วยลงทุนหรือผูร้ บั เงินทีไ่ ด้จากการขายคืนหน่วยลงทุน
บริษทั จัดการกองทุนรวมจะจัดทาหลักฐานแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนให้แก่ผถู้ อื หน่ วยลงทุน เพื่อให้ผถู้ อื หน่ วยลงทุนสามารถ
ใช้อา้ งอิงต่อบริษทั จัดการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได้
ในกรณีท่ผี ถู้ ือหน่ วยลงทุนจาเป็ นต้องใช้ใบหน่ วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทาใบหน่ วยลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุน
15. กาหนดเวลา วิ ธีการ และข้อจากัดในการจ่ายเงิ นปันผลแก่ผ้ถู ือหน่ วยลงทุน :
ไม่มี
16. วิ ธีการชาระเงิ นหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผ้ถู ือหน่ วยลงทุน :
กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุนเป็ นเงิน และจะชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สนิ อื่นแทน บริษัทจะกาหนดขัน้ ตอนการดาเนินการต่อไป โดยต้องได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ก่อน และถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ อื หน่ วยลงทุนแล้ว โดยขัน้ ตอทีก่ าหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบตั ไิ ด้จริง
และเป็ นธรรมต่อผู้ถือหน่ วยลงทุน ของกองทุน รวมทุก ราย และบรริษัท จัดการจะต้องแจ้งผู้ถือหน่ วยลงทุ นทุ กรายทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน
การชาระเงินหรือทรัพย์สนิ อื่นให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน บริษทั จัดการกองทุนรวมจะชาระให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนทีป่ รากฏชื่อตาม
ทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน ณ เวลาทีก่ าหนด เท่านัน้
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17. การจัดทาทะเบียนหน่ วยลงทุน การโอนหน่ วยลงทุน และข้อจากัดในการโอนหน่ วยลงทุน :
บริษั ท จัด การกองทุ น รวมมี ห น้ า ที่ จ ัด ให้ มี ท ะเบี ย นผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ตามหลัก เกณฑ์ ท่ี อ อกตามมาตรา 125(5) แห่ ง
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
บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่ วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจานาหน่ วยลงทุน ในกรณี
ดังนี้
(ก) การโอนหน่ วยลงทุน ในกรณีเป็ นกองทุนรวมทีเ่ สนอขายต่อผูล้ งทุนทีม่ ใิ ช่รายย่อย และการโอนหน่ วยลงทุนจะทาให้ผถู้ ือ
หน่วยลงทุนไม่เป็ นผูล้ งทุนสถาบัน ผูล้ งทุนรายใหญ่ หรือผูม้ เี งินลงทุนสูง ตามทีก่ าหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้น
แต่เป็ นการโอนทางมรดก
(ข) การโอนหน่ วยลงทุน ในกรณีเป็ นกองทุนรวมทีเ่ สนอขายต่อผูล้ งทุนสถาบันหรือผูล้ งทุนรายใหญ่พเิ ศษ และการโอนหน่ วย
ลงทุนจะทาให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนไม่เป็ นผูล้ งทุนสถาบันหรือผูล้ งทุนรายใหญ่พเิ ศษ ตามทีก่ าหนดในโครงการจัดการกองทุน
รวม เว้นแต่เป็ นการโอนทางมรดก
(ค) การโอนหรือการจานาหน่วยลงทุน ในกรณีเป็ นกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพหรือกองทุนรวมหุน้ ระยะยาว
1. หน่วยลงทุนทีบ่ ริษทั จัดการกองทุนรวมขายให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็ นกองทุนรวมหุน้
ระยะยาวทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพ
3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน
18. ข้อจากัดการถือหน่ วยลงทุน และข้อจากัดในการใช้สิทธิ ออกเสียง (ถ้ามี) :
กรณีผถู้ อื หน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนรวม บริษทั
จัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนทีเ่ กินกว่า 1 ใน 3 เว้นแต่กรณีทม่ี กี ารแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้
ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผูถ้ อื หน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจานวนทีถ่ อื อยู่
19. หลักเกณฑ์และวิ ธีการในการขอมติ ของผู้ถือหน่ วยลงทุน :
ในการแก้ไขเพิม่ เติมโครงการใด หากไม่สามารถดาเนินการตามมติโดยเสียงข้างมาก หรือมติพเิ ศษของผู้ถอื หน่ วยลงทุนได้
เนื่องจากข้อจากัดดังต่อไปนี้ บริษัท จัดการกองทุนรวมอาจดาเนินการขอรับ ความเห็นชอบจากสานั กงานตามแนวทางที่
สานักงานกาหนดได้
(1) การนับคะแนนเสียงของผู้ถอื หน่ วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจากัด
การถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่ องบริษทั จัดการ
(2) การนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมอื่นที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกันเป้ นผู้รบั ผิดชอบในการ
ดาเนินการ
การดาเนินการใดทีโ่ ครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกาหนดให้ต้องได้รบั มติของผูถ้ อื หน่ วยลงทุน หากบริษทั จัดการ
กองทุนรวมได้ดาเนินการไปตามมติของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนทีไ่ ด้รบั มาโดยชอบแล้ว ให้ถอื ว่าผูถ้ อื หน่ วยลงทุนทัง้ ปวงเห็นชอบให้
ดาเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ
มติของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีใ่ ห้ดาเนินการใดอันเป็ นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ทก่ี าหนดในกฎหมาย ให้ถอื ว่ามตินนั ้ เสียไป
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ในกรณีทเ่ี ป็ นการขอมติเพื่อแก้ไขข้อผูกพันในเรื่องทีก่ ระทบต่อสิทธิของผูถ้ อื หน่วยลงทุนอย่างมีนัยสาคัญ ต้องได้รบั มติพเิ ศษ
ของผูถ้ อื หน่วยลงทุน (มติของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีม่ คี ะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนหน่วยลงทุนทัง้ หมดของผูถ้ อื
หน่ วยลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจานวนหน่ วยลงทุนทัง้ หมดของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนซึ่งส่ง
หนังสือแจ้งมติและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน) เว้นแต่กรณีทก่ี องทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผถู้ อื หน่วยลงทุน
นอกจากจะต้องปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอมติผถู้ อื หน่วยลงทุนทีก่ าหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือทีก่ าหนดไว้
ในมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามทีก่ าหนดในประกาศนี้แล้ว ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์เพิม่ เติมดังต่อไปนี้ดว้ ย
(1) ในกรณีท่เี ป็ นการขอมติทม่ี ผี ลกระทบต่อผูถ้ อื หน่ วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รบั ผลกระทบต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุนไม่
เท่ากัน ต้องได้รบั มติเสียงข้างมากหรือมติพเิ ศษของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(2) ในกรณีทเ่ี ป็ นการขอมติทม่ี ผี ลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รบั มติเสียงข้างมากหรือมติ
พิเศษของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) ในกรณีท่เี ป็ นการขอมติทม่ี ผี ลกระทบต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ต้องได้รบั มติเสียงข้างมากหรือมติพเิ ศษของ
จานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
20. วิ ธีการแก้ไขเพิ่ มเติ มข้อผูกพัน :
การแก้ไขเพิม่ เติมส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อผูกพันทีเ่ ป็ นไปตามวิธกี ารทีก่ าหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสาระสาคัญที่เป็ นไปตาม
และไม่ขดั หรือแย้งกับพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ทอ่ี อกโดยอาศัยอานาจ
ของกฎหมายดังกล่าว ให้ถอื ว่าข้อผูกพันส่วนทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมนัน้ มีผลผูกพันคู่สญ
ั ญา
การแก้ไขเพิม่ เติมข้อผูกพันในเรื่องทีก่ ระทบต่อสิทธิของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนอย่างมีนัยสาคัญต้องได้รบั มติพเิ ศษของผูถ้ อื หน่ วย
ลงทุน ทัง้ นี้ เรื่องทีก่ ระทบต่อสิทธิของผูถ้ อื หน่วยลงทุนอย่างมีนัยสาคัญ ให้รวมถึง
(ก) ข้อกาหนดเกีย่ วกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน
(ข) ข้อกาหนดเกีย่ วกับการชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นตามข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุน ที่ ทน. 19/2554
(ค) ข้อกาหนดเกีย่ วกับการรับชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สนิ อื่น
(ง) ข้อกาหนดเกี่ยวกับการประกันตามข้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมี
ประกัน และข้อกาหนดเกีย่ วกับการแก้ไขเพิม่ เติมสัญญาประกันในเรื่องใด ๆ อันมีผลให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์
(จ) เรื่องทีผ่ ดู้ แู ลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผูถ้ อื หน่วยลงทุนอย่างมีนัยสาคัญ
การแก้ไขเพิม่ เติมข้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี้ ให้มผี ลผูกพันเมื่อได้รบั ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยไม่ต้อง
ได้รบั มติของผูถ้ อื หน่วยลงทุน
(ก) เป็ นการแก้ไขเพิม่ เติมข้อผูกพันให้มสี าระสาคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมโดยได้รบั มติโดย
เสียงข้างมากหรือมติพเิ ศษของผูถ้ อื หน่วยลงทุน หรือได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน แล้วแต่กรณี หรือ
(ข) ผูด้ แู ลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิม่ เติมข้อผูกพันนัน้ เหมาะสม มีความจาเป็ นหรือสมควร และไม่กระทบต่อ
สิทธิของผูถ้ อื หน่วยลงทุนอย่างมีนัยสาคัญ
การแก้ไขเพิม่ เติมข้อผูกพันไม่ว่ากรณีใด
ต้องกระทาเป็ นหนังสือลงลายมือชื่อโดยบุคคลผูม้ อี านาจลงนามผูกพันบริษทั จัดการกองทุนรวมและผูด้ แู ลผลประโยชน์ พร้อม
ทัง้ ประทับตราบริษทั (ถ้ามี) บริษทั จัดการกองทุนรวมจะจัดให้มขี อ้ ผูกพันเปิ ดเผยไว้ ณ ทีท่ าการและเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ
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กองทุนรวมเพื่อให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ รวมทัง้ จัดส่งสรุปการแก้ไขเพิม่ เติมข้อผูกพันพร้อมทัง้ เหตุผลและความ
จาเป็ นให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนพร้อมกับการส่งรายงานประจาปี ของกองทุนรวม
21. การระงับข้อพิ พาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : ไม่มี
21.1. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : ไม่มี
21.2. รายละเอียดเพิม่ เติม : 22. การเลิ กกองทุนรวม :
22.1. เงือ่ นไขในการเลิกกองทุน :
22.1.1 หากปรากฏว่ากองทุนเปิ ดใดมีมลู ค่าหน่วยลงทุนหรือมีผถู้ อื หน่วยลงทุนเป็ นจานวนดังนี้
(1) เมื่อเกิดเหตุตามเงือ่ นไขการเลิกกองทุน คือ
(ก) เมื่อกองทุนมีมลู ค่าหน่วยลงทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 10.75 บาท และ
(ข) บริษทั จัดการสามารถรวบรวมเงินสดหรือตราสารสภาพคล่องในสกุลบาทได้เพียงพอเพื่อรับซื้อคืนหน่ วย
ลงทุนอัตโนมัตใิ ห้กบั ผูถ้ อื หน่วยลงทุนตามทีร่ ะบุในโครงการ
(2) จานวนผูถ้ อื หน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 รายในวันทาการใด
(3) เมื่อมูลค่าหน่ วยลงทุนทีข่ ายได้แล้วทัง้ หมด โดยคานวณตามมูลค่าทีต่ ราไว้ของหน่ วยลงทุน ลดลงเหลือน้อย
กว่า 100 ล้านบาทในวันทาการใด และบริษทั จัดการประสงค์จะเลิกกองทุนรวมนัน้
(4) มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
(ก) มีการขายคืนหน่ วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่าสองในสามของจานวนหน่ วยลงทุนทีจ่ าหน่ ายได้
แล้วทัง้ หมด
(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่ วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลาห้าวันทาการซื้อขายหน่ วยลงทุนใดติดต่อกัน คิด
เป็ นจานวนเกินกว่าสองในสามของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมด ทัง้ นี้ กรณีทเ่ี ป็ นกองทุน
รวมที่มกี าหนดระยะเวลาการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนเป็ นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการ
ขายคืนหน่ วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ซึ่งกองทุนรวมเปิ ดให้รบั ซื้อคืน
หน่วยลงทุนเท่านัน้
ความใน (3) วรรคหนึ่ง มิให้นามาใช้บงั คับกับกองทุนรวมทีบ่ ริษทั จัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความ
เชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีเ่ หลืออยู่
เนื่องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สนิ คงเหลือทีม่ คี ุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผูถ้ อื หน่วย
ลงทุนทีเ่ หลืออยู่จะไม่ได้รบั ผลกระทบจากการขายคืนนัน้
(5) กรณีทป่ี รากฏข้อเท็จจริงซึง่ บริษทั จัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่า
จะมีการขายคืนหน่วยลงทุนตาม (3) วรรคหนึ่ง และการเลิกกองทุนรวมจะเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุน
โดยรวม
ความใน (3) และ (4) มิให้นามาใช้บงั คับกับกองทุนรวมตลาดเงิน กองทุนรวมหน่วยลงทุน กองทุนรวม
ฟี ดเดอร์ กองทุนรวมดัชนี และกองทุนรวมอีทเี อฟ
(6) บริษทั จัดการกองทุนรวมดาเนินการเลิกกองทุนรวมเปิ ดตามหลักเกณฑ์ทก่ี าหนดไว้ในข้อ 22.2 เมื่อปรากฏ
ข้อเท็จจริงทีบ่ ริษทั จัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืน
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หน่วยลงทุนตามข้อ (3) วรรคหนึ่ง และการเลิกกองทุนรวมจะเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนโดยรวม
ทัง้ นี้ ให้นาความในข้อ (3) วรรคสามและวรรคสีม่ าใช้บงั คับโดยอนุ โลม
22.1.2 เมื่อสานักงานมีคาสั ่งเลิกกองทุนรวมตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือเมื่อสานักงานมี
คาสั ่งเพิกถอนการอนุ มตั ิให้จดั ตัง้ และจัดการกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัวไป
่ กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทีม่ ใิ ช่รายย่อย
22.1.3 เมื่อการอนุ มตั ใิ ห้จดั ตัง้ กองทุนรวมเป็ นอันสิน้ สุดลงตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการจัดตัง้
กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัวไปและเพื
่
่อผูล้ งทุนทีม่ ใิ ช่รายย่อย และการเข้าทาสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล
22.1.4 เมื่อได้รบั ความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจานวนหน่ วยลงทุนที่
จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของโครงการจัดการ
22.1.5 สานักงานก.ล.ต. มีอานาจเพิกถอนการอนุมตั ใิ ห้จดั ตัง้ และจัดการกองทุนรวมได้ ในกรณีทป่ี รากฏเหตุดงั ต่อไปนี้
(1) มีการแก้ไขเพิม่ เติมโครงการหรือข้อผูกพันทีข่ ดั หรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคาสั ่งทีอ่ อกโดยอาศัยอานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว
(2) มีการจาหน่ ายหน่ วยลงทุนโดยบริษัทจัดการกองทุนรวมมิได้ปฏิบตั ิหรือดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัวไปตามที
่
ก่ าหนดในประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชีช้ วนและการเสนอขายหน่วยลงทุน
ในกรณีทส่ี านักงานสั ่งเพิกถอนการอนุ มตั ใิ ห้จดั ตัง้ และจัดการกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ ง ให้บริษทั จัดการกองทุน
รวมดาเนินการให้มกี ารเลิกกองทุนรวมทันที
22.1.6 ในกรณี ท่ีภ ายหลังการเสนอขายหน่ วยลงทุ น ครัง้ แรกแล้ว ปรากฏว่ าไม่ มีต ราสารที่สามารถลงทุ น ได้อ ย่ า ง
เหมาะสม เพื่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุน บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะเลิกโครงการ
22.2. การดาเนินการของบริษทั จัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม :
บริษทั จัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี้เพื่อเลิกกองทุน เว้นแต่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต จะพิจารณาผ่อนผัน หรือสั ่ง
การให้บริษทั จัดการปฏิบตั เิ ป็ นอย่างอื่น
(1) ยุตกิ ารรับคาสั ่งซื้อและคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนตัง้ แต่วนั ทาการทีป่ รากฏเหตุตาม 22.1.1
(2) แจ้งให้ผทู้ เ่ี กีย่ วข้องทราบภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ทีเ่ กิดเหตุการณ์ตาม 22.1.1 โดยวิธกี ารดังนี้
(ก) แจ้งผูถ้ อื หน่ วยลงทุนทีม่ ชี ่อื อยู่ในทะเบียนผูถ้ อื หน่ วยลงทุนโดยช่องทางใดๆ ทีม่ หี ลักฐานว่าสามารถติดต่อผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนได้
(ข) แจ้งเป็ นหนังสือถึงผูด้ แู ลผลประโยชน์
(ค) แจ้งสานักงานผ่านระบบทีจ่ ดั ไว้บนเว็บไซต์ของสานักงาน
(3) จาหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ทีเ่ หลืออยู่ของกองทุนเปิ ดดังกล่าวภายใน 5 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ทาการทีป่ รากฏ
เหตุตาม 22.1.1 เพื่อรวบรวมเงินเท่าที่สามารถกระทาได้เพื่อชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุนให้ผู้ถือหน่ วยลงทุนโดย
อัตโนมัติ
(4) ชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุนตามสัดส่วนจานวนเงินที่รวบรวมได้ตาม (3) ให้ผถู้ อื หน่ วยลงทุนภายใน 10 วันทาการ
นับตัง้ แต่วนั ที่ปรากฏเหตุตาม 22.1.1 และเมื่อได้ดาเนินการชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุนแล้วจะถือว่าเป็ นการเลิก
กองทุนเปิ ดนัน้
เมื่อได้ดาเนินการตาม (1) ถึง (4) แล้ว หากมีหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ คงเหลืออยู่จากการดาเนินการตาม (3) บริษัท
จัดการจะดาเนินการตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธกี ารชาระบัญชีของกองทุนรวม
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ในกรณีทป่ี รากฏว่ากองทุนเปิ ดมีมลู ค่าหน่วยลงทุนหรือมีผถู้ อื หน่วยลงทุนเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทจ่ี ะต้องดาเนินการเพื่อ
เลิกกองทุนเปิ ดตามข้อ “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม” ให้บริษัทจัดการได้รบั การยกเว้นไม่ต้องปฏิบตั ิในเรื่อง
ดังต่อไปนี้ ในกรณีทค่ี ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีประกาศแก้ไขเพิม่ เติม บริษทั จัดการ
จะดาเนินการให้เป็ นไปตามประกาศทีแ่ ก้ไขด้วย
(1) การจัดทาและจัดส่งหนังสือชี้ชวนใหม่ให้เป็ นปั จจุบนั ตามข้อ “สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ”
หากวันทีป่ รากฏเหตุตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวเกิดขึน้ ก่อนหรือในวันทีค่ รบกาหนดจัดทาหรือจัดส่งหนังสือชีช้ วน
(2) การจัดทาและจัดส่งรายงานการลงทุนตามข้อ “สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษทั จัดการ” หากวันทีป่ รากฏ
เหตุตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวเกิดขึน้ ก่อนหรือในวันทีค่ รบกาหนดจัดทาหรือจัดส่งรายงาน
(3) การจัดทารายงานพอร์ตโฟลิโอ ดูเรชัน (portfolio duration) ตามข้อ “สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัท
จัดการ” นับตัง้ แต่วนั ทีป่ รากฏเหตุตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว และการจัดส่งรายงานดังกล่าว หากวันทีป่ รากฏเหตุตาม
หลักเกณฑ์ดงั กล่าวเกิดขึน้ ก่อนหรือในวันทีค่ รบกาหนดจัดส่งรายงาน
(4) การจัดทารายงานการลงทุนตามข้อ “สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษทั จัดการ” นับตัง้ แต่วนั ทีป่ รากฏเหตุ
ตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว และการจัดส่งรายงานดังกล่าว หากวันทีป่ รากฏเหตุตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวเกิดขึน้ ก่อนหรือ
ในวันทีค่ รบกาหนดจัดส่งรายงาน
(5) การจัดทาและจัดส่งรายงานเพื่อแสดงข้อมูลตามข้อ “สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษทั จัดการ” หากวันที่
ปรากฏเหตุการณ์ตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวเกิดขึน้ ก่อนหรือในวันทีค่ รบกาหนดจัดทาหรือจัดส่งรายงาน
(6) การคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน ราคาขายหน่ วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุน ตามข้อ
“วิธกี ารคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่ วย
ลงทุน” นับตัง้ แต่วนั ทีป่ รากฏเหตุตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว และการประกาศมูลค่าและราคาดังกล่าวตามข้อ “วิธกี าร
คานวณ กาหนดเวลาในการคานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน และราคาหน่ วยลงทุน”
นับตัง้ แต่วนั ทีป่ รากฏเหตุตามหลัก
23. การชาระบัญชีเมื่อเลิ กกองทุน :
บริษทั จัดการจะจัดให้มกี ารชาระบัญชี โดยจะแต่งตัง้ ผูช้ าระบัญชีทส่ี านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบเพื่อทา
หน้าทีร่ วบรวม และแจกจ่ายทรัพย์สนิ ทีค่ งเหลือจากการชาระหนี้สนิ ของกองทุนรวมแล้วให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน รวมทัง้ ทาการ
อย่างอื่นตามแต่จาเป็ นเพื่อชาระบัญชีกองทุนให้เสร็จสิ้น ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี ารที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกาหนด สาหรับค่าใช้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการชาระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจ่ายจากทรัพย์สนิ ของกองทุน
รวมและผูช้ าระบัญชีจะดาเนินการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถอื หน่ วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิเท่าที่คงเหลืออยู่ตามสัดส่วน
จานวนหน่วยลงทุนทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุนถืออยู่ตามหลักฐานทีป่ รากฏในทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ
เมื่อได้ชาระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผูช้ าระบัญชีจะทาการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ภายหลังจากจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแล้ว หากปรากฏว่ายังมีทรัพย์สนิ คงค้างอยู่ให้ผชู้ าระบัญชีจดั การโอนทรัพย์สนิ ดังกล่าว
ให้ตกเป็ นกรรมสิทธิของส
์ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต
โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุ มตั ิจากสานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญ ญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่ วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็ น
ส่วนหนึ่งของข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่วยลงทุนกับบริษทั จัดการกองทุนรวม
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