หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงกำร
กองทุนเปิดพรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม
Principal Equity Dividend Income Fund (PRINCIPAL iDIV)
• เดิ ม กองทุ น ชื่ อ กองทุ น เปิ ดซี ไ อเอ็ ม บี -พริ น ซิ เพิ ล อิ ค วิ ตี้ ดิ วิ เดนด์ อิ น คัม , CIMB - Principal Equity Dividend Income Fund
(ชื่อย่อ : CIMB -PRINCIPAL iDIV) โดยกำรเปลี่ยนชื่อกองทุนมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 10 มิ ถนุ ำยน 2562 เป็ นต้นไป
• กองทุนมีนโยบำยที่ จะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ ำ เพื่อแสวงหำผลประโยชน์ ตอบแทน ทำให้กองทุนรวม/เปิ ดนี้ มี
ควำมเสี่ยงมำกกว่ำกองทุนรวมอื่น จึงเหมำะสมกับผูล้ งทุนที่ต้องกำรผลตอบแทนสูงและรับควำมเสี่ยงได้สงู กว่ำผูล้ งทุนทัวไป
่
• กองทุนมีกำรแบ่งชนิ ดของหน่ วยลงทุนเป็ น 5 ชนิ ดได้แก่ ชนิ ดขำยคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติ ชนิ ดจ่ำยเงิ นปันผล ชนิ ดสะสมมูลค่ำ
ชนิ ดผู้ลงทุนสถำบัน และชนิ ดผู้ลงทุนกลุ่ม ทัง้ นี้ ผู้ลงทุนควรศึกษำข้อมูลของหน่ วยลงทุนทัง้ 5 ชนิ ดก่อนทำกำรลงทุน และเพื่อ
ประโยชน์ สงู สุดของผูล้ งทุน บริ ษทั จัดกำรขอสงวนสิ ทธิ ในกำรเพิ่ มชนิ ดหน่ วยลงทุนในอนำคตได้
• กำรแบ่งชนิ ดของหน่ วยลงทุน มิ ได้ทำให้ควำมรับผิ ดชอบของกองทุนรวมที่ มีต่อบุคคลภำยนอกแยกออกจำกกันตำมชนิ ดของ
หน่ วยลงทุน ทรัพย์สินทัง้ หมดของกองทุนรวมยังคงอยู่ภำยใต้ควำมรับผิดต่อบุคคลภำยนอกอย่ำงเท่ำเทียมกัน
• มูลค่ำหน่ วยลงทุนของหน่ วยลงทุนแต่ ละชนิ ดอำจมี มูลค่ำเท่ ำกันหรือแตกต่ ำงกันได้ โดยบริ ษัทจัดกำรจะแยกคำนวณมูลค่ำ
ทรัพย์สินของกองทุนแต่ละชนิ ด
• สำหรับหน่ วยลงทุนชนิ ดขำยคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติบริ ษทั จัดกำรจะนำเงิ นค่ำรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติไปซื้อหน่ วยลงทุน
ของกองทุนเปิ ดพริ นซิ เพิ ล เดลี่ ตรำสำรรัฐระยะสัน้ ทัง้ จำนวน
• กำรลงทุนในหน่ วยลงทุนมิ ใช่กำรฝำกเงิ น และมีควำมเสี่ยงของกำรลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนี้ เมื่อเห็นว่ำกำรลงทุนใน
กองทุนเปิ ดนี้ เหมำะสมกับวัตถุประสงค์กำรลงทุนของผูล้ งทุน และผูล้ งทุนยอมรับควำมเสี่ยงที่อำจเกิ ดขึน้ จำกกำรลงทุนได้
• ในกรณี ที่มีเหตุกำรณ์ ไม่ปกติ ผูล้ งทุนอำจได้รบั ชำระเงิ นค่ำขำยคืนหน่ วยลงทุนล่ำช้ำกว่ำระยะเวลำที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
• ในกรณี ที่กองทุนไม่สำมำรถดำรงสิ นทรัพย์สภำพคล่องได้ตำมที่ สำนักงำนกำหนด ผู้ลงทุนอำจไม่สำมำรถขำยคืนหน่ วยลงทุน
ตำมที่มีคำสังไว้
่
• ผู้ลงทุนควรศึกษำข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้ำใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็ นข้อมูล เพื่อใช้อ้ำงอิ งในอนำคต และเมื่อมีข้อ
สงสัยให้สอบถำมผูต้ ิ ดต่อกับผูล้ งทุนให้เข้ำใจก่อนซื้อหน่ วยลงทุน
• กำรพิ จำรณำร่ำงหนังสือชี้ชวนในกำรเสนอขำยหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ มิได้เป็ นกำรแสดงว่ำสำนักงำน ก.ล.ต. ได้รบั รองถึง
ควำมถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันรำคำหรือผลตอบแทนของหน่ วยลงทุนที่เสนอขำยนัน้
• ผูล้ งทุนควรทำควำมเข้ำใจลักษณะสิ นค้ำ (กองทุนรวม) เงื่อนไข ผลตอบแทนและควำมเสี่ยงก่อนตัดสิ นใจลงทุน
• บริ ษทั จัดกำรได้เปลี่ยนชื่อจำก บริ ษทั หลักทรัพย์จดั กำรกองทุน ซีไอเอ็มบี-พริ นซิ เพิ ล จำกัด เป็ น บริ ษทั หลักทรัพย์จดั กำร
กองทุน พริ นซิ เพิ ล จำกัด โดยมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 22 เมษำยน 2562 เป็ นต้นไป

สำหรับรอบระยะเวลำบัญชีปีที่ 8 สิ้ นสุดวันที่ 30 เมษำยน 2563

ระดับควำม
เสี่ยงที่ลงทุน

หนังสือชีช้ วนเสนอขายหน่วยลงทุน
กองทุ น เปิ ดพริ น ซิ เพิ ล อิ ควิ ตี้ ดิ วิเดนด์ อิ นคัม
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จัดตัง้ และจัดการโดย
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั กำรกองทุน พริ นซิ เพิ ล จำกัด
เสนอขายต่อผูล้ งทุนทัวไป
่

ระยะเวลำเสนอขำยหน่ วยลงทุน
ในวันและเวลาทาการถึง 15.30 น.
สถำนที่ติดต่อซื้อขำยหน่ วยลงทุน
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
หรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซือ้ คืนที่ บลจ.พรินซิเพิล แต่งตัง้

ผูด้ แู ลผลประโยชน์
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน)

หนังสือชีช้ วนฉบับนี้รวบรวมขึน้ โดยใช้ขอ้ มูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2562
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หน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตขิ องกองทุน
เปิ ดพรินซิเพิล อิควิต้ี ดิวเิ ดนด์ อินคัม
(ชื่อย่อ : PRINCIPAL iDIV-R)
หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปั นผลของกองทุนเปิ ดพรินซิเพิล อิควิต้ี
ดิวเิ ดนด์ อินคัม (ชื่อย่อ : PRINCIPAL iDIV-D)
หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่ากองทุนเปิ ดพรินซิเพิล อิควิต้ี ดิวิ
เดนด์ อินคัม (ชื่อย่อ : PRINCIPAL iDIV-A)
หน่วยลงทุนชนิดผูล้ งทุนสถาบันของกองทุนเปิ ดพรินซิเพิล
อิควิต้ี ดิวเิ ดนด์ อินคัม (ชื่อย่อ : PRINCIPAL iDIV-I)
หน่วยลงทุนชนิดผูล้ งทุนกลุม่ ของกองทุนเปิ ดพรินซิเพิล อิควิต้ี
ดิวเิ ดนด์ อินคัม (ชื่อย่อ : PRINCIPAL iDIV-C)
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด
บุคคลทีบ่ ริษทั จัดการกองทุนรวมมอบหมายให้ทาหน้าทีข่ าย
หรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี ของกองทุนรวม
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดพรินซิเพิล อิควิต้ี ดิวเิ ดนด์
อินคัม
บริษทั ทีม่ หี ลักทรัพย์ทไ่ี ด้รบั การจดทะเบียนหรือได้รบั อนุญาต
ให้ทาการซือ้ ขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษทั ทีม่ หี ลักทรัพย์ซอ้ื ขายในศูนย์ซอ้ื ขายหลักทรัพย์
กรุงเทพ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
วันเปิ ดทาการตามปกติของบริษทั จัดการ
วันทาการซือ้ ขายหน่วยลงทุนของกองทุนตามทีก่ าหนดใน
รายละเอียดโครงการ ยกเว้น วันหยุดตามทีส่ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด และหรือวันทีบ่ ริษทั
จัดการไม่ขายหรือไม่รบั ซือ้ คืนหน่วยลงทุนตามคาสังซื
่ อ้ หรือ
คาสังขายคื
่
นหน่วยลงทุน และหรือ วันทีส่ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศให้บริษทั จัดการหยุดรับคาสัง่
รับซือ้ คืน ตามทีก่ าหนดในรายละเอียดโครงการ
1

วันทาการขายหน่วยลงทุน

ธนาคารพาณิชย์

หมายถึง วันทาการขายหน่วยลงทุนตามทีก่ าหนดในรายละเอียด
โครงการ ตัง้ แต่เวลาเริม่ ทาการถึง 15.30 น.
หมายถึง วันทาการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนตามทีก่ าหนดในรายละเอียด
โครงการ ตัง้ แต่เวลาเริม่ ทาการถึง 15.30 น.
หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ ช้เพื่อคานวณราคาขายหน่วยลงทุน
ทุกสิน้ วันทาการขายบวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี)
หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ ช้เพื่อคานวณราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
ทุก สิน้ วันทาการรับซือ้ คืนหักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืน
หน่วยลงทุน (ถ้ามี)
หมายถึง ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรกทีก่ าหนดใน
หนังสือชีช้ วนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ
หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ถูกต้องให้เป็ นราคาหน่วยลงทุนที่
ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลังตัง้ แต่วนั ทีร่ าคาหน่วยลงทุน
ไม่ถูกต้องจนถึงปั จจุบนั
หมายถึง การเพิม่ หรือลดจานวนหน่วยลงทุนของผูซ้ อ้ื หรือผูข้ ายคืน
หน่วยลงทุนทีม่ รี าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง หรือการจ่ายเงิน
ซึง่ มีมลู ค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ถูกต้อง
กับราคาหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้องแทนการเพิม่ หรือลดจานวน
หน่วยลงทุน
หมายถึง บริษทั จากัดทีต่ ลาดหลักทรัพย์จดั ตัง้ ขึน้ และถือหุน้ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั
จากัดนัน้
หมายถึง บริษทั ทีม่ หี ลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษทั ที่
มีหลักทรัพย์ซอ้ื ขายในศูนย์ซอ้ื ขายหลักทรัพย์ หรือบริษัท
มหาชน จากัด
หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบีย้ เงินให้กยู้ มื ของ
สถาบันการเงิน และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
หมายถึง สมาคมทีเ่ กีย่ วเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ทไ่ี ด้รบั อนุญาตและจด
ทะเบียนกับสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อทาการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์
ประเภททีเ่ กีย่ วกับการจัดการลงทุน
หมายถึง คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หมายถึง สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์
หมายถึง ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์

กลุ่มกิจการ

หมายถึง บริษทั ใหญ่และบริษทั ย่อยตามมาตรฐานการบัญชีทส่ี ภา

วันทาการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
ราคาขายหน่วยลงทุน

ราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน

ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน
ครัง้ แรก
แก้ไขราคาย้อนหลัง

การชดเชยราคา

บริษทั ย่อย

กิจการ

สถาบันการเงินตามกฎหมายไทย
สมาคม

คณะกรรมการ ก.ล.ต.
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
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วิชาชีพบัญชีกาหนดให้จดั ทางบการเงินรวม
กองทุนฟื้ นฟู

หมายถึง กองทุนเพื่อการฟื้ นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตาม
กฎหมายว่าด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย

กองทุนรวมเปิ ด

หมายถึง กองทุนรวมประเภทรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน

กองทุนรวมพันธบัตรเอเชีย

หมายถึง กองทุนรวมอีทเี อฟทีต่ งั ้ ขึน้ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาตลาด
พันธบัตรสกุลเงินท้องถิน่ ในภูมภิ าคตามโครงการจัดตัง้ กองทุน
พันธบัตรเอเชียระยะทีส่ อง (Asian Bond Fund 2) ตามมติของ
ทีป่ ระชุมกลุ่มธนาคารกลางสมาชิก Executives Meeting of
East Asia and Pacific Central Banks (EMEAP)

กองทุนรวมวายุภกั ษ์

หมายถึง กองทุนรวมทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1
กรกฎาคม พ.ศ. 2546

กองทุน AI

หมายถึง กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทีม่ ใิ ช่รายย่อย (Accredited Investor
Mutual Fund)

กองทุน Buy & Hold

หมายถึง กองทุนรวมทีม่ ุ่งเน้นลงทุนเพียงครัง้ เดียวโดยถือทรัพย์สนิ ที่
ลงทุนไว้จนครบกาหนดอายุของทรัพย์สนิ หรือครบอายุของรอบ
การลงทุนของกองทุนรวม หรือครบอายุของกองทุนรวม

กองทุน CIS ต่างประเทศ

หมายถึง กองทุนทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายต่างประเทศซึง่ มีลกั ษณะเป็ น
โครงการลงทุนแบบกลุ่ม (Collective Investment Scheme)
ทัง้ นี้ ไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะจัดตัง้ ในรูปบริษทั ทรัสต์ หรือรูป
อื่นใดแต่ไม่รวมถึงกองทุน Property และกองทุน Infra ทีจ่ ดั ตัง้
ขึน้ ตามกฎหมายต่างประเทศ

กองทุน ETF ต่างประเทศ

หมายถึง กองทุน Exchange Traded Fund ทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ตามกฎหมาย
ต่างประเทศ

กองทุน Infra

หมายถึง รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สนิ ทีเ่ กีย่ วข้องกับโครงสร้างพืน้ ฐาน
ของประเทศต่าง ๆ ซึง่ ได้แก่
1. กองทุนโครงสร้างพืน้ ฐานทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่า
ด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน
2. กองทุนโครงสร้างพืน้ ฐานต่างประเทศทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ตาม
กฎหมายต่างประเทศซึง่ มีวตั ถุประสงค์หลักในการลงทุนใน
ลักษณะทานองเดียวกับกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐานตาม
1. ทัง้ นี้ ไม่ว่ากองทุนโครงสร้างพืน้ ฐานดังกล่าวจะจัดตัง้ ใน
รูปบริษทั ทรัสต์ หรือรูปอื่นใด

กองทุน LTF

หมายถึง กองทุนรวมหุน้ ระยะยาว (Long Term Equity Fund)

กองทุน Property

หมายถึง กองทรัพย์สนิ ทีเ่ กีย่ วข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซง่ึ อยูใ่ นรูปแบบ
อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
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1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทอ่ี ยู่ภายใต้บงั คับประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
2. ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทจ่ี ดั ตัง้ ขึน้ ตาม
กฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน
3. Foreign REIT
กองทุน UI

หมายถึง กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนสถาบันหรือผูล้ งทุนรายใหญ่พเิ ศษ
(Ultra AcCredited Investor Mutual Fund)

การลดความเสีย่ ง

หมายถึง การลดความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการลงทุนโดยการเข้าเป็ น
คู่สญ
ั ญาใน Derivatives ทีม่ ลี กั ษณะครบถ้วนดังนี้
1. ไม่มวี ตั ถุประสงค์เพื่อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกาไร
(Speculate)
2. มีผลให้ความเสีย่ งในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง
3. เป็ นการลดความเสีย่ งทัวไปและความเสี
่
ย่ งเฉพาะของ
ทรัพย์สนิ ทีต่ อ้ งการลดความเสีย่ ง
4. สามารถลดความเสีย่ งได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่า
เงินฝาก

หมายถึง ทรัพย์สนิ ดังนี้
1. เงินฝาก บัตรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน เงินฝากอิสลาม หรือ
ตราสารอื่นทีม่ ลี กั ษณะทานองเดียวกับเงินฝาก
2. สลากออมทรัพย์ทอ่ี อกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
3. สลากออมสินพิเศษทีอ่ อกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออม
สิน

เงินฝากอิสลาม

หมายถึง ข้อตกลงทีเ่ ป็ นไปตามหลักชะรีอะฮ์ (Shariah) และมีลกั ษณะที่
เทียบเคียงได้กบั เงินฝาก โดยคูส่ ญ
ั ญาทีเ่ ทียบเคียงได้กบั ผูฝ้ าก
สามารถเรียกคืนเงินต้นจากคู่สญ
ั ญาฝ่ ายทีเ่ ทียบเคียงได้กบั
ผูร้ บั ฝากได้เต็มจานวน ณ เวลาใด ๆ

ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์

หมายถึง ดัชนีทม่ี อี งค์ประกอบเป็ นสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนิด

ดัชนีเงินเฟ้ อ

หมายถึง ดัชนีทจ่ี ดั ทาขึน้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสะท้อนอัตราเงินเฟ้ อ

ตราสารกึง่ หนี้กง่ึ ทุน

หมายถึง ตราสารทางการเงินทีม่ เี งื่อนไขให้แปลงสภาพเป็ นหุน้ ได้

ตราสารภาครัฐไทย

หมายถึง ตราสารดังนี้
1. ตั ๋วเงินคลัง
2. พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.
3. พันธบัตร B/E P/N ศุกกู หรือหุน้ กู้ ทีก่ ระทรวงการคลังหรือ
กองทุนฟื้ นฟูเป็ นผูม้ ภี าระผูกพัน
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ตราสารภาครัฐต่างประเทศ

หมายถึง ตราสารทีม่ รี ปู แบบทานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยทีร่ ฐั บาล
ต่างประเทศ กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงาน
ของรัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็ น
ผูอ้ อกหรือผูค้ ้าประกัน แต่ไม่รวมถึงตราสารทีอ่ อกโดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ของประเทศนัน้

ตราสาร Basel III

หมายถึง ตราสารเพื่อการนับเป็ นเงินกองทุนของสถาบันการเงินไม่ว่าตาม
กฎหมายไทยหรือต่างประเทศ ทีม่ กี ารอ้างอิงจากหลักเกณฑ์
การกากับดูแลสถาบันการเงินของ Basel Committee on
Banking Supervision (Basel III)

ตลาดซือ้ ขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ

หมายถึง ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใด ๆ ทีจ่ ดั ให้มขี น้ึ เพื่อการซือ้ ขาย
หลักทรัพย์ในต่างประเทศ โดยมีลกั ษณะครบถ้วนดังนี้
1. มีการรวบรวมคาเสนอซือ้ เสนอขายหลักทรัพย์จากผูเ้ สนอซือ้
หลายรายและผูเ้ สนอขายหลายราย
2. มีการกาหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้มรี ะบบ ซึง่ กาหนด
เกีย่ วกับวิธกี ารในการซือ้ ขายหลักทรัพย์ไว้เป็ นการล่วงหน้า
โดยผูใ้ ห้บริการไม่อาจใช้ดุลยพินิจในการจัดการซือ้ ขายเป็ น
ประการอื่น และผูเ้ สนอซือ้ เสนอขายยินยอมทีจ่ ะผูกพันตาม
หลักเกณฑ์หรือระบบนัน้

ธปท.

หมายถึง ธนาคารแห่งประเทศไทย

ธพ.

หมายถึง ธนาคารพาณิชย์

บค.

หมายถึง บริษทั เครดิตฟองซิเอร์

บง.

หมายถึง บริษทั เงินทุน

บล.

หมายถึง บริษทั หลักทรัพย์

บลจ.

หมายถึง บล. ทีไ่ ด้รบั ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการ
จัดการกองทุนรวม หรือการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

บริษทั จดทะเบียน

หมายถึง บริษทั ทีม่ หี ลักทรัพย์ทไ่ี ด้รบั การจดทะเบียนหรือได้รบั การ
อนุญาตให้ทาการซือ้ ขายได้ใน SET

บริษทั ย่อย

หมายถึง บริษทั ย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกีย่ วกับการจัดทางบการเงิน
รวม โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมทีม่ กี ารจัดทาและเปิ ดเผย
ล่าสุด ทัง้ นี้ หากไม่มงี บการเงินรวมให้พจิ ารณาตามสัดส่วน
การถือหุน้ ทีป่ รากฏในบัญชีรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ล่าสุด

บริษทั ใหญ่

หมายถึง บริษทั ใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกีย่ วกับการจัดทางบการเงิน
รวม โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมทีม่ กี ารจัดทาและเปิ ดเผย
ล่าสุด ทัง้ นี้ หากไม่มงี บการเงินรวมให้พจิ ารณาตามสัดส่วน
การถือหุน้ ทีป่ รากฏในบัญชีรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ล่าสุด
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แบบ Filing

หมายถึง แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์

หมายถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ทเ่ี กิดจากหลักทรัพย์อา้ งอิงซึง่
กาหนดให้เป็ นหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกาหนดประเภท
หลักทรัพย์เพิม่ เติม (ฉบับที่ 6)

ผูม้ ภี าระผูกพัน

หมายถึง ผูท้ ม่ี ภี าระผูกพันในการชาระหนี้ตามตราสารทางการเงินใน
ฐานะผูอ้ อก ผูส้ งจ่
ั ่ าย ผูร้ บั รอง ผูร้ บั อาวัล ผูส้ ลักหลัง หรือผูค้ ้า
ประกัน แล้วแต่กรณี

หน่วย CIS

หมายถึง หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีอ่ ยู่ภายใต้บงั คับประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการ
กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัวไป
่ กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุน
ทีม่ ใิ ช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน และ
กองทุนส่วนบุคคล
2. หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ

หน่วย Infra

หมายถึง หน่วยของกองทรัพย์สนิ ทีเ่ กีย่ วข้องกับโครงสร้างพืน้ ฐานซึง่ อยู่
ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
1. กองทุนโครงสร้างพืน้ ฐานทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วย
ทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน
2. กองทุนโครงสร้างพืน้ ฐานต่างประเทศทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ตาม
กฎหมาย ต่างประเทศซึง่ มีวตั ถุประสงค์หลักในการลงทุนใน
ลักษณะ ทานองเดียวกับกองทุนโครงสร้างพืน้ ฐานตาม 1.
ทัง้ นี้ ไม่ว่าจะจัดตัง้ ในรูปบริษทั ทรัสต์ หรือรูปอื่นใด

หน่วย Property

หมายถึง หน่วยของกองทรัพย์สนิ ทีเ่ กีย่ วข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซง่ึ อยู่ใน
รูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทอ่ี ยู่ภายใต้บงั คับประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
2. ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทจ่ี ดั ตัง้ ขึน้ ตาม
กฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน
3. Foreign REIT

หุน้ กูร้ ะยะสัน้

หมายถึง หุน้ กูท้ ม่ี กี าหนดเวลาชาระหนี้ไม่เกิน 270 วันนับแต่วนั ทีอ่ อก
หุน้ กู้

B/E

หมายถึง ตั ๋วแลกเงิน (Bill of Exchange)

Benchmark

หมายถึง ตัวชีว้ ดั ของกองทุน ซึง่ เป็ นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนีทม่ี ี
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การเผยแพร่อย่างกว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการ
ลงทุนของกองทุนนัน้
CIS Operator

หมายถึง บุคคลดังนี้
1. บลจ.ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หรือ
2. ผูท้ าหน้าทีบ่ ริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ

Concentration Limit

หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามความมีสว่ นได้เสียในกิจการที่
ลงทุน

Counterparty Limit

หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนทีค่ ่สู ญ
ั ญา

CRA

หมายถึง สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating Agency)
ทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน เว้นแต่ท่กี าหนดไว้เป็ น
การเฉพาะในภาคผนวก 5 ส่วนที่ 5

Credit Derivatives

หมายถึง Derivatives ทีม่ ลี กั ษณะเป็ นการเคลื่อนย้ายความเสีย่ งด้าน
เครดิตของทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้รบั การประกันความเสีย่ งจากคู่สญ
ั ญา
ฝ่ ายหนึ่งไปยังคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งตามมาตรฐานสากล โดย
คู่สญ
ั ญาฝ่ ายหนึ่งซึง่ มีภาระผูกพันทีจ่ ะต้องชาระเงินให้แก่
คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์ทม่ี ผี ลต่อการชาระหนี้
(Credit Event) ของทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้รบั การประกันความเสีย่ ง
จะได้รบั ผลตอบแทนหรือค่าธรรมเนียมสาหรับการมีภาระ
ผูกพันดังกล่าว

Credit Event

หมายถึง เหตุการณ์ทเ่ี กีย่ วข้องกับความสามารถในการชาระหนี้ตามที่
ระบุในข้อตกลงของตราสารหรือสัญญา

Credit Rating

หมายถึง อันดับความน่าเชื่อถือทีจ่ ดั ทาโดย CRA ซึง่ เป็ นการประเมิน
ความสามารถในการชาระหนี้ตามตราสารหรือสัญญา

Currency Risk

หมายถึง ความเสีย่ งด้าน FX

Delta

หมายถึง อัตราเปรียบเทียบการเปลีย่ นแปลงของราคาตราสารหรือ
สัญญา กับราคา Underlying ของตราสารหรือสัญญา แล้วแต่
กรณี

Derivatives

หมายถึง สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า

Derivatives on Organized Exchange

หมายถึง Derivatives ทีซ่ อ้ื ขายในศูนย์ซอ้ื ขาย Derivatives

Discount Rate

หมายถึง อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารทีม่ กี ารลงทุนทีจ่ ะใช้
ในการคานวณมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารนัน้

DW

หมายถึง ใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ (Derivative Warrants)

Foreign REIT

หมายถึง กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ทจ่ี ดั ตัง้ ขึน้ ตามกฎหมาย
ต่างประเทศซึง่ มีวตั ถุประสงค์หลักในการลงทุนใน

กองทุนเปิ ดพริ นซิเพิล อิควิตี ้ ดิวิเดนด์ อินคัม

7

อสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการทีป่ ระกอบธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ ทัง้ นี้ ไม่ว่ากองทรัสต์หรือกองดังกล่าวจะจัดตัง้
ในรูปบริษทั ทรัสต์ หรือรูปอื่นใด
FX

หมายถึง อัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange)

GMS

หมายถึง ประเทศกลุ่มอนุภมู ภิ าคลุ่มแม่น้าโขง (Greater Mekong
Subregion) ซึง่ ได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน
(เฉพาะมณฑลยูนนาน)

Group Limit

หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามกลุม่ กิจการ โดยการนา
อัตราส่วนการลงทุนในแต่ละบริษทั ทีอ่ ยูใ่ นกลุ่มกิจการมา
คานวณรวมกัน

Guarantor Rating

หมายถึง อันดับความน่าเชื่อถือของผูม้ ภี าระผูกพันในฐานะผูร้ บั รอง ผูร้ บั
อาวัล ผูส้ ลักหลัง หรือผูค้ ้าประกัน

InterNational Scale

หมายถึง มาตรฐานการจัดทา Credit Rating ในระดับทีใ่ ช้เปรียบเทียบ
ระหว่างประเทศ

Investment Grade

หมายถึง Credit Rating ในระดับทีส่ ามารถลงทุนได้

IOSCO

หมายถึง InterNational Organization of Securities Commissions

IPO

หมายถึง การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็ นการทัวไปในครั
่
ง้ แรก
(Initial Public Offering)

Issue Rating

หมายถึง อันดับความน่าเชื่อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ

Issuer Rating

หมายถึง อันดับความน่าเชื่อถือของผูอ้ อกตราสารหรือคู่สญ
ั ญา

Market Price

หมายถึง มูลค่าตามราคาตลาด

MF

หมายถึง กองทุนรวม (Mutual Fund)

MMF

หมายถึง กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)

National Scale

หมายถึง มาตรฐานการจัดทา Credit Rating ในระดับทีใ่ ช้เปรียบเทียบ
ภายในประเทศ

NAV

หมายถึง มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ (Net Asset Value)

Net Exposure

หมายถึง มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สนิ ไม่ว่าเป็ นการลงทุนโดยตรง
หรือโดยอ้อมผ่านการลงทุนในตราสารหรือสัญญาทีใ่ ห้
ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กบั ทรัพย์สนิ ซึง่ เป็ นผลให้กองทุนมี
ความเสีย่ งในทรัพย์สนิ นัน้

Non-Retail MF

หมายถึง กองทุนรวมทีม่ ผี ถู้ อื หน่วยลงทุนทัง้ หมดเป็ นผูล้ งทุนประเภท
สถาบัน ซึง่ อยู่ภายใต้บงั คับของประกาศคณะกรรมการกากับ
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ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุน
ทัวไป
่ กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทีม่ ใิ ช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อ
ผูล้ งทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล
Notional Amount

หมายถึง มูลค่าตามหน้าสัญญาของ Derivatives

Obligation

หมายถึง ประเภทและลักษณะของทรัพย์สนิ ทีข่ อ้ ตกลงตาม Credit
Derivatives อ้างอิงถึง (Obligation category & Obligation
characteristics)

Options

หมายถึง สัญญาทีม่ ลี กั ษณะตาม (3) ของนิยาม “สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า”
ในมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัตสิ ญ
ั ญาซือ้ ขายล่วงหน้า พ.ศ.
2546

OTC Derivatives

หมายถึง Derivatives ซึง่ ซือ้ ขายนอกศูนย์ซอ้ื ขาย Derivatives

P/N

หมายถึง ตั ๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)

Portfolio Duration

หมายถึง อายุเฉลีย่ ของทรัพย์สนิ ทีล่ งทุน ซึง่ ได้จากการคานวณ
ค่าตามมาตรฐานสากล

Product Limit

หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามประเภททรัพย์สนิ

PVD

หมายถึง กองทุนสารองเลีย้ งชีพ (Provident Fund)

Regulated Market

หมายถึง ศูนย์กลางทีจ่ ดั ช่องทางการสือ่ สารระหว่างผูค้ า้ เพื่อให้เกิดการ
เจรจาต่อรองซือ้ ขายตราสารระหว่างกันได้ รวมทัง้ ให้ขอ้ มูลต่าง
ๆ ทีเ่ กีย่ วกับตราสารนัน้ โดยศูนย์กลางดังกล่าวอยู่ภายใต้การ
กากับดูแลของทางการหรือหน่วยงานทีท่ าหน้าทีก่ ากับดูแล
ด้านหลักทรัพย์หรือตราสารทีม่ ลี กั ษณะทานองเดียวกับ
หลักทรัพย์

Repo

หมายถึง ธุรกรรมการขายโดยมีสญ
ั ญาซือ้ คืน (Repurchase
Agreement)

Retail MF

หมายถึง กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัวไป
่ (Retail Mutual Fund)

Reverse Repo

หมายถึง ธุรกรรมการซือ้ โดยมีสญ
ั ญาขายคืน (Reverse Repurchase
Agreement)

SBL

หมายถึง ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยมื หลักทรัพย์
(Securities Borrowing and Lending)

Securities Lending

หมายถึง ธุรกรรมการให้ยมื หลักทรัพย์

SET

หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Share Warrants

หมายถึง ใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้

Single Entity Limit

หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามผูอ้ อกทรัพย์สนิ หรือคู่สญ
ั ญา

SIP

หมายถึง Specific Investment Products
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SN

หมายถึง ตราสารทีม่ สี ญ
ั ญาซือ้ ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

sovereign Rating

หมายถึง อันดับความน่าเชื่อถือระดับประเทศของประเทศทีผ่ อู้ อกตรา
สารมีถนิ่ ทีอ่ ยู่ ซึง่ เป็ นการประเมินความเสีย่ งในการผิดนัดชาระ
หนี้ของรัฐบาลของประเทศนัน้

TBMA

หมายถึง สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market
Association)

TSFC

หมายถึง บล. ทีไ่ ด้รบั ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้
สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ (Securities Finance
Corporation) ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์

TSR

หมายถึง ใบแสดงสิทธิในการซือ้ หุน้ เพิม่ ทุนทีโ่ อนสิทธิได้ (Transferable
Subscription Right)

Underlying

หมายถึง สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อา้ งอิง

WFE

หมายถึง World Federation of Exchanges
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1. ชื่อ ประเภท และอำยุของโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม :
1.1 ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) : กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล อิควิต้ี ดิวเิ ดนด์ อินคัม
1.2 ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) : Principal Equity Dividend Income Fund
1.3 ชื่อย่อ : PRINCIPAL iDIV
1.4 ประเภทโครงการ : กองทุนเปิ ด
1.5 ประเภทการขาย : ขายหลายครัง้
1.6 การกาหนดอายุโครงการ : ไม่กาหนด
1.7 อายุโครงการ : ไม่กาหนด
1.8 อายุโครงการถึงวันที่ (กรณีกาหนดอายุเป็ นช่วงเวลา) : ไม่กาหนด
1.9 เงื่อนไข (อายุโครงการ) : ไม่มี
1.10 ลักษณะโครงการ : กองทุนเพื่อผูล้ งทุนทัวไป
่
1.11 ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย
2. จำนวนเงิ นทุนของโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม มูลค่ำที่ตรำไว้ จำนวน ประเภท รำคำของหน่ วยลงทุนที่
เสนอขำย :
2.1 จานวนเงินทุนของโครงการ : 2,000,000,000.00 บาท
2.2 เงื่อนไข (จานวนเงินทุนของโครงการ) :
ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก บริษทั จัดการ อาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกิน
จานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกิน 300 ล้านบาท
2.3 มูลค่าทีต่ ราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท
2.4 จานวนหน่วยลงทุน : 200,000,000 หน่วย
2.5 ราคาของหน่วยลงทุนทีเ่ สนอขายครัง้ แรก : 10.0000 บาท
2.6 มูลค่าขัน้ ต่าของการสังซื
่ อ้ ครัง้ แรก : แบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดังนี้
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
: 1,000.00 บาท
ชนิดจ่ายเงินปั นผล
: 1,000.00 บาท
ชนิดสะสมมูลค่า
: 1,000.00 บาท
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
: 50,000,000.00 บาท
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
: 1.00 บาท
2.7 มูลค่าขัน้ ต่าของการสังซื
่ อ้ ครัง้ ถัดไป : แบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดังนี้ :
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
: 1,000.00 บาท
ชนิดจ่ายเงินปั นผล
: 1,000.00 บาท
ชนิดสะสมมูลค่า
: 1,000.00 บาท
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
: 50,000,000.00 บาท
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
: 1.00 บาท
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2.8 มูลค่าขัน้ ต่าของการสังขายคื
่
น : ไม่มี
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ชนิดจ่ายเงินปั นผล
ชนิดสะสมมูลค่า
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม

ไม่กาหนด
ไม่กาหนด
ไม่กาหนด
ไม่กาหนด
ไม่กาหนด

2.9 จานวนหน่วยลงทุนขัน้ ต่าของการสังขายคื
่
น : ไม่มี
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ชนิดจ่ายเงินปั นผล
ชนิดสะสมมูลค่า
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม

ไม่กาหนด
ไม่กาหนด
ไม่กาหนด
ไม่กาหนด
ไม่กาหนด

2.10 มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั ้ ต่า :
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ชนิดจ่ายเงินปั นผล
ชนิดสะสมมูลค่า
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม

ไม่กาหนด
ไม่กาหนด
ไม่กาหนด
ไม่กาหนด
ไม่กาหนด

2.11 จานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั ้ ต่า :
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ชนิดจ่ายเงินปั นผล
ชนิดสะสมมูลค่า
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม

ไม่กาหนด
ไม่กาหนด
ไม่กาหนด
ไม่กาหนด
ไม่กาหนด

2.12 รายละเอียดเพิม่ เติม :
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับลด หรือยกเว้นจานวนมูลค่าขัน้ ต่ าตามข้อ 2.6 – 2.7 (ถ้ามี) ให้กบั ผู้
สังซื
่ อ้ หรือสังขายคื
่
นหน่วยลงทุนตามประเภทของผูล้ งทุน ตามมูลค่าการซือ้ หน่ วยลงทุน ตามระยะเวลาการ
ถือครองหน่วยลงทุน ตามช่องทางการซือ้ ขายหน่วยลงทุน หรือตามเงื่อนไขทีบ่ ริษทั จัดการอาจกาหนดขึน้ ใน
อนาคต เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวก และเป็ นประโยชน์ ให้แก่ผู้ถือ หน่ วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะ
ประกาศให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ณ ทีท่ าการของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุ นการขาย
หรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน และ/หรือประกาศทางเว็บไซด์ของบริษทั จัดการ
อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการลดหรือเปลี่ยนแปลงมูลค่าขัน้ ต่ า ของการทารายการสังซื
่ ้อ
และ/หรือขายคืน หน่ วยลงทุน ได้ โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่ วยแล้ว เพื่อรองรับ รายการ
ส่งเสริมการขายหรือบริการต่าง ๆ หรือ ในกรณีทบ่ี ริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสมมากกว่า การเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษทั จัดการ ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ โดยหากมี
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การเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขดังกล่าวบริษัทจัดการจะประกาศให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ณ ที่ทาการ
ของบริษทั จัดการ และ/หรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน และ/หรือประกาศทางเว็บไซด์ของ
บริษทั จัดการ
3. วัตถุประสงค์ของโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม ชนิ ดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบำยกำรลงทุน
ลักษณะพิ เศษ กำรลงทุนในต่ำงประเทศ กำรลงทุนในสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ ำ ประเภทและอัตรำส่วนกำร
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือกำรหำดอกผลโดยวิ ธีอื่นที่จะลงทุน :
3.1 วัตถุประสงค์ของโครงการ :
เพื่อตอบสนองการลงทุนของผูล้ งทุนประเภทบุคคลธรรมดา และนิตบิ ุคคล โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในตรา
สารทุนของบริษทั ทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดย
กองทุนจะเน้นลงทุนในหุ้นที่มปี ระวัติการจ่ายเงินปั นผลหรือมีแนวโน้ มการจ่ายเงินปั นผลในอนาคต โดย
เฉลีย่ รอบปี บญ
ั ชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิ
3.2 ประเภทกองทุนรวมตามนโยบายกองทุน : ตราสารทุน
3.3 ประเภทกองทุนตามลักษณะพิเศษ :
3.4 ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนทีล่ งทุนแบบไม่มคี วามเสีย่ งต่างประเทศ
3.5 นโยบายการกูย้ มื (ถ้ามี) : ไม่มี
3.6 การลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า (Derivatives) : ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า : ทีม่ ไิ ด้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อลดความเสีย่ ง (NonHedging)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซบั ซ้อน
3.6.2 วิธกี ารในการคานวน Global Exposure limit : Commitment approach
อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน
3.7 การลงทุนในตราสารทีม่ ลี กั ษณะของสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ไม่มี
3.8 กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) : มุง่ หวังให้ผลประกอบการเคลื่นไหววตามดัชนีชว้ี ดั และ
บางโอกาสอาจสร้างผลตอบแทนสูงกว่าดัชนีชว้ี ดั
3.9 ดัชนีชว้ี ดั /อ้างอิง (Benchmark)
กองทุนนี้จะเปรียบเทียบดัชนีชว้ี ดั กับดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) 100%
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะเปลีย่ นแปลงตัวชีว้ ดั ในการเปรียบเทียบตามทีบ่ ริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม
ซึ่งอยู่ภ ายใต้ก รอบนโยบายการลงทุ น ที่ก าหนด โดยบริษัท จัด การจะเปิ ดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุ น ทราบ
ล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงตัวชีว้ ดั ค่าอธิบายเกีย่ วกับตัวชี้วดั และเหตุผลในการเปลีย่ นตัวชีว้ ดั
ดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ ภายในเวลาทีผ่ ลู้ งทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลใน
การตัดสินใจลงทุนได้
อย่างไรก็ตามในกรณีการเปลีย่ นแปลงตัวชีว้ ดั เพื่อให้เป็ นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อกาหนดของสมาคมบริษทั
จัดการลงทุน และ/หรือ ประกาศข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกีย่ วกับมาตรฐานการวัดผลการ
ดาเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือ การเปลีย่ นแปลงตัวชีว้ ดั ในการใช้เปรียบเทียบในกรณีท่ผี อู้ อกตัวดัชนีของ
ตัวชีว้ ดั ไม่ได้จดั ทาหรือเปิ ดเผยข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษทั จัด การจะแจ้งการเปลีย่ นแปลงดังกล่าวให้
ผู้ถือหน่ วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้
ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
กองทุนเปิ ดพริ นซิเพิล อิควิตี ้ ดิวิเดนด์ อินคัม

13

3.10 ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซบั ซ้อน
3.11 รายละเอียดเกีย่ วกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ:
กองทุนจะเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในหุน้ ทีม่ ปี ระวัตกิ ารจ่ายเงินปั นผลหรือมีแนวโน้มการจ่ายเงิน
ปั นผลในอนาคตโดยลงทุน ในตราสารทุนโดยเฉลีย่ รอบปี บญ
ั ชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิ
โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ต่างๆ ดังนี้
1 พิจารณาเลือกลงทุนจากประวัตกิ ารจ่ายเงินปั นผลในอดีต และการคาดการณ์การจ่ายเงินปั นผลของบริษทั
ในอนาคต
2 พิจารณาเลือกลงทุนจากผลประกอบการปั จจุบนั
3 พิจารณาเลือกลงทุนจากแนวโน้มของผลประกอบการในอนาคต โดยพิจารณาจากรายได้ท่อี าจปรับตัว
เพิม่ ขึน้ หรือ ผลประกอบการทีด่ ขี น้ึ หรือ ผลกาไรทีส่ งู ขึน้ หรือ มีการจ่ายเงินปั นผลทีส่ งู ขึน้
ทัง้ นี้ ผู้จ ัด การกองทุ น จะพิจ ารณาเลือ กลงทุ น ให้สอดคล้อ งตามหลัก เกณฑ์ท่ีก าหนด และพิจ ารณาปรับ
หลักทรัพย์ท่ลี งทุนให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ รวมถึงการวิเคราะห์
ข้อมูลเกีย่ วกับผลการดาเนินงานหรือฐานะการเงินของบริษทั ผูอ้ อกตราสาร โดยการพิจารณาจากหลักเกณฑ์
(1) และ (2) และ (3)
ทัง้ นี้ กองทุนเปิ ดทีม่ นี โยบายการลงทุนซึง่ จะส่งผลให้มี Net Exposure ในตราสารทุนโดยเฉลีย่ ในรอบปี บญ
ั ชี
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนโดยเงินลงทุนส่วนทีเ่ หลือจะนาไปลงทุนในหรือมีไว้
ซึ่งตราสารแห่ ง หนี้ ตราสารทางการเงิน ที่อ อกโดยภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบัน การเงิน และ /หรือ
ภาคเอกชนทีไ่ ด้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือจากสถาบันการจัดอันดับความน่ าเชื่อถือทีไ่ ด้รบั การยอมรับ
จากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.โดยมีอนั ดับความน่ าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ใน
อันดับทีส่ ามารถลงทุนได้ (Investment Grade) นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สนิ อื่น
หรือ การหาดอกผลโดยวิธีอ่ืน ตามที่ระบุ ไว้ในโครงการหรือ ตามที่ค ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สานั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
กองทุนอาจลงทุน ในสัญ ญาซื้อขายล่วงหน้ า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริห ารการลงทุ น
(Efficient Portfolio Management) โดยพิจารณาจากสภาวะตลาดในขณะนัน้ กฎข้อบังคับ และปั จจัยอื่น ๆ
ทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น ทิศทางราคาหลักทรัพย์ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการป้ องกันความเสีย่ ง เป็ นต้น
กองทุ น อาจลงทุ น ในตราสารทุ น ของบริษัท ที่ไม่ ได้จดทะเบีย นในตลาดหลัก ทรัพ ย์ (Unlisted Securities)
ได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สทุ ธิของกองทุน
ทัง้ นี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซง่ึ หลักทรัพย์หรือตราสารทีเ่ สนอขายในต่างประเทศ ตราสารทีม่ ลี กั ษณะ
ของสัญ ญาซื้อ ขายล่ ว งหน้ า แฝง (Structured Note) ตราสารหนี้ ท่ีไ ม่ ไ ด้ร ับ การจัด อัน ดับ ความน่ า เชื่อ ถือ
(Unrated Securities) และตราสารหนี้ ท่ี มีอ ัน ดั บ ความน่ า เชื่อ ถื อ ของตราสารหรือ ผู้ อ อก (Issue/Issuer)
ต่ากว่าทีส่ ามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซง่ึ ตราสาร
แห่ ง หนี้ ท่ีมี อ ัน ดับ ความน่ า เชื่อ ถื อ ที่ตัว ตราสารหรือ ที่ ผู้ อ อกตราสารต่ า กว่ า ที่ ส ามารถลงทุ น ได้ ( NonInvestment Grade) เฉพาะในกรณีท่ตี ราสารหนี้นัน้ ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือที่ตัวตราสารหรือที่
ผูอ้ อกตราสารในอันดับทีส่ ามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ขณะทีก่ องทุนเริม่ ลงทุนเท่านัน้
ในกรณีทค่ี ณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.มีการแก้ไขเพิม่ เติมประกาศที่เกี่ยวข้อง
กับกฎเกณฑ์การลงทุนซึง่ กระทบกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนี้ในภายหลัง บริษทั จัดการจะดาเนินการ
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ปรับ นโยบายการลงทุ น ดัง กล่ า วเพื่ อ ให้ เ ป็ นไปตามประกาศที่ ค ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ส านั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.กาหนด และให้ถอื ว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนแล้ว
3.12 รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ :
ไม่มี
3.13 ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื ทีจ่ ะลงทุน:
3.13.1 ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื ทีจ่ ะลงทุนในประเทศ :
บริษทั จัดการจึงอาจลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สนิ อื่น หรือหาดอกผล
โดยวิธีอ่นื อย่างใดอย่ างหนึ่ งหรือหลายอย่างตามที่ป ระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนดดังต่ อไปนี้ เว้นแต่ ในกรณี ท่คี ณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็ นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือ
ลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ หรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื และหากบริษทั จัดการพิจารณา
เห็น ว่าเป็ น ประโยชน์ ต่ อกองทุ น โดยรวมบริษัท จัด การขอสงวนสิท ธิท่ีจ ะพิจ ารณาลงทุ น ภายใต้
แนวทางทีแ่ ก้ไข เปลีย่ นแปลงของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดังกล่าวโดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งผู้
ถือหน่วยลงทุนก่อนการดาเนินการ ทัง้ นี้ ในกรณีดงั กล่าวจะเป็ นไปเพื่อปกป้ องผลประโยชน์ของผูถ้ อื
หน่ วยภายใต้สถานการณ์นนั ้ ๆ โดยคานึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนเป็ นสาคัญ
โดยจะไม่ถือว่าเป็ นการดาเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือว่าได้รบั มติจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนแล้ว
ส่วนที่ 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตรำสำรทำงกำรเงิ นทัวไป
่
1. ประเภทของตราสาร ได้แก่
1.1 ตราสารทุน
1.1.1 หุน้
1.1.2 ใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ (Share Warrants)
1.1.3 ใบแสดงสิทธิในการซือ้ หุน้ เพิม่ ทุนทีโ่ อนสิทธิได้ (Transferereble Subscription Right)
1.1.4 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ทม่ี ี Underlying เป็ นหุน้ หรือ Share Warrants
1.1.5 ตราสารทุนอื่นทีม่ ลี กั ษณะทานองเดียวกับตราสารทุนตาม 1.1.1 - 1.1.4 ตามทีส่ านักงาน
กาหนดเพิม่ เติม
1.2 ตราสารหนี้
1.2.1 พันธบัตร
1.2.2 ตั ๋วเงินคลัง
1.2.3 หุน้ กู้ (ไม่รวมหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ หุน้ กูอ้ นุพนั ธ์ และตราสาร Basel III)
1.2.4 ตั ๋วแลกเงิน
1.2.5 ตั ๋วสัญญาใช้เงิน
1.2.6 ใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ กู้
1.2.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ทม่ี ี Underlying เป็ นพันธบัตรหรือหุน้ กู้
1.2.8 ตราสารหนี้อ่นื ทีม่ ลี กั ษณะทานองเดียวกับตราสารหนี้ตาม 1.2.1 - 1.2.7 ตามทีส่ านักงาน
กาหนดเพิม่ เติม
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1.3 ตราสารกึง่ หนี้กง่ึ ทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III)
1.4 ตราสาร Basel III
1.5 ใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ (Derivative Warrants)
2. คุณสมบัตขิ องตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน
ทรัพย์สนิ ที่ บลจ. จะสามารถลงทุนได้ตาม 1. ต้องมีคุณสมบัตขิ องตราสารตามหลักเกณฑ์ทค่ี รบถ้วน
ดังนี้
2.1 ไม่มขี อ้ กาหนดหรือเงื่อนไขทีท่ าให้ผลู้ งทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
2.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึ งกรณีท่เี ป็ น B/E P/N ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่ กองทุนได้
ดาเนิ นการให้มีการรับ โอนสิท ธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธกี ารที่กฎหมายกาหนด หรือมี
เงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผูอ้ อกตราสารได้)
2.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่ บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพื่อนามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจ
ลงทุนได้อย่างสม่าเสมอ และมีขอ้ มูลราคาทีส่ ะท้อนมูลค่ายุตธิ รรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิง
จากแหล่งข้อมูลทีเ่ ชื่อถือได้ซง่ึ จัดทาตามหลักวิชาการอันเป็ นทีย่ อมรับในระดับสากล
2.4 ในกรณีทเ่ี ป็ นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ทีอ่ อกตราสารดังกล่าวเพื่อชาระหนี้การค้า B/E
หรือ P/N ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี้
2.4.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.4.2 ธนาคารออมสิน
2.4.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.4.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.4.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.4.6 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
2.4.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.4.8 สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ ลี กั ษณะทานองเดียวกับผูร้ บั ฝากตาม 2.4.1 - 2.4.7
ทัง้ นี้ การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็ นการอาวัลหรือการรับรองผูส้ งจ่
ั ่ ายหรือผูอ้ อก
ตั ๋ว ทัง้ จานวนรวมถึงดอกเบีย้ (ถ้ามี) ตามทีร่ ะบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย
ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่ วย CIS และหน่ วย Property
ต้องมีคุณสมบัตแิ ละหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้
กรณี เป็ นหน่ วยที่กำรออกอยูภ่ ำยใต้บงั คับกฎหมำยไทย
1.1 มีคุณสมบัตแิ ละเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกาหนดสาหรับตราสารทาง
การเงินทัวไปในส่
่
วนที่ 1 ข้อ 2
1.2 ในกรณีเป็ นการลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี้ (ไม่ใช้
กับการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคาทีล่ งทุนในทองคาแท่ง)
1.2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สนิ ซึง่ เป็ นประเภทและชนิดเดียวกับที่ MF กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สนิ เมื่อใช้วธิ คี านวณตามสัดส่วน (Pro Rata) แล้วได้ผลเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ Single Entity Limit ของ MF (Investing Fund) ของกองทุนนัน้
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1.2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สนิ เมื่อใช้วธิ คี านวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ Product Limit สาหรับทรัพย์สนิ ทีเ่ ป็ น SIP ของ MF (Investing Fund) นัน้
1.2.4 มีการลงทุนใน Derivatives ทีเ่ ป็ นไปตามหลักเกณฑ์ Global Exposure Limit ของกองทุน
นัน้
1.3 ในกรณีทก่ี องทุนรวมฟี ดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวม
ฟี ดเดอร์
ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงิ นฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงิ นฝำก
ต้องเป็ นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผูร้ บั ฝาก ดังนี้
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษทั เงินทุน หรือ บริษทั เครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบัน
การเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อทีอ่ ยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศทีป่ ระเทศไทยเป็ นสมาชิก
10. สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ ลี กั ษณะทานองเดียวกับผูร้ บั ฝากตาม 1 – 9
ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทกำรซื้อโดยมีสญ
ั ญำขำยคืน (Reverse Repo)
การลงทุนใน Reverse Repo ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
1. คู่สญ
ั ญา ต้องเป็ นนิตบิ ุคคลดังนี้ทส่ี ามารถเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาใน Reverse Repo ได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ธนาคารพาณิชย์
1.2 บริษทั เงินทุน
1.3 บริษทั เครดิตฟองซิเอร์
1.4 บริษทั หลักทรัพย์
1.5 บริษทั ประกันภัย
1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.7 กองทุนฟื้ นฟู
1.8 นิตบิ ุคคลทีม่ กี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้
1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธกี ารงบประมาณ
2. ตราสารทีใ่ ช้ในการทา Reverse Repo ต้องเป็ นตราสาร ดังนี้
2.1 ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็ นตราสารภาครัฐต่างประเทศ
ต้องมี Credit Rating อยู่ในอันดับ Investment Grade
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2.2 ตั ๋วแลกเงิน ตั ๋วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุน้ กูร้ ะยะสัน้ ที่ ธนาคารพาณิชย์ บริษัท
เงินทุน หรือธนาคารทีม่ กี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้ เป็ นผูม้ ภี าระผูกพัน ซึง่ มีอายุคงเหลือไม่เกิน
1 ปี
2.3 ตั ๋วแลกเงิน หรือ ตั ๋วสัญญาที่ TSFC เป็ นผูอ้ อก ทีม่ กี าหนดวันใช้เงินตามตั ๋วไม่เกิน 270 วันนับ
แต่วนั ออกตั ๋ว และเป็ นตั ๋วทีถ่ งึ กาหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมือ่ ได้เห็น
2.4 ตั ๋วแลกเงิน ตั ๋วสัญญา หรือศุกกู ทีม่ อี ายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วนั ทีอ่ อก ซึง่ มี Credit Rating
อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
2.4.1 มี Issue Rating หรือ Issuer Rating อยูใ่ นอันดับแรก โดยกรณีทเ่ี ป็ น Issuer Rating
ต้องเป็ น Credit Rating ทีไ่ ด้มาจากการจัด Credit Rating ระยะสัน้ ด้วย
2.4.2 มี Guarantor Rating อยู่ในอันดับ Investment Grade
2.5 ตราสารหนี้ซง่ึ มีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ทีข่ น้ึ ทะเบียนในตลาดซือ้ ขายตราสารหนี้ หรือ ทีม่ ี
ข้อมูลราคาทีน่ ่าเชื่อถือและอ้างอิงได้ซง่ึ มีการเปิ ดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดงั กล่าว
ต้องมี Credit Rating อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
2.5.1 มี Credit Rating ระยะสัน้ อยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ Credit Rating ระยะยาวที่
เทียบเคียงได้กบั Credit Rating ระยะสัน้ ดังกล่าวตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.5.2 มี Credit Rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก
2.6 ตราสารหนี้ซง่ึ มีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนทีข่ น้ึ ทะเบียนในตลาดซือ้ ขายตราสารหนี้ หรือ ที่
มีขอ้ มูลราคาทีน่ ่าเชื่อถือและอ้างอิงได้ซง่ึ มีการเปิ ดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดงั กล่าว
ต้องมี Credit Rating อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
2.6.1 มี Credit Rating ระยะสัน้ อยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ Credit Rating ระยะยาวที่
เทียบเคียงได้กบั Credit Rating ระยะสัน้ ดังกล่าวตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.6.2 มี Credit Rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก
2.7 ทรัพย์สนิ อื่นตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
3. ระยะเวลาการรับชาระหนี้ของ Reverse Repo ต้องไม่เกิน 90 วัน
4. ข้อกาหนดเพิม่ เติมทีบ่ ริษทั จัดการต้องปฏิบตั สิ าหรับการลงทุนใน Reverse Repo
4.1 ต้องใช้สญ
ั ญามาตรฐานตามทีก่ าหนดโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market
Association) หรือ TSFC
4.2 ห้ามนาหลักทรัพย์หรือตราสารทีซ่ อ้ื ไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี้
4.2.1 เป็ นการขายหรือโอนตามข้อกาหนดใน Reverse Repo ดังกล่าว
4.2.2 เป็ นการขายตาม Repo ทีเ่ ป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี ารในการกูย้ มื เงินในนามของ
กองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม
4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารทีซ่ อ้ื ณ วันเริม่ ต้นสัญญา ต้องมีมลู ค่าเป็ นไปตามสมการการ
คานวณตามวิธกี าร ดังนี้
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารทีซ่ อ้ื > (ราคาซือ้ x (1 + Discount Rate))
ทัง้ นี้ ราคาซือ้ = ราคาทีก่ องทุนชาระให้แก่ค่สู ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งเป็ นค่าซือ้ หลักทรัพย์ หรือ
ตราสารตาม Reverse Repo
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4.4 การดารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารทีซ่ อ้ื ณ สิน้ วัน ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารทีซ่ อ้ื > (มูลค่า Reverse Repo x (1 + Discount
Rate))
4.4.2 ในกรณีทม่ี ลู ค่าหลักทรัพย์หรือตราสารทีซ่ อ้ื ณ สิน้ วัน ไม่เป็ นไปตามสมการใน (1)
บริษทั จัดการต้องเรียกให้คู่สญ
ั ญาโอนกรรมสิทธิในเงิ
์ น หรือหลักทรัพย์หรือตราสารที่
สามารถใช้ในการทา Reverse Repo ให้แก่กองทุน เพื่อให้มลู ค่ารวมของหลักทรัพย์
หรือตราสารทีซ่ อ้ื และทรัพย์สนิ ทีโ่ อนมาดังกล่าวเป็ นไปตามวิธกี ารดังกล่าว ภายในวัน
ทาการถัดจากวันทีม่ ลู ค่าหลักทรัพย์หรือตราสารทีซ่ อ้ื ลดลงกว่าสมการใน ข้อ 4.4 (1)
เว้นแต่เป็ นกรณีตามข้อ 4.4 (3)
4.4.3 ในกรณีทผ่ี ลลัพธ์ตามสมการใน ข้อ 4.4 (1) แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตรา
สารทีซ่ อ้ื ณ สิน้ วัน มีมลู ค่าน้อยกว่ามูลค่า Reverse Repo x (1 + Discount Rate)
เป็ นจานวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซือ้ แล้วแต่จานวนใดจะต่า
กว่า และมีการกาหนดเรื่องดังกล่าวไว้ในสัญญาซึง่ ได้กาหนดโดยพิจารณาถึงปั จจัย
ความเสีย่ งของคู่สญ
ั ญา (Counterparty Risk) แล้ว บริษทั จัดการจะไม่ดาเนินการตาม
ข้อ 4.4 (2) ก็ได้
4.5 การคานวณมูลค่า Reverse Repo ตาม 4.4 ให้คานวณดังนี้
4.5.1 คานวณจากราคาซือ้ รวมกับผลประโยชน์ทก่ี องทุนพึงได้รบั จาก Reverse Repo จนถึง
วันทีม่ กี ารคานวณ
4.5.2 คานวณเป็ นรายธุรกรรม หรือคานวณรวมเป็ นยอดสุทธิของ Reverse Repo ทุก
ธุรกรรมทีก่ องทุนมีอยู่กบั คู่สญ
ั ญารายเดียวกันและมีขอ้ ตกลงกาหนดให้สามารถบังคับ
ชาระหนี้ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ่งจากหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซอ้ื หรือทรัพย์สนิ ที่
โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของธุรกรรมทีเ่ กิดจาก Reverse Repo รายการอื่นได้
4.6 Discount Rate ทีน่ ามาใช้ในการคานวณ ต้องเป็ นการกาหนดขึน้ โดยคานึงถึงปั จจัยความเสีย่ ง
ของคู่สญ
ั ญา หลักทรัพย์ หรือตราสารทีซ่ อ้ื แล้ว
ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทกำรให้ยมื หลักทรัพย์ (Securities Lending) ต้องเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ในกำร
ลงทุน ดังนี้
1. คู่สญ
ั ญา ต้อ งมีคู่สญ
ั ญาอีก ฝ่ ายหนึ่ งเป็ น ผู้ได้รบั ใบอนุ ญ าตให้ป ระกอบธุรกิจ SBLโดยในกรณี ท่ี
คู่สญ
ั ญาดังกล่าวกระทาการในฐานะตัวแทนของผู้ยมื ผู้ ยมื ต้องเป็ นบุคคลดังนี้ท่สี ามารถประกอบ
ธุรกิจหรือดาเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ SBL
1.2 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.3 กองทุนฟื้ นฟู
1.4 ธนาคารเพื่อการนาเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
1.5 ธนาคารพาณิชย์
1.6 บริษทั เงินทุน
1.7 บริษทั หลักทรัพย์
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1.8 บริษทั ประกันชีวติ
1.9 กองทุนส่วนบุคคลทีม่ มี ลู ค่าทรัพย์สนิ ของผูล้ งทุนแต่ละรายตัง้ แต่ 1 ล้านบาทขึน้ ไป
1.10 กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
1.11 นิตบิ ุคคลอื่นตามทีส่ านักงานคณะกรรมการกาหนดเพิม่ เติม
2. หลักทรัพย์ทใ่ี ห้ยมื ต้องเป็ นหลักทรัพย์ทอ่ี ยูใ่ นระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์
หรือหลักทรัพย์ท่ี ธนาคารแห่งประเทศไทยทาหน้าทีเ่ ป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์
3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษทั จัดการต้องดาเนินการดังนี้
3.1 ดาเนินการให้มกี ารวางหรือเรียกหลักประกันจากผูย้ มื เพื่อเป็ นประกันการให้ยมื หลักทรัพย์ โดย
ต้องเป็ นหลักประกันดังนี้
3.1.1 เงินสด
3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย
3.1.3 ตั ๋วแลกเงิน ตั ๋วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก ศุกกู หรือหุน้ กูร้ ะยะสัน้ ที่ ธนาคารพาณิชย์
บริษทั เงินทุน. หรือธนาคารทีม่ กี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้ เป็ นผูม้ ภี าระผูกพัน
3.1.4 ตั ๋วแลกเงิน หรือ ตั ๋วสัญญาใช้เงิน ที่ TSFC เป็ นผูอ้ อก ทีม่ กี าหนดวันใช้เงินตามตั ๋วไม่
เกิน 270 วันนับแต่วนั ออกตั ๋วและเป็ นตั ๋วทีถ่ งึ กาหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น
3.1.5 ตั ๋วแลกเงิน ตั ๋วสัญญาใช้เงิน หรือศุกกู ทีม่ อี ายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วนั ทีอ่ อก ซึง่ มี
Credit Rating อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
3.1.5.1 มี Issue Rating หรือ Issuer Rating อยูใ่ นอันดับแรก โดยกรณีทเ่ี ป็ น Issuer
Rating ต้องเป็ น Credit Rating ทีไ่ ด้มาจากการจัด Credit Rating ระยะสัน้
ด้วย
3.1.5.2 มี Guarantor Rating อยู่ในอันดับ Investment Grade
3.1.6 ตราสารหนี้ทม่ี ี Credit Rating อยู่ในอันดับ Investment Grade
3.1.7 หนังสือค้าประกันที่ ธพ. เป็ นผูอ้ อกให้แก่กองทุนเพื่อเป็ นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่
กองทุน
3.1.8 หุน้ จดทะเบียนใน SET ทีม่ รี ายชื่ออยู่ในดัชนี SET50 ทัง้ นี้ ในกรณีทก่ี องทุนไม่มี
นโยบายการลงทุนในตราสารทุน กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้
3.1.9 หน่วยลงทุนของ MMF
3.2 ดาเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิหรื
์ อครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดาเนินการโดยวิธี
อื่นซึง่ จะมีผลให้ บลจ. สามารถบังคับชาระหนี้เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน
3.3 ห้ามนาหลักประกันตาม 3.1 ที่กองทุ นมีกรรมสิท ธิไปโอนหรื
อขายต่ อหรือท าให้ไม่สามารถ
์
บังคับตามหลักประกันนัน้ ได้ เว้นแต่เป็ นการบังคับชาระหนี้ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยมื
หลักทรัพย์ นัน้ เอง
3.4 ดารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิน้ วัน ≥ 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ทใ่ี ห้ยมื
3.5 ในกรณีทห่ี ลักประกันเป็ นเงินสด ให้นาเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สนิ ดังนี้
3.5.1 เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารทีม่ กี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้
3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ ตั ๋วแลกเงิน ดังนี้
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3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือ ตั ๋วแลกเงิน ที่ ธนาคารพาณิชย์ บริษทั เงินทุน หรือธนาคาร
ทีม่ กี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้ เป็ นผูม้ ภี าระผูกพัน
3.5.2.2 ตั ๋วแลกเงิน ที่ TSFC เป็ นผูอ้ อก ทีม่ กี าหนดวันใช้เงินตามตั ๋วไม่เกิน 270 วัน
นับแต่วนั ออกตั ๋ว และเป็ นตั ๋วทีถ่ งึ กาหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น
3.5.2.3 ตั ๋วแลกเงิน ทีม่ อี ายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วนั ทีอ่ อก ซึง่ มี Credit Rating อย่าง
หนึ่งอย่างใดดังนี้
3.5.2.3.1 มี Issue Rating หรือ Issuer Rating อยูใ่ นอันดับแรก โดยกรณีท่ี
เป็ น Issuer Rating ต้องเป็ น Credit Rating ทีไ่ ด้มาจากการจัด
Credit Rating ระยะสัน้ ด้วย
3.5.2.3.2 มี Guarantor Rating อยู่ในอันดับ Investment Grade
3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย
3.5.4 Reverse Repo สาหรับตราสารภาครัฐไทย
4. ลักษณะและสาระสาคัญของสัญญา ให้ใช้สญ
ั ญาทีม่ ลี กั ษณะและสาระสาคัญของสัญญาตามประกาศ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกาหนดเกีย่ วกับระบบงาน
สัญญายืมและให้ยมื หลักทรัพย์และหลักประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยมื หลักทรัพย์
ส่วนที่ 6 : ธุรกรรมประเภท Derivatives ตำมหลักเกณฑ์กำรลงทุน
1. ประเภท Underlying Derivatives ทีก่ องทุนจะเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาได้ตอ้ งมี Underlying อย่างใดอย่าง
หนึ่งหรือหลายอย่าง ดังนี้
1.1 ทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนสามารถลงทุนได้
1.2 อัตราดอกเบีย้
1.3 อัตราแลกเปลีย่ นเงิน
1.4 เครดิต เช่น Credit Rating หรือ Credit Event เป็ นต้น
1.5 ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีเงินเฟ้ อ ดัชนีทม่ี อี งค์ประกอบเป็ นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 1.4 หรือ 1.7
1.6 ดัชนีทม่ี อี งค์ประกอบเป็ นดัชนีตาม 1.5
1.7 ในกรณีท่ี Derivatives อ้างอิงกับราคาของ Underlying ข้างต้น ราคาทีอ่ า้ งอิงดังกล่าวต้องเป็ น
ราคาปั จจุบนั (Spot Price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Futures Price) เท่านัน้ ทัง้ นี้ ราคา
ของ Underlying อื่นที่ไม่ใช่ดชั นี หรือ Underlying ที่เป็ นองค์ประกอบของดัชนีดงั กล่าว ต้องเป็ นที่
ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิ ดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย
2. เงื่อนไขการลงทุน บลจ. จะดาเนินการลงทุนใน Derivatives และ Underlying ของ Derivatives ทีจ่ ะ
ลงทุนไว้อย่างชัดเจนในโครงการ
2.1 กรณี MF ได้ระบุเกีย่ วกับการลงทุน Derivatives และ Underlying ของ Derivatives ทีจ่ ะลงทุน
ไว้อย่างชัดเจนในโครงการ
2.2 เป็ นการเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาใน Derivatives อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
2.2.1 Derivatives on Organized Exchange
2.2.2 OTC Derivatives ดังนี้
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2.2.2.1 กรณี เป็ น OTC Derivatives ในประเทศไทย ต้อ งมีคู่สญ
ั ญาอีก ฝ่ ายหนึ่ งเป็ น
ธนาคารพาณิ ช ย์ . ธนาคารที่ มี ก ฎหมายเฉพาะจัด ตัง้ ขึ้น ตัว แทนซื้ อ ขาย
Derivatives หรือผูค้ า้ Derivatives
2.2.2.2 กรณีเป็ น OTC Derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งเป็ นนิติ
บุคคลทีไ่ ด้รบั อนุ ญาตให้ประกอบธุรกิจ Derivatives ทีอ่ ยู่ภายใต้การกากับดูแล
โดยหน่ วยงานก ากับ ดูแลด้านหลักทรัพ ย์และตลาดหลักทรัพ ย์ท่ีเป็ นสมาชิก
สามัญของ IOSCO หรือทีเ่ ป็ นสมาชิกของ WFE
2.3 ในกรณีท่จี ะต้องมีการชาระหนี้ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื่อ Derivatives สิน้ สุดลง สินค้านัน้ ต้อง
เป็ นทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนสามารถลงทุนได้ ทัง้ นี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็ นผูม้ สี ทิ ธิรบั มอบหรือมีหน้าที่
ส่งมอบสินค้านัน้ ก็ตาม
3. หลักเกณฑ์เพิม่ เติมกรณี Underlying เป็ นดัชนี
ในกรณีท่ี Derivatives มี Underlying เป็ นดัชนีตาม 1.7 – 1.8 ดัชนีดงั กล่าวต้องมีลกั ษณะ ดังนี้
3.1 เป็ นดัช นี ท่ี มีก ารก าหนดวิธีก ารค านวณไว้ อ ย่ า งชัด เจ น โดยมี ก ารระบุ แ หล่ ง ข้ อ มู ล ของ
Underlying หรือปั จจัยต่าง ๆ ที่นามาใช้ในการคานวณ และมีการคานวณดัชนีให้เป็ นปั จจุบนั
ตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทัง้ นี้ Underlying หรือปั จจัยดังกล่าวต้องมีการ
เคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็ นอิสระด้วย
3.2 เป็ นดัชนีทม่ี ลี กั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
3.2.1 ดัชนีทม่ี กี ารกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็ นดัชนีทม่ี ลี กั ษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้
3.2.1.1 ดัชนีทอ่ี งค์ประกอบแต่ละตัวมีน้าหนัก ≤ 20% ของน้าหนักทัง้ หมด
3.2.1.2 ดัชนีทอ่ี งค์ประกอบตัวใดตัวหนึ่งมีน้าหนัก ≤ 35% ของน้าหนักทัง้ หมด
ในกรณีทเ่ี ป็ นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์ประกอบตัวอื่นต้องมีน้าหนักไม่เกินอัตราที่
กาหนดในข้อ 3.2.1.1
การพิจารณาการกระจายน้าหนักตามข้อ 3.2.1.1 และ ข้อ 3.2.1.2 ไม่ตอ้ งนา
องค์ประกอบทีเ่ กีย่ วข้องกับทองคาหรือน้ามันดิบมาพิจารณา
3.2.2 ดัชนีทม่ี อี งค์ประกอบทัง้ หมดเป็ นหรือเกีย่ วข้องกับทองคาหรือน้ามันดิบ หรือเป็ นดัชนี
ราคาทองคาหรือน้ามันดิบ
3.2.3 ดัชนีอ่นื ใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ทีเ่ ป็ นไปตามเงื่อนไขครบถ้วน ดังนี้
3.2.3.1 เป็ นดัชนีทม่ี อี งค์ประกอบเป็ นตราสารหรือสัญญาทีก่ องทุนสามารถลงทุนได้
โดยตรง
3.2.3.2 เมื่อคานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (Pro Rata) เสมือนหนึ่งว่ากองทุนลงทุนใน
ตราสารหรือสัญญานัน้ โดยตรงแล้วได้ผลเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ Single Entity
Limit ของกองทุนนัน้
3.3 เป็ นดัช นีท่ีได้รบั การพัฒ นาโดยสถาบันที่มีค วามน่ าเชื่อถือและทาหน้ าที่ได้อย่างอิสระจาก
บริษทั ทัง้ นี้ หากปรากฏว่าสถาบันดังกล่าวเป็ นบริษทั ในเครือของ บลจ. บลจ. นัน้ ต้องจัดให้มี
มาตรการป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพด้วย
3.4 มีการแสดงดัชนีนนั ้ ๆ อย่างต่อเนื่องเป็ นประจาทุกวันทาการผ่านสื่อทีม่ กี ารเสนอข้อมูลอย่าง
ทันเหตุการณ์
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4.

5.

6.

7.

3.5 ในกรณีทเ่ี ป็ นดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีดงั กล่าวต้องคานวณจากตัวแปรอย่างหนึ่งอย่าง
ใดหรือหลายอย่างดังนี้
3.5.1 ราคาปั จจุบนั (Spot Price) หรือราคาสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า (Futures Price) ของสินค้า
โภคภัณฑ์
3.5.2 ดัชนีสนิ ค้าโภคภัณฑ์ท่คี านวณจากราคาปั จจุบนั หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของ
สินค้าโภคภัณฑ์สนิ ค้าใดสินค้าหนึ่ง
3.5.3 ราคาสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าทีอ่ า้ งอิงกับดัชนีสนิ ค้าโภคภัณฑ์ตามข้อ 3.5.2
3.6 ในกรณีทเ่ี ป็ นดัชนีเงินเฟ้ อ ดัชนีดงั กล่าวต้องคานวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงจากรายงานของ
หน่ วยงานราชการของประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือคานวณจากราคาสินค้าและบริก ารที่
บริษทั จัดการแสดงให้เห็นได้ว่าวิธกี ารคานวณของผูพ้ ฒ
ั นาดัชนีดงั กล่าวสามารถสะท้อนอัตรา
เงินเฟ้ อได้อย่างเหมาะสม
หลักเกณฑ์การจัดให้มที รัพย์สนิ ทีเ่ พียงพอต่อการชาระหนี้ตามภาระผูกพัน (Cover Rule)
บริษทั จัดการต้องจัดให้มที รัพย์สนิ ของกองทุนทีม่ คี ุณภาพและมีสภาพคล่ องในจานวนทีเ่ พียงพอต่อ
ภาระที่กองทุนอาจต้องชาระหนี้ตามข้อตกลงเมื่อ Derivatives สิน้ สุดลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน
Derivatives นัน้ และเป็ นไปตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
หลักเกณฑ์เพิม่ เติมสาหรับการลงทุนทีม่ วี ตั ถุประสงค์เพื่อการลดความเสีย่ ง
ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการ ลงทุนใน Derivatives ที่ Underlying ไม่ใช่สงิ่ เดียวกับทรัพย์สนิ ทีจ่ ะลดความ
เสีย่ ง การลงทุนใน Derivatives ดังกล่าวต้องเป็ นไปตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
หลักเกณฑ์เพิม่ เติมสาหรับการลงทุนใน OTC Derivatives
บริษทั จัดการ ต้องจัดให้มขี อ้ ตกลงใน OTC Derivatives ดังนี้
6.1 ให้ค่สู ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งคานวณและแจ้งมูลค่ายุตธิ รรมของ Derivatives ให้บริษทั จัดการทราบ
ทุกวันที่ 15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทัง้ นี้ ในกรณีทว่ี นั ดังกล่าวเป็ นวันหยุดทาการของ
บลจ. ให้คานวณและแจ้งมูลค่ายุตธิ รรมภายในวันทาการถัดไป
6.2 ในกรณีทเ่ี กิดเหตุการณ์ทส่ี ง่ ผลกระทบต่อราคาของ Derivatives อย่างมีนยั สาคัญ ให้ค่สู ญ
ั ญา
อีกฝ่ ายหนึ่งคานวณและแจ้งมูลค่ายุตธิ รรมของ Derivatives ให้บริษทั จัดการทราบทันที
6.3 คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งยินยอมให้มกี ารล้างฐานะ Derivatives เมื่อบริษทั จัดการร้องขอได้
หลักเกณฑ์เพิม่ เติมสาหรับการเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาใน Credit Derivatives บริษทั จัดการต้องปฏิบตั ติ าม
เงื่อนไข ดังนี้
7.1 เข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาใน Credit Derivatives ได้เฉพาะเพื่อการลดความเสีย่ งเท่านัน้
7.2 เข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาได้เฉพาะ Credit Derivatives ทีม่ ลี กั ษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับ
ธุรกรรมอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้
7.2.1 Credit Default Swap : ซึง่ ได้แก่ การตกลงในฐานะผูซ้ อ้ื ประกันความเสีย่ งด้านเครดิต
ที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ ความสามารถในการช าระหนี้ ต าม Obligation ของผู้ ผู ก พัน ตาม
Obligation นัน้ โดยคู่ สญ
ั ญาที่อ ยู่ในฐานะผู้ข ายประกัน ความเสี่ย งมีภ าระผู ก พัน ที่
จะต้องชาระเงินตามข้อตกลงซือ้ ประกันความเสีย่ งเมื่อเกิด Credit Event ขึน้ โดยจะมี
ผลให้ขอ้ ตกลงซือ้ ประกันความเสีย่ งครบกาหนดทันที (ในกรณีทไ่ี ม่เกิด Credit Event
ข้อ ตกลงจะสิ้น สุด ในวัน ครบก าหนดตามปกติ) ทัง้ นี้ ไม่ ว่ า Obligation จะมีเพีย ง
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รายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ Obligation มีหลายรายการ
ซึ่งกาหนดให้ผู้ขายประกันความเสี่ยงมีหน้าที่ชาระหนี้เมื่อเกิด Credit Event ขึ้นกับ
Obligation รายการใดรายการหนึ่งเป็ นรายแรก (First to Default Swap) หรือเมื่อเกิด
Credit Event ขึ้นกับ Obligation รายการใดรายการหนึ่งในกลุ่ม Obligation ซึ่งจะมี
การชาระราคากันเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์รายนัน้ แต่ขอ้ ตกลงจะครบกาหนดเมื่อ
เกิ ด Credit Event ขึ้ น กั บ Obligation ทุ ก รายการในกลุ่ ม (Proportionate Credit
Default Swap)
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึง่ ได้แก่ การตกลงในฐานะผูซ้ อ้ื ประกันความเสีย่ งของ
สินทรัพ ย์อ้างอิงที่เกิดจากการลดลงของผลตอบแทนที่จะได้รบั จากสินทรัพย์อ้างอิง
โดยผูข้ ายประกันความเสีย่ งมีภาระผูกพันทีจ่ ะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงทีห่ รืออัตรา
ลอยตัวทีอ่ า้ งอิงกับอัตราดอกเบีย้ ตามทีจ่ ะตกลงกัน และส่วนทีล่ ดลง (ถ้ามี) ของมูลค่า
ยุ ติ ธ รรมของสิน ทรัพ ย์ อ้ า งอิ ง เพื่ อ แลกกับ การที่ ผู้ ซ้ื อ ประกัน ความเสี่ย งจะโอน
ผลตอบแทนและส่วนที่เพิ่มขึ้น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้กบั
ผูข้ ายประกันความเสีย่ ง จนกว่าจะเกิด Credit Event หรือครบกาหนดสัญญา (กรณีไม่
เกิด Credit Event)
7.3 ต้องใช้สญ
ั ญามาตรฐานตามทีก่ าหนดโดย InterNational Swaps and Derivatives
Association (ISDA) หรือสัญญามาตรฐานอื่นตามทีส่ านักงานยอมรับ ซึง่ มีขอ้ ตกลงทีม่ ี
ลักษณะดังนี้
7.3.1 มีผลใช้บงั คับได้ตามกฎหมาย และไม่ขดั หรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอืน่
7.3.2 ไม่มขี อ้ กาหนดทีท่ าให้สทิ ธิทก่ี าหนดไว้ในตราสารแห่งหนี้หรือสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
ที่ Credit Derivatives นัน้ อ้างอิงเสือ่ มเสียไป
7.3.3 ไม่มขี อ้ กาหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่ค่สู ญ
ั ญา
ทัง้ นี้ กองทุนจะไม่ลงทุนหรือมีไว้ซ่งึ ตราสารหนี้อ่นื ได้แก่ ตราสารหนี้ทม่ี อี นั ดับความน่ าเชื่อถือต่ ากว่าทีส่ ามารถ
ลงทุ น ได้ (Non-Investment Grade) ตราสารหนี้ ท่ีไม่ ได้รบั การจัดอัน ดับ ความน่ าเชื่อ ถือ (Unrated Securities)
อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซง่ึ ตราสารแห่งหนี้ทม่ี อี นั ดับความน่ าเชื่อถื อทีต่ วั ตราสารหรือทีผ่ ู้ออก
ตราสารต่ ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) เฉพาะในกรณีท่ตี ราสารหนี้นัน้ ได้รบั การจัดอันดับ
ความน่ าเชื่อถือทีต่ วั ตราสารหรือทีผ่ อู้ อกตราสารในอันดับทีส่ ามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ขณะทีก่ องทุน
เริม่ ลงทุนเท่านัน้ โดยเป็ นไปตามเกณฑ์ทส่ี านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่น เพื่อเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม:
บริษทั จัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซง่ึ หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สนิ อื่น หรือหาดอกผลโดยวิธอี ่นื เพื่อเป็ นทรัพย์สนิ
ของกองทุนรวม ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกาหนดดังต่อไปนี้ ในกรณีทส่ี านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลีย่ นแปลงอัตราส่วน
การลงทุน บริษทั จัดการจะลงทุนให้เป็ นไปตามประกาศทีแ่ ก้ไขด้วย
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ส่วนที่ 1 : อัตรำส่วนกำรลงทุนที่คำนวณตำมผูอ้ อกทรัพย์สินหรือคู่สญ
ั ญำ (Single Entity Limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
1 ตราสารภาครัฐไทย
2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
2.1 กรณีมี Credit Rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึน้ ไป
2.2 กรณีมี Credit Rating อยู่ในระดับ Investment
Grade แต่ต่ากว่า 2 อันดับแรก
3 หน่วย CIS
4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทีผ่ รู้ บั ฝากหรือผู้
ออกตราสารมีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
4.1 มี Credit Rating อยูใ่ นระดับ Investment Grade
4.2 เป็ นธนาคารออมสิน ทัง้ นี้ เฉพาะเงินฝากหรือตรา
สารทีร่ ฐั บาลเป็ นประกัน
5

อัตรำส่วน (% ของ NAV)
ไม่จากัดอัตราส่วน
ไม่จากัดอัตราส่วน
ไม่เกิน 35%

ไม่เกิน 20%
ไม่เกิน 20%
(หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็ นการลงทุนในต่างประเทศ
หรือผูม้ ภี าระผูกพันมีภูมลิ าเนาอยู่ต่างประเทศ โดย
เลือกใช้ Credit Rating แบบ National Scale และ
ประเทศนัน้ ๆ ต้องมี Credit Rating ในระดับที่
สามารถลงทุนได้ Investment Grade)
ตราสารทีม่ ลี กั ษณะครบถ้วนดังนี้
ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อตั ราใด
5.1 เป็ นตราสารหนี้ ตราสารกึง่ หนี้กง่ึ ทุน ทีผ่ อู้ อกจัดตัง้ จะสูงกว่า
ขึน้ ตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ.
(1) 10% หรือ
ต่างประเทศทีไ่ ด้รบั อนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. (2) น้าหนักของตราสารทีล่ งทุน
ในประเทศไทย
ใน Benchmark + 5%
5.2 เป็ นตราสารทีม่ ลี กั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
5.2.1 ผูอ้ อกเป็ นบริษทั จดทะเบียน
5.2.2 ผูอ้ อกมีการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นการทัวไป
่
โดยมีรายละเอียดตามแบบแสดงรายการ
ข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
5.2.3 ในกรณีทเ่ี ป็ นตราสารทีม่ กี าหนดวันชาระ
≤397 วัน นับแต่วนั ทีล่ งทุน ทีไ่ ม่ได้มี
ลักษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผูม้ ภี าระ
ผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็ นบุคคล
ดังนี้
5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมาย
ว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร
5.2.3.5 บรรษั ท ตลาดรองสิ น เชื่ อ ที่ อ ยู่
อาศัย
5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาด
และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้า
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ข้อ

6

ประเภททรัพย์สิน
อัตรำส่วน (% ของ NAV)
แห่งประเทศไทย
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
5.2.3.9 บล.
5.3 เสนอขายในประเทศไทย
5.4 มี Credit Rating อยูใ่ นระดับ Investment Grade
5.5 ในกรณี ท่ีเป็ นตราสารที่มีก าหนดวันช าระหนี้ >
397 วัน นับ แต่ วนั ที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรือ
อยู่ในระบบของ Regulated Market
ทรัพย์สนิ ดังนี้
ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า
6.1 ตราสารทุนทีจ่ ดทะเบียนซือ้ ขายในกระดานซือ้
(1) 10%
ขาย หลักทรัพย์สาหรับผูล้ งทุนทัวไปของ
่
SET
(2) น้าหนักของทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนใน Benchmark +
หรือของตลาดซือ้ ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่
5%
ไม่รวมถึงตราสารทุนทีผ่ อู้ อกตราสารอยู่ระหว่าง
ดาเนินการแก้ไขเหตุทอ่ี าจทาให้มกี ารเพิกถอน
การเป็ นหลักทรัพย์ซอ้ื ขายใน SET หรือในตลาด
ซือ้ ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)
6.2 ตราสารทุนทีอ่ อกโดยบริษทั ทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ไม่ว่าตาม
กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ ซึง่ หุน้
ของบริษทั ดังกล่าวซือ้ ขายในกระดานซือ้ ขาย
หลักทรัพย์สาหรับผูล้ งทุนทัวไปของ
่
SET หรือ
ของตลาดซือ้ ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่
รวมถึงบริษทั ทีอ่ ยู่ระหว่างดาเนินการแก้ไขเหตุท่ี
อาจทาให้มกี ารเพิกถอนหุน้ ออกจากการซือ้ ขาย
ใน SET หรือในตลาดซือ้ ขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ)
6.3 หุน้ ทีอ่ ยูใ่ นระหว่าง IPO เพือ่ การจดทะเบียนซือ้
ขายตาม 6.1
6.4 ตราสารทีม่ ลี กั ษณะครบถ้วนดังนี้
6.4.1 เป็ นตราสารหนี้ ตราสารกึง่ หนี้กง่ึ ทุน ทีผ่ ู้
ออกจัดตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายไทย และเสนอ
ขายตราสารนัน้ ในต่างประเทศ หรือผูอ้ อก
จัดตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่
รวมสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ
ทีไ่ ด้รบั อนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคาร
พาณิชย์ในประเทศไทย) หรือเป้ นตราสาร
Basel lll
6.4.2 มี Credit Rating อยูใ่ นระดับ Investment
Grade
6.4.3 เป็ นตราสารทีม่ ลี กั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง
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ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตรำส่วน (% ของ NAV)

ดังนี้
6.4.3.1 ผู้อ อกเป็ นบริษั ท จดทะเบีย นใน
SET ห รื อ ใ น ต ล า ด ซื้ อ ข า ย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ
6.4.3.2 ผูอ้ อกมีการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นการ
ทัวไปโดยมี
่
รายละเอียดตามแบบ
filing
6.4.3.3 ในกรณีทเ่ี ป็ นตราสารทีม่ กี าหนด
วันชาระหนี้ ≤ 397 วัน นับแต่
วันทีล่ งทุน และไม่ได้มลี กั ษณะ
ตาม 6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2 ผูม้ ี
ภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าว
ต้อง บุคคลดังนี้
6.4.3.3.1 บุ ค คลตามข้อ 5.2.3.1
– 5.2.3.9
6.4.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่าง
ประเทศทีป่ ระเทศไทย
เป็ นสมาชิก
6.4.3.3.3 สถาบันการเงิน
ต่างประเทศทีม่ ี
ลักษณะทานอง
เดียวกับบุคคล
ตามข้อ 6.4.3.3.1 –
6.4.3.3.2
6.5 ใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ (Derivative
Warrants) ทีม่ ี Issuer Rating อยู่ในระดับ
Investment Grade
6.6 ธุรกรรมดังนี้ ทีค่ ่สู ญ
ั ญามี Credit Rating อยูใ่ น
ระดับ Investment Grade
6.6.1 Reverse Repo
6.6.2 OTC Derivatives
6.7 หน่วย Property ทีม่ ลี กั ษณะครบถ้วนดังนี้
6.7.1 จดทะเบียนซือ้ ขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO
เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อ
ขายหลักทรัพ ย์สาหรับผู้ลงทุนทัว่ ไปของ
SET หรือ ของตลาดซื้ อ ขายหลัก ทรัพ ย์
ต่างประเทศ (แต่ไม่ รวมถึงหน่ วยดังกล่าว
ทีอ่ ยู่ระหว่างดาเนินการแก้ไขเหตุทอ่ี าจทา
ให้มีการเพิกถอนหน่ วยดังกล่าวออกจาก
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ประเภททรัพย์สิน
อัตรำส่วน (% ของ NAV)
การซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ
6.7.2 เป็ นหน่วยของกองทุนทีไ่ ม่ได้มลี กั ษณะ
กระจายการลงทุนในกิจการโครงสร้าง
พืน้ ฐานอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า
แล้วแต่กรณี (diversified Fund) ตาม
แนวทางทีส่ านักงานกาหนด
7 ทรัพย์สนิ อื่นนอกเหนือจากทีร่ ะบุในข้อ 1 - ข้อ 6 (SIP) รวมกันไม่เกิน 5%
หมายเหตุ : ในกรณีทรัพย์สนิ ดังนี้ ไม่มขี อ้ กาหนดเกีย่ วกับ Single Entity Limit ของผูร้ บั ฝากผูอ้ อกตราสารหรือคู่สญ
ั ญา
แล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของ MF
2. Derivatives on Organized Exchange
ส่วนที่ 2 : อัตรำส่วนกำรลงทุนที่คำนวณตำมกลุ่มกิ จกำร (Group Limit)

ข้อ

ข้อ
1

ประเภททรัพย์สิน
การลงทุนในทรัพย์สนิ ของบริษทั ทุกบริษทั ทีอ่ ยูใ่ น
กลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาใน
ธุรกรรมทางการเงินกับบริษทั ดังกล่าว

อัตรำส่วน (% ของ NAV)
ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ แล้วแต่อตั ราใดจะสูง
กว่า
(1) 25% หรือ
(2) น้าหนักของทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนใน benchmark +
10%

หมายเหตุ : ในกรณีทรัพย์สนิ ดังนี้ ไม่มขี อ้ กาหนดเกีย่ วกับ Group Limit
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของกองทุน
2. Derivatives on Organized Exchange
ส่วนที่ 3 : อัตรำส่วนกำรลงทุนที่คำนวณตำมประเภททรัพย์สิน (Product Limit)
ข้อ
1

ประเภททรัพย์สิน
อัตรำส่วน (% ของ NAV)
เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N - รวมกันไม่เกิน 45% เฉลีย่ ในรอบปี บญ
ั ชี เว้นแต่
ทีน่ ิตบิ ุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาใน
เป็ น MF ทีม่ อี ายุโครงการ < 1 ปี ให้เฉลีย่ ตาม
ต่างประเทศของนิตบิ คุ คลดังกล่าว) เป็ นผูอ้ อก ผูส้ งั ่
รอบอายุกองทุน
จ่าย หรือคู่สญ
ั ญา ดังนี้
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กบั MF ทีอ่ ายุกองทุน คงเหลือ ≤
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินทีม่ กี ฎหมายเฉพาะ
6 เดือน ทัง้ นี้ เฉพาะ MF ทีม่ อี ายุโครงการ ≥ 1 ปี
จัดตัง้ ขึน้
1.2 ธพ.
1.3 บง.
1.4 บค.
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อทีอ่ ยู่อาศัย
(ไม่รวมถึงทรัพย์สนิ ที่ MF ได้รบั โอนกรรมสิทธิมาจาก
์
คู่สญ
ั ญาตาม Reverse Repo หรือ Securities
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ข้อ

ประเภททรัพย์สิน
Lending หรือ Derivatives)

2

ทรัพย์สนิ ดังนี้
รวมกันไม่เกิน 25%
2.1 B/E P/N ทีม่ เี งื่อนไขห้ามเปลีย่ นมือแต่ MF ได้
ดาเนินการให้มกี ารรับโอนสิทธิเรียกร้องในตรา
สารได้ตามวิธกี ารทีก่ ฎหมายกาหนด หรือมี
เงื่อนไขให้ MF สามารถขายคืนผูอ้ อกตราสารได้
2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทีม่ ี
ระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน
2.3 total SIP ตามข้อ 7 ของส่วนนี้ แต่ไม่รวมถึง
ตราสารหนี้ ตราสารกึง่ หนี้กง่ึ ทุน ทีม่ ลี กั ษณะ
ครบถ้วนดังนี้
2.3.1 มีลกั ษณะตาม 6.4.3 ของข้อ 6 ในส่วนที่
1 : อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามผู้
ออกทรัพย์สนิ หรือคู่สญ
ั ญา (Single
Entity Limit)
2.3.2 มี Credit Rating อยูใ่ นระดับต่ากว่า
Investment Grade หรือไม่มี Credit
Rating
หน่วย CIS ทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ตามกฏหมายไทย
ไม่เกิน 20%
หน่วย Property
ไม่เกิน 15%
Reverse Repo
ไม่เกิน 25%
Securities Lending
ไม่เกิน 25%
total SIP ซึง่ ได้แก่
รวมกันไม่เกิน 15%
7.1 ทรัพ ย์สิน ตามข้อ 7 ในส่วนที่ 1 : อัต ราส่ว น
การลงทุนที่คานวณตามผู้ออกทรัพย์สนิ หรือ
คู่สญ
ั ญา (Single Entity Limit)
7.2 ตราสารหนี้ ตราสารกึง่ หนี้กง่ึ ทุนหรือ Basel lII
ทีม่ อี นั ดับความน่าเชื่อทีต่ วั ตราสารและ/หรือผู้
ออกตราสารทีต่ ่ากว่าทีส่ ามารถลงทุนได้ (NonInvestment Grade / Unrated)
ประเภททรัพย์สิน
อัตรำส่วน
Derivatives ดังนี้
8.1 การเข้าทาธุรกรรม
ไม่เกินมูลค่าความเสีย่ งทีม่ อี ยู่
Derivatives ทีม่ วี ตั ถุประสงค์เพือ่
การลดความเสีย่ ง (Hedging)
8.2 การเข้าทาธุรกรรม
Global Exposure Limit

3
4
5
6
7

ข้อ
8
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ประเภททรัพย์สิน
อัตรำส่วน (% ของ NAV)
Derivatives ทีม่ ใิ ช่เพื่อการลด
8.2.1 กรณี MF ไม่มีการลงทุนแบบซับซ้อน
ความเสีย่ ง (Non-Hedging)
จากัด Net Exposure ทีเ่ กิดจากการลงทุนใน Derivatives โดยต้อง
ไม่เกิน 100% ของ NAV
8.2.2 กรณี MF มีการลงทุนแบบซับซ้อน
จากัด Net Exposure ทีเ่ กิดจากการลงทุนใน Derivatives โดยมูลค่า
ความเสียหายสูงสุด (value-at-Risk : VaR) ของ MF ต้องเป็ นดังนี้
(1) Absolute VaR ≤ 20% ของ NAV
(2) Relative VaR ≤ 2 เท่า ของ VaR ของ Benchmark
หมายเหตุ: “การลงทุนแบบซับซ้อน” หมายความว่า การลงทุนในสัญญาซือ้
ขายล่วงหน้าทีม่ กี ลยุทธ์แบบซับซ้อน (Complex Strategic Investment) หรือ
การลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าทีม่ คี วามซับซ้อน (Exotic Derivatives)
หมายเหตุ : สาหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของกองทุนไม่มี
ข้อกาหนดเกีย่ วกับ Product Limit
ส่วนที่ 4 : อัตรำส่วนกำรลงทุนที่คำนวณตำมควำมมีส่วนได้เสียในกิ จกำรที่ลงทุน (Concentration Limit)

ข้อ

ข้อ
1

ประเภททรัพย์สิน
หุน้ ของบริษทั รายใดรายหนึ่ง

2

ตราสารหนี้ ตราสารกึง่ หนี้กง่ึ ทุน ของผูอ้ อกราย
ใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทยหรือ
ตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศ)
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อัตรำส่วน
ทุก MF รวมกันภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกัน
ต้องมีจานวนหุน้ ของบริษทั รวมกัน < 25% ของจานวนสิทธิ
ออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั นัน้
2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สนิ ทางการเงิน
(Financial Liability) ของผูอ้ อกตราสารรายนัน้ ตามที่
เปิ ดเผยไว้ในงบการเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ล่าสุด โดยไม่ให้นบั รวมมูลค่าหนี้สนิ ดังกล่าว ของ
เจ้าหนี้ทม่ี คี วามเกีย่ วข้องกับผูอ้ อก เช่น เงินกูย้ มื จาก
กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน เป็ นต้น
ทัง้ นี้ ในกรณี ท่ผี ู้ออกตราสารไม่มหี นี้สนิ ทางการเงิน
ตามที่เปิ ด เผยในงบการเงิน ส าหรับ รอบระยะเวลา
บัญชีล่าสุด รวมถึงกรณียงั ไม่ครบกาหนดการจัดทา
งบการเงิ น ในครัง้ แรกของผู้ อ อกตราสาร ให้ ใ ช้
อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอ
ขายตราสารตามข้อนี้ของผู้ออกรายนัน้ เป็ นรายครัง้
เว้นแต่ในกรณีทผ่ี ู้ออกตราสารได้มกี ารยื่นแบบ filing
ในลักษณะเป็ นโครงการ (bond issuance program)
ให้พจิ ารณาเป็ นรายโครงการ
2.2 ในกรณี ท่ีกองทุ นลงทุนในตราสารตามข้อนี้โดยเป็ น
ตราสารที่ออกใหม่และมี Credit Rating อยู่ในระดับ
ต่ ากว่ า Investment Grade หรือ ไม่ มี Credit Rating
ให้ บลจ. ลงทุ น เพื่อ กองทุ น ภายใต้ ก ารจัด การของ
บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่า
30

ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตรำส่วน
การออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็ นรายครัง้
เว้น แต่ กรณี ท่ีผู้อ อกตราสารได้มีการยื่น แบบ Filing
ในลักษณะเป็ นโครงการ (Bond Issuance Program)
ให้พจิ ารณาเป็ นรายโครงการ (อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่
ใช้กบั กรณีเป็ นตราสารทีอ่ อกโดยบุคคลดังนี้
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยธุ ร กิจ
สถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อทีอ่ ยูอ่ าศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื่อ การส่ง ออกและน าเข้าแห่ ง ประเทศ
ไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บล.
10.สถาบันการเงินระหว่างประเทศทีป่ ระเทศไทยเป็ น
สมาชิก
11.สถาบัน การเงิน ต่ างประเทศที่มีลัก ษณะท านอง
เดียวกับบุคคลตาม 1. – 9.)
3
หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง
- ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่ วย CIS ทัง้ หมดของ MF
หรือ กองทุน CIS ต่างประเทศ ทีอ่ อกหน่วยนัน้
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กบั การลงทุนดังนี้
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนทีม่ ลี กั ษณะ
ครบถ้วนดังนี้ โดยได้รบั ความเห็นชอบจาก
สานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตัง้ ขึน้ ใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผูล้ งทุนในวงกว้าง
4
หน่วยPropertyของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่ วย Property ทัง้ หมดของ
กองทุ น Property ที่ อ อกหน่ ว ยนั ้น เว้ น แต่ เป็ นหน่ ว ย
Property ของกองทุนทีม่ ลี กั ษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รบั
ความเห็นชอบจากสานักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตัง้ ขึน้ ใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผูล้ งทุนในวงกว้าง
“ทัง้ นี้ การคานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุน เรื่อง การลงทุนของกองทุน”
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หมายเหตุ: หนี้สนิ ทางการเงิน (financial liability) ให้พจิ ารณาตามมาตรฐานการบัญชีทผ่ี อู้ อกตราสารดังกล่าวได้
จัดทางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีนนั ้ โดยเป็ นมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีก่ าหนดโดยคณะกรรมการ
กาหนดมาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ ป็ นทีย่ อมรับ
ในระดับสากล เช่น International FinancialReporting Standards (IFRS) หรือ United States GenerallyAccepted
Accounting Principle (US GAAP) เป็ นต้น
ส่วนที่ 5 : กำรดำเนิ นกำรเมื่อทรัพย์สินที่ ลงทุนขำดคุณสมบัติหรือกำรลงทุนไม่เป็ นไปตำมอัตรำส่วนกำร
ลงทุน
1. ในกรณีทก่ี องทุนมีการลงทุนเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทก่ี าหนด แต่ต่อมาทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนมีคุณสมบัตทิ ่ี
เปลีย่ นแปลงไปจนเป็ นเหตุให้ขาดคุณสมบัตใิ นการเป็ นทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนสามารถลงทุนได้อกี ต่อไป
บริษทั จัดการต้องดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) จัดทารายงานโดยระบุรายละเอียดเกีย่ วกับชื่อ จานวน อัตราส่วนการลงทุนและวันที่ทรัพย์สนิ
ขาดคุณสมบัติ และจัดส่งรายงานต่อสานักงาน รวมทัง้ จัดส่งต่อผูด้ แู ลผลประโยชน์ ภายในวันทา
การถัดจากวันทีเ่ กิดกรณีดงั กล่าว ตลอดจนจัดเก็บสาเนารายงานไว้ทบ่ี ริษทั จัดการ
(2) จาหน่ ายทรัพย์สนิ ที่ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคานึงถึงประโยชน์ ของผู้ลงทุนเป็ น
สาคัญ แต่ตอ้ งไม่เกินกว่า 90 วันนับแต่วนั ทีท่ รัพย์สนิ นัน้ ขาดคุณสมบัติ
(3) เมื่อบริษัทจัดการสามารถจาหน่ ายทรัพย์สนิ ที่ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สนิ ที่ขาดคุณสมบัติมี
คุณสมบัติเปลี่ยนแปลงไปจนเป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ท่กี าหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดท า
รายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จานวน อัตราส่วนการลงทุ นในทรัพย์สนิ ดังกล่าว รวมถึงวันที่ได้
จาหน่ ายทรัพย์สนิ นัน้ ออกไปหรือวันทีท่ รัพย์สินมีการเปลีย่ นแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณีและ
ให้จดั ส่งรายงานต่อสานักงาน รวมทัง้ จัดส่งให้ผดู้ ูแลผลประโยชน์ ภายในวันทาการถัดจากวันที่
เกิดกรณีดงั กล่าว
2. ในกรณีทท่ี รัพย์สนิ ในขณะที่กองทุนมีการลงทุนเป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กาหนด แต่ต่อมา
การลงทุนไม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็ นเวลา 5 วันทาการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการ
ลงทุนเพิม่ บริษทั จัดการต้องดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) จัดทารายงานโดยระบุรายละเอียดเกีย่ วกับประเภท จานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันทีก่ าร
ลงทุนไม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสานักงาน รวมทัง้ จัดส่งต่อผูด้ แู ล
ผลประโยชน์ ภายใน 3 วันท าการนับแต่ วนั ครบระยะเวลาดังกล่ าว ตลอดจนจัด เก็บสาเนา
รายงานไว้ทบ่ี ริษทั จัดการ
(2) ไม่ลงทุนเพิม่ เติมในทรัพย์สนิ ที่เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็ นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุนทีก่ าหนด
(3) แก้ไขให้เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดภายในโอกาสแรกโดยคานึงถึงประโยชน์ของผู้
ลงทุนเป็ นสาคัญ แต่ตอ้ งไม่เกินระยะเวลาดังนี้ เว้นแต่เป็ นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี้
(ก) ภายใน 30 วันนับแต่ วนั สิ้น รอบระยะเวลาบัญ ชี ในกรณี ท่ไี ม่ เป็ นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุนทีค่ านวณตามประเภททรัพย์สนิ สาหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่า
เงินฝาก ตั ๋วแลกเงินหรือตั ๋วสัญญาใช้เงิน ตามอัตราส่วนการลงทุน (Product Limit)
(ข) ภายใน 90 วันนับแต่วนั ครบระยะเวลาดังกล่าว สาหรับกรณีอ่นื ใดนอกเหนือจากกรณีตาม
ข้อ (3) (ก) เว้นแต่กรณีเป็ นกองทุนรวมตลาดเงิน
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(4) เมื่อบริษทั จัดการสามารถแก้ไขจนเป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดแล้ว บริษทั จัดการ
ต้องจัดทารายงานข้อมูลเกีย่ วกับชื่อ จานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สนิ ดังกล่าว รวมถึง
วันที่สามารถแก้ไขให้เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนได้ และจัดส่งรายงานต่ อสานักงานและ
ผูด้ แู ลผลประโยชน์ ภายในวันทาการถัดจากวันทีม่ กี ารแก้ไขจนเป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุน
นัน้
(5) ในกรณีทก่ี องทุนมีหุน้ ของบริษทั ใดโดยไม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามความมี
ส่วนได้เสียในกิจการทีล่ งทุน (concentration limit) ตามทีก่ าหนดในส่วนที่ 4 แล้วแต่กรณี การ
ปฏิบตั ติ าม (1) (2) (3) และ (4) แล้วบริษทั จัดการต้องดาเนินการดังนี้ดว้ ย
(ก) งดเว้นการใช้สทิ ธิออกเสียงในหุน้ จานวนทีเ่ กินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจาเป็ นและ
สมควรโดยได้รบั การผ่อนผันจากสานักงาน
(ข) ลดสัดส่วนการถือหุน้ หรือลดการมีอานาจควบคุม หรือยื่นคาขอผ่อนผันการทาคาเสนอซื้ อ
ในกรณีท่ที รัพย์สนิ เป็ นหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ่งหุน้ ของบริษัทดังกล่าว
เป็ นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษทั นัน้ จนถึงหรือข้ามจุดทีต่ ้องทาคาเสนอ
ซือ้
3. ในกรณีทก่ี องทุนมีการลงทุนเป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดแต่ต่อมา มีกรณีดงั ต่อไปนี้ จน
เป็ นเหตุให้ไม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุน ให้บริษทั จัดการปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามข้อ 2 โดยอนุโลม
(1) กรณีทก่ี องทุนมีการลงทุนหรือได้สทิ ธิจากการเป็ นผูถ้ อื หลักทรัพย์ตามสัดส่วนทีม่ อี ยู่เดิมนัน้
(2) กรณีทก่ี องทุนได้รบั ทรัพย์สนิ มาจากการบริจาค
4. ในกรณีท่มี เี หตุสุดวิสยั หรือเหตุจาเป็ นอื่นใดทาให้บริษัทจัดการไม่สามารถดาเนินการแก้ไขเพื่อให้
การลงทุนเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทก่ี าหนดในข้อ 1(2) หรือข้อ 2(3) หรือบริษทั จัดการมีความเห็นว่า
การด าเนิ น การดัง กล่ า วจะไม่ เป็ นประโยชน์ ต่ อ ผู้ล งทุ น ให้ บ ริษั ท จัด การสามารถใช้ดุ ล ยพินิ จ
ดาเนิ นการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคานึ งถึงประโยชน์ ของผู้ลงทุ นเป็ นสาคัญ และต้องส่ง
รายงานเกีย่ วกับการดาเนินการของบริษทั จัดการในเรื่องดังกล่าวต่อสานักงาน ก.ล.ต. ผูถ้ ือหน่ วย
ลงทุ น และผู้ดูแ ลผลประโยชน์ ข องกองทุ น รวม ก่ อ นครบระยะเวลาที่ต้อ งแก้ไ ขให้เป็ น ไปตาม
หลักเกณฑ์ดงั กล่าวทัง้ นี้ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กบั ผูถ้ อื หน่ วยลงทุน บริษทั จัดการสามารถ
ดาเนินการโดยวิธกี ารเผลแพร่บนเว็บไซด์ของบริษทั จัดการ หรือวิธกี ารอื่นๆ ตามทีบ่ ลจ.กาหนด
ส่วนที่ 6 : กำรดำเนิ นกำรเมื่อกำรลงทุนไม่เป็ นไปตำมนโยบำยกำรลงทุนตำมกำรจัดแบ่งประเภทของ
กองทุน
1. ในกรณี ท่กี องทุนมีสดั ส่วนการลงทุนไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน
บริษทั จัดการต้องดาเนินการดังต่อไปนี้
(1.1) จัดทารายงานเกีย่ วกับการลงทุนทีไ่ ม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทัง้ เหตุผลทีท่ าให้มกี ารลงทุน
ไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสานักงาน รวมทัง้ จัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์
แล้วแต่ กรณี ภายในวันทาการถัดจากวันที่ไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสาเนา
รายงานไว้ทบ่ี ริษทั จัดการ
(1.2) ด าเนิ น การแก้ไขให้ สดั ส่ว นการลงทุ น ของกองทุ น เป็ น ไปตามนโยบายการลงทุ น หรือ ด าเนิ น การ
เปลีย่ นแปลงประเภทของกองทุน ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์ทก่ี าหนดในข้อ 2 ในส่วนนี้
2. ในกรณี ท่กี ารลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน
ให้บริษัทจัดการดาเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน
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90 วันนับแต่วนั ทีส่ ดั ส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษทั จัดการจะ
ได้รบั มติจากผูถ้ อื หน่ วยลงทุนให้เปลีย่ นแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกาหนดเวลาดังกล่าว ทัง้ นี้ทาง
บริษทั จัดการจะไม่นบั ช่วงระยะเวลาช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วนั ทีจ่ ดทะเบียนเป็ นกองทุนรวม
ในการเปลีย่ นแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง บริษทั จัดการต้องจัดให้มวี ธิ กี ารในการให้สทิ ธิแก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนเดิมในการทีจ่ ะออกจากกองทุนรวมก่อนทีก่ ารเปลีย่ นแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้
บังคับ โดยวิธกี ารดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุน รวมทัง้ เมื่อได้รบั มติจาก
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนให้เปลีย่ นแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้วบริษทั จัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซือ้
คืนหน่ วยลงทุนจากผู้ถือหน่ วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลีย่ นแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บงั คับ และในกรณีท่ี
ครบก าหนด 90 วัน นับแต่ วนั ที่ส ดั ส่วนการลงทุ น ไม่เป็ น ไปตามนโยบายการลงทุน แต่ การเปลี่ย นแปลง
ประเภทของกองทุนรวมยังไม่มผี ลใช้บงั คับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนัน้
เพิม่ เติม
4. กำรแบ่งชนิ ดหน่ วยลงทุน (Class of Unit) :
4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : มี
4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน :
- ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บผูถ้ อื หน่วยลงทุน
- สิทธิทจ่ี ะได้รบั เงินปั นผล
4.3. รายละเอียดเพิม่ เติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) :
1. ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

เหมาะกับผูล้ งทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิ ดโอกาสให้ผลู้ งทุนรับรายได้
สม่าเสมอจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

2. ชนิดจ่ายเงินปั นผล

เหมาะสาหรับผูล้ งทุนประเภทนิตบิ ุคคล/สถาบัน เปิ ดโอกาสให้ผลู้ งทุนรับรายได้
สม่าเสมอจากเงินปั นผล รวมถึงมีสทิ ธิได้รบั สิทธิพเิ ศษทางภาษี หากปฏิบตั ิ
เป็ นไปตามเกณฑ์/เงื่อนไขทีก่ รมสรรพากรกาหนด

3. ชนิดสะสมมูลค่า

เหมาะสาหรับผูล้ งทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิ ดโอกาสให้ผลู้ งทุนรับรายได้จาก
ส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน
(Total return)

4. ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน

เหมาะสาหรับผูล้ งทุนประเภทนิตบิ ุคคล/สถาบัน เปิ ดโอกาสให้ผลู้ งทุนรับรายได้
สม่าเสมอจากเงินปั นผล รวมถึงมีสทิ ธิได้รบั สิทธิพเิ ศษทางภาษี หากปฏิบตั ิ
เป็ นไปตามเกณฑ์/เงื่อนไขทีก่ รมสรรพากรกาหนด

5. ชนิดผูล้ งทุนกลุม่

เหมาะสาหรับผูล้ งทุนประเภทกลุ่มบุคคล นิตบิ ุคคล/สถาบันทีบ่ ริษทั จัดการ
กาหนด โดยในเบือ้ งต้นบริษทั จัดการจะกาหนดสาหรับผูล้ งทุนกองทุนสารอง
เลีย้ งชีพภายใต้การบริหารของบริษทั จัดการ เท่านัน้

รายละเอียดเพิม่ เติม :
โดยเปิ ดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์ จากการ
ลงทุน (Total return) ทัง้ นี้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการเปลีย่ นแปลง/เพิม่ เติมผูล้ งทุนประเภทกลุ่มบุคคล นิติ
บุคคล/สถาบันเพื่อลงทุนในชนิดผูล้ งทุนกลุ่มได้ โดยบริษทั จัดการจะติดประกาศรายละเอียดล่วงหน้าอย่างน้อย 7
วัน ก่อนวันเปลีย่ นแปลง
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ทัง้ นี้ ผู้ลงทุนบุคคลธรรมดา และผู้ลงทุนสถาบันสามารถลงทุนได้ในหน่ วยลงทุนทุกชนิดตามเงื่อนไขที่กองทุน
กาหนด ทัง้ นี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพิม่ เติม เปลีย่ นแปลงปรับปรุง หรือเปิ ดบริการหน่วยลงทุนชนิดที่
ยังไม่ได้เปิ ดให้บริการ เพื่อเพิม่ ความสะดวกให้แก่ผถู้ อื หน่ วยลงทุน และคานึงถึงผลประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุน
เป็ นสาคัญ โดยบริษทั จัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวัน
เปลีย่ นแปลง ทีท่ าการทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซือ้ คืนทีใ่ ช้ใน
การรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
5. กำรเสนอขำยหน่ วยลงทุนครังแรก
้
:
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก :
- บริษทั จัดการ
- ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก :
5.2.1 การขอรับหนังสือชีช้ วนและการเปิ ดบัญชีกองทุนรวม (สาหรับผูส้ งซื
ั ่ อ้ หน่วยลงทุนทีย่ งั ไม่เคย
เปิ ดบัญชีกองทุนรวม)
ในการเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุน บริษัทจัดการจะจัด ส่งและดาเนินการให้ผู้สนับสนุ น
การขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการซือ้ ขายหน่ วยลงทุนจัดส่งหนังสือชีช้ วนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ
พร้อมกับคาสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนให้ผู้ท่สี นใจจะลงทุน และบริษัทจัดการจะจัดให้มหี นังสือชีช้ วน
ส่วนข้อมูลโครงการไว้ ณ ที่ทาการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่ อของของ
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนทีใ่ ช้ในการซือ้ ขายหน่วยลงทุน
ผู้สนใจลงทุ นสามารถขอรับ หนังสือชี้ช วนส่วนข้อมูลโครงการ คู่มือผู้ลงทุน ค าขอเปิ ดบัญ ชี
กองทุนรวม (เฉพาะผูส้ งซื
ั ่ อ้ หน่วยลงทุนทีย่ งั ไม่เคยเปิ ดบัญชีกองทุนรวม) คาสังซื
่ อ้ หน่ วยลงทุ น
ได้ท่ที ่ที าการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน ในวันและเวลา
ทาการ
สาหรับผู้สงซื
ั ่ อ้ หน่ วยลงทุนที่ยงั ไม่เคยเปิ ดบัญชีกองทุนรวม จะต้องเปิ ดบัญชีกองทุนรวมโดย
กรอกรายละเอียดในใบคาขอเปิ ดบัญ ชีกองทุนรวมให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน
ประกอบการขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวมต่ อไปนี้ เว้นแต่จะได้รบั อนุ ญ าตจากบริษัทจัดการเป็ น
อย่างอื่น
กรณี ผสู้ งซื
ั ่ ้อหน่ วยลงทุนเป็ นบุคคลธรรมดำ
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ซึง่ ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
หรือเอกสารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการยอมรับหรือกาหนดเพิม่ เติมในอนาคต
กรณี ผสู้ งซื
ั ่ ้อหน่ วยลงทุนเป็ นนิ ติบุคคล
สาเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ และหนังสือบริคณห์สนธิ ซึง่ ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
โดยผูม้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคล
ตัวอย่างลายมือชื่อผูม้ อี านาจลงนามและเงื่อนไขการลงนาม
สาเนาบัตรประชาชนของผูม้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคล ซึง่ ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
หนังสือมอบอานาจ (ถ้ามี) และสาเนาบัตรประชาชนของผูม้ อบอานาจ และผูร้ บั มอบอานาจ
หรือเอกสารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการยอมรับหรือกาหนดเพิม่ เติมในอนาคต
5.2.2 วิธกี าร วันเวลา และราคาสังซื
่ อ้ หน่วยลงทุน
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5.2.2.1 การสังซื
่ อ้ หน่วยลงทุนผ่านบริษทั จัดการและผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
วิ ธีกำรสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุน
ในช่วงการเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรก ผู้สนใจลงทุนสามารถสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนโดยกรอก
รายละเอียดในคาสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนและเอกสารการสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนทีบ่ ริษัทจัดการกาหนด
(ถ้ า มี ) โดยแบ่ ง ตามชนิ ด หน่ วยลงทุ น ได้ แ ก่ หน่ วยลงทุ น ชนิ ด ขายคื น หน่ วยลงทุ น
อัตโนมัติ หน่ วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปั นผล หน่ วยลงทนชนิดสะสมมูลค่า หน่ วยลงทุนชนิด
ผูล้ งทุนสถาบัน และหน่วยลงทุนชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม และนาส่งได้ท่ี
(1) บริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
(2) สาหรับผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีม่ บี ญ
ั ชีกองทุนกับบริษทั จัดการแล้วสามารถสังซื
่ อ้ หน่วยลงทุน
ทางโทรสารได้
ในกรณีสงซื
ั ่ อ้ โดยการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษทั
จัดการ ผูส้ นใจสามารถสังซื
่ อ้ หน่วยลงทุนในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรกได้ โดยการ
สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษทั จัดการ ตามเงื่อนไขที่
ระบุในข้อ 8.2 วรรค 1 การสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
วันเวลำสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุน
ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก ผูส้ นใจลงทุนสามารถสังซื
่ อ้ หน่วยลงทุนได้ระหว่างวัน
และเวลาเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรก ตามที่ระบุในหนังสือชีช้ วนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ และ/
หรือ ในกรณี สบั เปลี่ยนหน่ วยลงทุ นมาจากกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ
ผูส้ งซื
ั ่ อ้ สามารถทาการสังซื
่ อ้ ได้จนถึงวันทาการสุดท้ายของการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
ทัง้ นี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะปิ ดการเสนอขายหน่ วยลงทุนก่อนสิน้ สุดระยะเวลาเสนอ
ขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรก ในกรณี ท่สี ามารถจาหน่ ายหน่ วยลงทุนได้เต็ม ตามจานวนเงินทุ น
โครงการทีก่ าหนดในรายละเอียดโครงการกองทุนรวม
รำคำสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุน
ในช่ วงการเสนอขายหน่ วยลงทุ นครัง้ แรก ผู้สนใจลงทุ น สามารถสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุ น ในราคา
10 บาทต่อหน่วยลงทุน บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยมูลค่าการสังซื
่ อ้
หน่วยลงทุนแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุนทีก่ าหนด
กำรส่งคำสังซื
่ ้อและชำระค่ำซื้อหน่ วยลงทุน
1. ผู้สงซื
ั ่ ้อหน่ วยลงทุ นจะต้องชาระราคาซื้อหน่ วยลงทุนทัง้ จานวนด้วยเงิน ในกรณี ท่ผี ู้ ถือ
หน่ วยลงทุนขายคืนหน่ วยลงทุนหรือแสดงความประสงค์ให้นาเงินบางส่วนหรือทัง้ หมดที่
ได้รบั จากการเลิกกองทุนเมื่อครบกาหนดอายุกองทุนของกองทุนรวมอื่นของบริษทั จัดการ
เพื่อซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ บริษทั จัดการอาจดาเนินการให้มกี ารหักกลบกันก็ได้
2. ผูส้ นใจลงทุนสามารถส่งคาสังซื
่ อ้ หน่ วยลงทุน พร้อมเอกสารประกอบตามทีบ่ ริษัทจัดการ
กาหนด (ถ้ามี) พร้อมชาระราคาซื้อหน่ วยลงทุนให้ครบถ้วนตามจานวนทีร่ ะบุในคาสังซื
่ ้อ
หน่ วยลงทุน ได้ทบ่ี ริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน โดยชาระด้วยเงินสด
เช็ค ดราฟต์ คาสังหั
่ กบัญชีธนาคาร หรือวิธกี ารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการยอมรับ
สาหรับเช็คหรือดราฟต์ ขีดคร่อมเฉพาะสังจ่
่ ายบัญชีเงินฝากดังต่อไปนี้ หรือบัญชีอ่นื ใดที่
บริษทั จัดการเปิ ดไว้เพื่อรับเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุน
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(1) กรณีซอ้ื หน่วยลงทุนผ่านธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน) สังจ่
่ ายเพื่อเข้าบัญชี
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “บัญชีจองซือ้ กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล อิควิต้ี ดิวเิ ดนด์ อินคัม”
(2) กรณีซ้อื หน่ วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการและผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนที่ไม่ใช่
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน) สังจ่
่ ายเพื่อเข้าบัญ ชีออมทรัพ ย์ ชื่อบัญ ชี
“บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซือ้ กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล อิควิต้ี ดิวเิ ดนด์ อินคัม”
(3) บัญชีอ่นื ใดที่บริษัทจัดการเปิ ดไว้เพื่อรับเงินค่าจองซื้อหน่ วยลงทุนของกองทุน โดย
บริษทั จัดการจะระบุรายละเอียดไว้ในหนังสือชีช้ วนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ โดยไม่ถอื ว่า
เป็ นการแก้ไขโครงการ
ทัง้ นี้ การชาระค่าซือ้ หน่ วยลงทุนทีไ่ ม่ใช่การชาระด้วยเงินสด บริษทั จัดการจะต้องสามารถ
เรียกเก็บ เงิน ค่ าซื้อหน่ วยลงทุ น ได้ หากถู ก ปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัท จัด การจะยกเลิก
รายการสังซื
่ อ้ นัน้
สาหรับผู้ถอื หน่ วยลงทุนที่มบี ญ
ั ชีกองทุนกับบริษัทจัดการแล้วสามารถสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุน
ทางโทรสารได้ โดยกรอกรายละเอียดในคาสังซื
่ อ้ หน่ วยลงทุนและเอกสารการสังซื
่ อ้ หน่ วย
ลงทุนที่บริษัทจัดการกาหนด และหลักฐานการชาระค่าสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุน ตามวิธกี ารที่
บริษทั จัดการยอมรับ ส่งโทรสารไปยังบริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
3. เมื่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนได้รบั คาสังซื
่ ้อและได้รบั ชาระเงิน
ค่าซือ้ หน่ วยลงทุนจากผูส้ งซื
ั ่ อ้ เรียบร้อยแล้ว บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับ
ซื้อคืนจะมอบสาเนาคาสังซื
่ ้อให้แก่ผู้สงซื
ั ่ ้อหน่ วยลงทุนไว้เป็ นหลักฐาน ยกเว้นการสังซื
่ ้อ
ทางโทรสาร
ในกรณีสงซื
ั ่ ้อโดยการสับเปลีย่ นหน่ วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษัท
จัดการ
ผู้สนใจสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุน สามารถน าเงิน ค่าขายคืนหน่ วยลงทุน ของกองทุนรวมภายใต้การ
บริห ารของบริษั ท จัด การ มาช าระค่ า ซื้อ หน่ ว ยลงทุ น ของ “กองทุ น เปิ ด พริน ซิเพิล อิค วิต้ี
ดิวเิ ดนด์ อินคัม” ซึง่ เป็ นกองทุนเปิ ดปลายทาง ภายใน 2 วันทาการนับแต่วนั ทีท่ ร่ี ะบุในใบคาสัง่
สับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
หากวันที่ท่รี ะบุในใบคาสังสั
่ บเปลี่ยนหน่ วยลงทุน ตรงกับวันทาการสุดท้ายของการเสนอขาย
หน่วยลงทุนครัง้ แรก กองทุนเปิ ดปลายทางจะได้รบั ชาระเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนหลังจากทีไ่ ด้เปิ ด
การเสนอขายไปแล้ว โดยบริษทั จัดการจะถือว่าผูส้ งซื
ั ่ อ้ ทาการสังซื
่ อ้ หน่วยลงทุนตามวันทีท่ ร่ี ะบุ
ในใบคาสังสั
่ บเปลีย่ นหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่รบั คาสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนโดยการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนมาจาก
กองทุนรวมอื่นภายใต้การบริห ารของบริษัทจั ดการในกรณี เพื่อรักษาผลประโยชน์ ของผู้ถือ
หน่วยโดยรวม
5.2.3 เงื่อนไขในการขายหน่วยลงทุน
5.2.3.1 การสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนของผู้สงซื
ั ่ ้อจะสมบูรณ์ ต่อเมื่อคาสังซื
่ ้อถูกต้องครบถ้วน และ
บริษัทจัดการได้รบั เงินค่าซื้อหน่ วยลงทุน และบริษทั จัดการหรือนายทะเบียนได้ทา
รายการเพื่อจัดสรรหน่ วยลงทุนให้ผู้สงซื
ั ่ ้อแล้ว สิทธิของผู้ถอื หน่ วยลงทุนจะเกิดขึน้
หลังจากที่น ายทะเบียนหน่ วยลงทุ นได้บ ัน ทึก ข้อมูลการซื้อหน่ วยลงทุ นของผู้ถือ
หน่ วยลงทุนในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยลงทุนแล้วเท่านัน้ ทัง้ นี้ ผู้สงซื
ั ่ ้อหน่ วยลงทุน
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จะยกเลิกหรือเพิกถอนการสังซื
่ อ้ หน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซือ้ หน่วยทุนไม่ได้ เว้น
แต่บริษทั จัดการจะอนุญาตให้ดาเนินการเป็ นอย่างอื่นได้
5.2.3.2 ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนได้ บริษทั จัดการขอ
สงวนสิทธิทจ่ี ะไม่ขายหน่ วยลงทุนให้กบั ผูส้ งซื
ั ่ ้อนัน้ หรือกรณีทเ่ี ป็ นเช็คหรือดราฟต์
บริษัทจัดการจะส่งเช็คหรือดราฟต์นัน้ คืนให้กบั ผู้สงซื
ั ่ ้อภายใน 15 วันนับแต่วนั ปิ ด
การเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรก ทัง้ นี้บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้สนับสนุ น
การขายหรือรับซือ้ คืนดาเนินการดังกล่าวแทนบริษทั จัดการได้
5.2.3.3 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่รบั คาสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนที่มมี ูลค่าตัง้ แต่ร้อยละ 5 ของ
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งผูส้ งซื
ั ่ อ้ ก่อนการดาเนินการ
5.2.3.4 ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการพิจารณาเห็นว่าคาสังซื
่ อ้ ใดจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรือผูถ้ อื หน่วย
ลงทุ น โดยรวม หรือท าให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย หรือความเสี่ยงต่ อชื่อเสียงของ
บริษทั จัดการหรือกองทุน บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะไม่ดาเนินการตามคาสังซื
่ อ้ หน่วย
ลงทุนนัน้ ๆ โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งผูส้ งซื
ั ่ อ้ ก่อนการดาเนินการ
5.2.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน
5.2.4.1 บริษทั จัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผสู้ งซื
ั ่ อ้ หน่วยลงทุนตามวันทีไ่ ด้รบั คาสังซื
่ อ้ หน่วย
ลงทุนโดยพิจารณาตามวันทีส่ งซื
ั ่ อ้ และได้รบั ชาระเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนเต็มจานวนแล้ว
5.2.4.2 ในกรณี ท่จี านวนเงินที่ระบุในคาสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนของผู้สงซื
ั ่ ้อไม่ตรงกับจานวนเงินค่าซื้อ
หน่ วยลงทุนที่บริษัทจัด การสามารถเรียกเก็บได้จริง บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะจัดสรร
หน่วยลงทุนให้ตามจานวนเงินทีบ่ ริษทั จัดการสามารถเรียกเก็บเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนได้จริง
5.2.4.3 ในกรณีสงซื
ั ่ อ้ โดยการสับเปลีย่ นหน่ วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษทั
จัดการ บริษทั จัดการจะจัดสรรหน่ วยลงทุนตามจานวนทีส่ งซื
ั ่ อ้ ทีไ่ ด้ระบุในใบคาสังสั
่ บเปลีย่ น
หน่ วยลงทุน โดยพิจารณาตามวันทีไ่ ด้รบั ใบคาสังสั
่ บเปลีย่ นหน่ วยลงทุน และ/หรือ วันทีร่ ะบุ
ในใบคาสังสั
่ บเปลีย่ นหน่วยลงทุน
5.2.4.4 บริษทั จัดการจะจัดสรรหน่ วยลงทุนให้ผสู้ งซื
ั ่ อ้ หน่ วยลงทุน ตามคาสังซื
่ อ้ ที่ สมบูรณ์และบริษทั
จัดการได้รบั ช าระเงิน ค่ าซื้อ หน่ ว ยลงทุ น แล้ว ในกรณี ท่ีก ารสังซื
่ ้อ หน่ ว ยลงทุ น นัน้ มีผ ลให้
จานวนหน่ วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจานวนหน่ วยลงทุนที่จดทะเบียนไว้ต่อสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัด การจะจัดสรรหน่ วยลงทุ นให้แก่ผู้สงซื
ั ่ ้อ โดยใช้หลัก การ
“สังซื
่ ้อก่อนได้ก่อน” ตามวันที่ได้รบั คาสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนและได้รบั ชาระค่าซื้อหน่ วยลงทุน
แล้ว หากในกรณีท่มี ีการสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนพร้อมกันและมีหน่ วยลงทุนไม่เพียงพอต่ อการ
จัดสรร บริษทั จัดการจะพิจารณาจัดสรรตามสัดส่วนจานวนหน่วยลงทุนทีส่ งซื
ั ่ อ้ และทีส่ ามารถ
จัดสรรได้ให้แก่ผสู้ งซื
ั ่ อ้ (Pro Rata) ทัง้ นี้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะจัดสรรหรือไม่จดั สรร
หน่ วยลงทุนให้ผู้สงซื
ั ่ ้อหน่ วยลงทุนตามวิธกี ารที่บริษัทจัดการพิจารณาตามความเหมาะสม
โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5.2.4.5 ในกรณีทบ่ี ริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าคาสังซื
่ ้อใดจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรือผูถ้ ือหน่ วย
ลงทุนโดยรวม หรือทาให้เกิดความเสีย่ งทางกฎหมาย หรือความเสีย่ งต่อชื่อเสียงของบริษัท
จัดการหรือกองทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิท ธิท่ีจะจัดสรรหรือไม่จดั สรรหน่ วยลงทุน แต่
บางส่วนหรือทัง้ หมดโดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งผูส้ งซื
ั ่ อ้ ก่อนการดาเนินการ
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5.2.5 การคืนเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุน
5.2.5.1 เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมครัง้ แรก หากปรากฏกรณี
ดังต่อไปนี้ ให้การอนุมตั ใิ ห้จดั ตัง้ และจัดการกองทุนรวมนัน้ สิน้ สุดลง
(1) ในกรณีทเ่ี ป็ นกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัวไปมี
่ การจาหน่ายหน่วยลงทุนให้ผลู้ งทุนได้ไม่ถงึ
35 ราย
(2) ในกรณีทจ่ี าหน่ ายหน่ วยลงทุนได้มมี ูลค่าน้อยกว่า 50 ล้านบาทและบริษทั พิจารณาแล้ว
เห็นว่าการจัดตัง้ กองทุนไม่เป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ อื หน่ วยลงทุน บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิใน
การพิจารณายุตกิ ารจาหน่ ายหน่ วยลงทุนและให้ถอื ว่าการอนุ มตั ใิ ห้จ ัดตัง้ และจัดการกองทุน
รวมนัน้ สิน้ สุดลง
(3) ในกรณี ท่ีมีเหตุ อ ัน จ าเป็ น และสมควร ท าให้ก องทุ น ไม่ สามารถลงทุ น ให้เป็ น ไปตาม
นโยบายการลงทุนและวัตถุประสงค์ของกองทุนได้
5.2.5.2 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตัง้ กองทุนรวมที่อยู่ระหว่างการเสนอขาย
หน่วยลงทุนครัง้ แรกได้ โดยบริษทั จัดการจะรายงานให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ
ถึงการยุติการขายหน่ วยลงทุนภายใน 7 วันนับแต่วนั ที่ยุติการขายหน่ วยลงทุนนัน้ และให้
การอนุมตั จิ ดั ตัง้ กองทุนสิน้ สุดลงในวันทีแ่ จ้งให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ
บริษัทจัดการจะแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบกรณีตามข้อ 5.2.5.1 ภายใน
15 วันนับแต่ วนั สิน้ สุดระยะเวลาการเสนอขายหน่ วยลงทุนดังกล่าว และคืนเงินค่าจองซื้อ
หน่ วยลงทุนและผลประโยชน์ ใด ๆ ที่เกิดขึน้ จากเงินที่ได้รบั จากการจาหน่ ายหน่ วยลงทุน
ให้แก่ผู้จองซื้อหน่ วยลงทุนภายในหนึ่งเดือนนับแต่วนั สิน้ สุดระยะเวลาการเสนอขายหน่ วย
ลงทุนนัน้ ตามสัดส่วนของเงินค่าจองซือ้ หน่วยลงทุน หากบริษทั จัดการไม่สามารถคืนเงินและ
ผลประโยชน์ ภ ายในกาหนดเวลานัน้ ได้อนั เนื่องจากความผิด พลาดของบริษัท จัดการเอง
บริษั ท จัด การจะช าระดอกเบี้ย ในอัต ราไม่ ต่ า กว่ า ร้อ ยละเจ็ด ครึ่ง ต่ อ ปี นั บ แต่ ว ัน ที่ ค รบ
กาหนดเวลานัน้ จนถึงวันทีบ่ ริษทั จัดการชาระเงินค่าจองซือ้ จนครบถ้วน
เพื่อประโยชน์ในการคานวณมูลค่าหน่ วยลงทุนที่ขายได้แล้วตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้ราคาตาม
มูลค่าทีต่ ราไว้ของหน่วยลงทุนเป็ นเกณฑ์ในการคานวณ
ทัง้ นี้ บริษัทจัดการจะดาเนินการคืนเงินค่าซื้อหน่ วยลงทุนตามรายละเอียดข้างต้น เว้นแต่
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผันหรือเห็นชอบให้บริษัทจัดการดาเนินการเป็ น
อย่างอื่นได้
5.2.5.3 ในกรณีทก่ี ารสังซื
่ อ้ หน่วยลงทุนมีผลให้จานวนหน่ วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจานวนหน่ วย
ลงทุนทีจ่ ดทะเบียนไว้ต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอ่นื ใด ทีเ่ ป็ นเหตุให้บริษทั
จัดการจัดสรรหน่ วยลงทุนแต่บางส่วนหรือไม่จดั สรรทัง้ หมด บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื้อ
หน่ ว ยลงทุ น ส่วนที่ไม่ ได้รบั การจัด สรรแต่ บ างส่วนหรือทัง้ หมดโดยไม่ มีดอกเบี้ย ภายใน
15 วันนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันสิน้ สุดระยะเวลาการเสนอขายหน่ วยลงทุนดังกล่าว เว้นแต่ใน
กรณีทส่ี มควรและจาเป็ นจนทาให้ไม่สามารถคืนเงินดังกล่าวได้ตามระยะเวลาข้างต้น
วิ ธีกำรจ่ำยคืนเงิ นค่ำซื้อหน่ วยลงทุน
บริษัท จัดการจะโอนเงินหรือชาระเป็ นเช็คขีดคร่อมสังจ่
่ ายเฉพาะผู้สงซื
ั ่ ้อส่งทางไปรษณี ย์
ลงทะเบียนให้แก่ผู้สงซื
ั ่ ้อ ตามรายละเอียดในคาขอเปิ ดบั ญชีกองทุนรวมของผู้สงซื
ั ่ ้อหน่ วย
ลงทุน ในกรณีทไ่ี ม่มรี ายละเอียดระบุในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวม หรือกรณีอ่นื ใดที่บริษัท
กองทุนเปิ ดพริ นซิเพิล อิควิตี ้ ดิวิเดนด์ อินคัม
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จัดการไม่สามารถคืนเงินค่าสังซื
่ อ้ ตามวิธกี ารในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนของผูส้ งซื
ั ่ อ้ ได้ บริษทั
จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะพิจารณาจ่ายคืนเงินดังกล่าวด้วยวิธีการที่บริษทั จัดการเห็นสมควร
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการอาจมอบหมายให้ผสู้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนเป็ นผูด้ าเนินการคืนเงิน
ดังกล่าวแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนแทนบริษทั จัดการได้
เงื่อนไขอื่น ๆ
1. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะเปลีย่ นแปลงหรือปรับปรุง เพิม่ เติมวิธกี ารชาระเงินค่าซือ้
หน่วยลงทุน โดยบริษทั จัดการจะปิ ดประกาศรายละเอียดล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อน
วัน เปลี่ย นแปลง ที่ท่ี ท าการทุ ก แห่ ง ของบริษั ท จัด การและ ณ สถานที่ ติ ด ต่ อ ของ
ผูส้ นับสนุนการขายและรับซือ้ คืนทีใ่ ช้ในการซือ้ ขายหน่วยลงทุน
2. บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุ ง เพิ่มเติมวิธกี ารซื้อหน่ วยลงทุน เพื่อเพิ่ม
ความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่ วยลงทน โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการ
ให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้า 30 วัน ก่อนวันเปลีย่ นแปลง ทีท่ ่ที าการทุกแห่งของบริษัท
จัดการและ ณ สถานที่ติดต่ อของผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนที่ใ ช้ในการซื้อขาย
หน่วยลงทุน เช่น การเพิม่ เติมวิธกี ารซือ้ หน่วยลงทุนดังต่อไปนี้
2.1 การซื้อหน่ วยลงทุ นผ่านทางไปรษณี ย์ (ถ้ามี) หากข้อมูลไม่สมบูรณ์ และหรือไม่
ชัดเจน และบริษทั จัดการไม่สามารถให้ผถู้ ือหน่ วยลงทุนแก้ไขหรือยืนยันข้อมูลได้
ไม่ว่าด้วยเหตุ ใด บริษัทจัดการขอสงวนสิท ธิท่จี ะไม่ ดาเนิน การขายหน่ วยลงทุ น
ดังกล่าวให้ผสู้ งซื
ั ่ อ้ หน่วยลงทุน
2.2 การซื้อหน่ วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ การบริการ
ธุรกรรมทีใ่ ช้วธิ กี ารทางอิเล็กทรอนิกส์ทงั ้ หมดหรือแต่บางส่วน เช่น
- การซื้ อ หน่ วยลงทุ น ผ่ า นเครื่ อ งฝากถอนเงิน อั ต โนมั ติ (Automatic Teller
Machine) (ถ้ามี)
- บริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telebanking) (ถ้ามี)
- อินเทอร์เน็ต (Internet) (ถ้ามี)
- บัตรเครดิต (Credit Card) (ถ้ามี)
- สือ่ อื่นใดทีม่ ลี กั ษณะเดียวกัน หรือทีบ่ ริษทั จัดการอาจเพิม่ เติมในอนาคต
โดยการให้บริการดังกล่าวจะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่สี านักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. กาหนด
2.3 การซือ้ หน่ วยลงทุนวิธกี ารอื่น ๆ ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุ ญาตให้
ทาได้
3. กรณี ผู้ส งั ่ ซื้อ หน่ ว ยลงทุ น ส่ ง ค าสัง่ ซื้อ และเอกสารประกอบทางโทรสาร หากข้อ มู ล
ไม่สมบูรณ์ และหรือไม่ชดั เจน และบริษัทจัดการไม่สามารถให้ผู้ถือหน่ วยลงทุนแก้ไข
หรือยืนยันข้อมูลได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะไม่ดาเนินการขาย
หน่วยลงทุนดังกล่าวให้ผสู้ งซื
ั ่ อ้ หน่วยลงทุน
ทัง้ นี้ ผู้สงซื
ั ่ ้อหน่ วยลงทุนยินยอมและตกลงส่งคาสังซื
่ ้อตัวจริง และเอกสารทัง้ หมดให้
บริษทั จัดการภายใน 3 วัน นับแต่วนั ทีม่ กี ารส่งคาสังซื
่ อ้ ทางโทรสารนัน้ และหากบริษัท
จัดการได้ดาเนินการตามคาสังซื
่ ้อทางโทรสารของผู้สงซื
ั ่ อ้ หน่ วยลงทุนแล้ว หากข้อมูล
ทางโทรสารและตัวจริงไม่ตรงกัน หรือบริษทั จัดการไม่ได้รบั เอกสารตัวจริงไม่ว่าด้วยเหตุ
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ใด บริษัทจัดการจะถือว่าผูถ้ ือหน่ วยลงทุนได้มอบหมายและให้ความเห็นชอบให้บริษัท
จัดการดาเนินการตามข้อมูลทีไ่ ด้รบั ทางโทรสาร
6. กำรเสนอขำยภำยหลังกำรเสนอขำยครังแรก
้
:
6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก :
- บริษทั จัดการ
- ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
หรือวิธกี ารอื่นๆ เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนในอนาคต
6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก :
บริษทั จัดการจะเริม่ เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก ภายใน 15 วันทาการ
นับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวม
6.2.1 การขอรับหนังสือชีช้ วนและการเปิ ดบัญชีกองทุนรวม (สาหรับผูส้ งซื
ั ่ อ้ หน่วยลงทุนทีย่ งั ไม่เคยเปิ ด
บัญชีกองทุนรวม)
6.2.1.1 ในการเสนอขายหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น บริษั ท จัด การจะจัด ส่ ง และด าเนิ น การให้
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนทีใ่ ช้ในการซือ้ ขายหน่ วยลงทุนจัดส่ งหนังสือชีช้ วนส่วน
สรุปข้อมูลสาคัญทีผ่ ลู้ งทุนควรทราบ พร้อมกับคาสังซื
่ อ้ หน่วยลงทุนให้ผทู้ ส่ี นใจจะลงทุน
และบริษทั จัดการจะจัดให้มหี นังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลโครงการไว้ ณ ทีท่ าการทุกแห่งของ
บริษัทจัดการและ ณ สถานที่ตดิ ต่อของผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซือ้ คืนทีใ่ ช้ในการซื้อ
ขายหน่วยลงทุน
ผู้สนใจลงทุ น สามารถขอรับ หนังสือ ชี้ช วน คู่มือ ผู้ลงทุ น ค าขอเปิ ด บัญ ชีก องทุ น รวม
(เฉพาะผูส้ งซื
ั ่ อ้ หน่วยลงทุนทีย่ งั ไม่เคยเปิ ดบัญชีกองทุนรวม) คาสังซื
่ อ้ หน่ วยลงทุน ได้ท่ี
ทีท่ าการทุกแห่งของบริษทั จัดการ และผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซือ้ คืนในวันและเวลา
ทาการ หรือช่องทางอื่น ทีบ่ ริษทั จัดการอาจแจ้งเพิม่ เติมในอนาคต
6.2.1.2 สาหรับผูส้ งซื
ั ่ อ้ หน่วยลงทุนทีย่ งั ไม่เคยเปิ ดบัญชีกองทุนรวม จะต้องเปิ ดบัญชีกองทุนรวม
โดยกรอกรายละเอียดในใบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวมให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสาร
หลักฐานประกอบการขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวมต่อไปนี้ เว้นแต่จะได้รบั อนุญาตจากบริษทั
จัดการเป็ นอย่างอื่น
กรณี ผสู้ งซื
ั ่ ้อหน่ วยลงทุนเป็ นบุคคลธรรมดำ
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ซึง่ ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
หรือเอกสำรอื่นใดที่บริษทั จัดกำรยอมรับหรือกำหนดเพิ่ มเติ มในอนำคต
กรณี ผสู้ งซื
ั ่ ้อหน่ วยลงทุนเป็ นนิ ติบุคคล
•

•

•
•

•

สาเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ และหนังสือบริคณฑ์สนธิ ซึง่ ลงนามรับรอง
สาเนาถูกต้องโดยผูม้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคล
ตัวอย่างลายมือชื่อผูม้ อี านาจลงนามและเงื่อนไขการลงนาม
สาเนาบัตรประชาชนของผูม้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคล ซึง่ ลงนามรับรองสาเนา
ถูกต้อง
หนังสือมอบอานาจ (ถ้ามี) และสาเนาบัตรประชาชนของผูม้ อบอานาจ และผูร้ บั มอบ
อานาจ
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หรือเอกสารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการยอมรับหรือกาหนดเพิม่ เติมในอนาคต
6.2.2 วิธกี าร วันเวลา และราคาสังซื
่ อ้ หน่วยลงทุน
6.2.2.1 การสังซื
่ อ้ หน่วยลงทุนผ่านบริษทั จัดการและผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
วิ ธีกำรสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุน
ผู้สนใจลงทุนสามารถสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนโดยกรอกรายละเอียดในคาสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนและ
เอกสารประกอบการสังซื
่ อ้ หน่วยลงทุนทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด (ถ้ามี) และนาส่งได้ท่ี
1. บริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
2. สาหรับผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีม่ บี ญ
ั ชีกองทุนกับบริษทั จัดการแล้วสามารถสังซื
่ อ้ หน่วยลงทุน
ทางโทรสารได้ หรือ
3. วิธกี ารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการกาหนดขึน้ โดยไม่ถอื ว่าเป็ นการแก้ไขโครงการ
วันเวลำสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุน
ผูส้ นใจลงทุนสามารถสังซื
่ อ้ หน่ วยลงทุนได้ทุกวันทาการขายหน่ วยลงทุน ในเวลาทาการของ
ธนาคารพาณิชย์ไทย ระหว่างเวลาเริม่ ทาการถึง 15.30 น. โดยบริษัทจัดการจะกาหนดวัน
เริม่ ทาการขายหน่วยลงทุนภายใน 15 วัน นับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันจดทะเบียนกองทุนรวม
ทัง้ นี้ บริษัท จัด การก าหนดให้ว ัน ท าการซื้อ ขายหน่ ว ยลงทุ น เป็ น วั น ท าการของธนาคาร
พาณิ ชย์ไทย และวันทาการของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน (ถ้ามี) และวันทาการที่
บริษัท จัด การไม่ได้รบั ผลกระทบจากการรับ ชาระค่าซื้อขายหน่ วยลงทุ นจากกองทุ นหลัก
(ถ้ามี)
บริษัทจัดการจะประกาศวันที่เป็ นวันทาการซื้อขายหน่ วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิ ด
ประกาศ ณ สานักงานของบริษทั จัดการ หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน (ถ้ามี)
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะปรับปรุงเปลีย่ นแปลงระยะเวลาทาการรับคาสังซื
่ อ้ หน่วย
ลงทุนดังกล่าว ตามทีบ่ ริษทั จัดการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผถู้ อื หน่ วยลงทุนทราบล่วงหน้า
โดยประกาศ ณ สานักงานของบริษัท จัด การ และ/หรือผู้สนับ สนุ นการขายหรือรับซื้อคืน
(ถ้ามี) ทัง้ นี้ เป็ นไปเพื่อความเหมาะสม หรือเพื่อประโยชน์แก่กองทุนรวม
รำคำสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุน
ผูส้ นใจลงทุนสามารถสังซื
่ อ้ หน่ วยลงทุนได้ตามราคาขายหน่ วยลงทุนที่คานวณได้ ณ สิน้ ทา
การ ขายหน่ วยลงทุนนัน้ โดยมูลค่าการสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนแบ่งตามชนิดหน่ วยลงทุน ได้แก่
หน่ วยลงทุนขายคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติ : ไม่ต่ ากว่า 1,000 บาท หน่ วยลงทุนชนิดจ่ายเงิน
ปั นผล : ไม่ต่ ากว่า 1,000 บาท ชนิดสะสมมูลค่า : ไม่ต่ ากว่า 1,000 บาท หน่ วยลงทุนชนิด
ผู้ลงทุน สถาบัน : ไม่ ต่ า กว่า 50,000,000 บาท หน่ วยลงทุ น ชนิด ผู้ลงทุน กลุ่ม : ไม่ต่ ากว่า
1 บาท
กำรส่งคำสังซื
่ ้อและชำระค่ำซื้อหน่ วยลงทุน
1. ผูส้ งซื
ั ่ อ้ หน่ วยลงทุนจะต้องชาระราคาซื้อหน่ วยลงทุนทัง้ จานวนด้วยเงิน ในกรณีทผ่ี ู้ถือ
หน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นของบริษทั จัดการเพื่อซือ้ หน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมนี้ บริษทั จัดการอาจดาเนินการให้มกี ารหักกลบกันก็ได้
2. ผูส้ นใจลงทุนสามารถส่งคาสังซื
่ อ้ หน่ วยลงทุน พร้อมเอกสารประกอบตามทีบ่ ริษทั จัดการ
กาหนด (ถ้ามี) พร้อมชาระราคาซือ้ หน่วยลงทุนให้ครบถ้วนตามจานวนทีร่ ะบุในคาสังซื
่ อ้
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6.2.3

หน่ วยลงทุน ได้ทบ่ี ริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซือ้ คืน โดยชาระด้วยเงิน
สด เช็ค ดราฟต์ คาสังหั
่ กบัญชีธนาคาร หรือวิธกี ารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการยอมรับ
สาหรับเช็คหรือดราฟต์ ขีดคร่อมเฉพาะสังจ่
่ ายบัญชีเงินฝากดังต่อไปนี้ หรือบัญชีอ่นื ใดที่
บริษทั จัดการเปิ ดไว้เพื่อรับเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุน
(1) กรณีซ้อื หน่ วยลงทุนผ่านธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน) สังจ่
่ ายเพื่อเข้า
บัญชีกระแสรายวัน ชื่อบัญชี “บลจ.พรินซิเพิล ”
(2) กรณีซอ้ื หน่ วยลงทุนผ่านบริษทั จัดการและผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซือ้ คืนทีไ่ ม่ใช่
ธนาคารซี ไ อเอ็ม บี ไทย จ ากัด (มหาชน) สัง่ จ่ า ยเพื่ อ เข้า บัญ ชีก ระแสรายวัน
ชื่อบัญชี “บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซือ้ หน่วยลงทุน”
(3) บัญ ชีอ่นื ใดที่บ ริษัท จัดการเปิ ด ไว้เพื่อรับ เงินค่ าซื้อหน่ วยลงทุน ของกองทุ น โดย
บริษทั จัดการจะระบุรายละเอียดไว้ในหนังสือชีช้ วนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ โดยไม่ ถอื
ว่าเป็ นการแก้ไขโครงการ
ทัง้ นี้ ก ารช าระค่ า ซื้อ หน่ ว ยลงทุ น ที่ไ ม่ ใช่ ก ารช าระด้ว ยเงิน สด บริษัท จัด การจะต้ อ ง
สามารถเรียกเก็บเงินค่าซือ้ หน่ วยลงทุนได้ หากถูกปฏิเสธการจ่ายเงินบริษทั จัดการจะ
ยกเลิกรายการสังซื
่ อ้ นัน้
สาหรับผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีม่ บี ญ
ั ชีกองทุนกับบริษทั จัดการแล้วสามารถสังซื
่ อ้ หน่วยลงทุน
ทางโทรสารได้ โดยกรอกรายละเอียดในคาสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุ น และเอกสารการสังซื
่ ้อ
หน่ วยลงทุนทีบ่ ริษัทจัดการกาหนด (ถ้ามี) ส่งโทรสารพร้อมหลักฐานการชาระค่าสังซื
่ ้อ
หน่ วยลงทุน ตามวิธกี ารทีบ่ ริษทั จัดการยอมรับ ไปยังบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ น การ
ขายหรือรับซือ้ คืน
3. เมื่อบริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนได้รบั คาสังซื
่ อ้ และได้รบั ชาระเงิน
ค่าซือ้ หน่ วยลงทุนจากผูส้ งซื
ั ่ อ้ เรียบร้อยแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุ นการขายหรือ
รับซื้อคืนจะมอบสาเนาคาสังซื
่ ้อให้แก่ผู้สงซื
ั ่ ้อหน่ วยลงทุนไว้เป็ นหลักฐาน ยกเว้นการ
สังซื
่ อ้ ทางโทรสาร
เงื่อนไขในการขายหน่วยลงทุน
6.2.3.1 การสังซื
่ อ้ หน่ วยลงทุนของผูส้ งซื
ั ่ อ้ จะสมบูรณ์ต่อเมื่อคาสังซื
่ ้อถูกต้องครบถ้วน และ
บริษทั จัดการได้รบั เงินค่าซือ้ หน่ วยลงทุนและบริษทั จัดการหรือนายทะเบียนได้ทา
รายการเพื่อจัดสรรหน่ วยลงทุนให้ผสู้ งซื
ั ่ อ้ แล้ว สิทธิของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนจะเกิดขึน้
หลังจากที่นายทะเบียนหน่ วยลงทุนได้บนั ทึกข้อมูลการซื้อหน่ วยลงทุนของผู้ถือ
หน่ วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถอื หน่ วยลงทุนแล้วเท่านัน้ ทัง้ นี้ผสู้ งซื
ั ่ อ้ หน่ วยลงทุน
จะยกเลิกหรือเพิกถอนการสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนและขอคืน เงินค่าซื้อหน่ วยทุนไม่ได้
เว้นแต่บริษทั จัดการจะอนุญาตให้ดาเนินการเป็ นอย่างอื่นได้
ในกรณี ท่กี ารช าระเงิน ด้วยคาสังหั
่ กบัญ ชีธนาคาร เช็ค หรือ ดราฟต์ด ังกล่าว ถู ก
ปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผูส้ งซื
ั ่ อ้ หน่ วยลงทุน บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิ
ทีจ่ ะระงับการขายหน่ วยลงทุนแก่ผสู้ งซื
ั ่ อ้ หน่วยลงทุนนัน้ และจะดาเนินการนาส่งเช็ค
หรือดราฟต์นัน้ คืนแก่ผู้สงซื
ั ่ ้อหน่ วยลงทุน ภายในวันทาการถัดจากวันที่ได้รบั เช็ค
หรือดราฟต์นัน้ คืน จากธนาคารผู้เรียกเก็บ ทัง้ นี้ บริษัท จัดการอาจมอบหมายให้
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนดาเนินการดังกล่าวแทนบริษทั จัดการได้
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6.2.3.2 บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะไม่รบั คาสังซื
่ อ้ หน่วยลงทุนทีม่ มี ลู ค่าตัง้ แต่รอ้ ยละ 5 ของมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งผูส้ งซื
ั ่ อ้ ก่อนการดาเนินการ
6.2.3.3 ในกรณีทบ่ี ริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าคาสังซื
่ ้อใดจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรือผูถ้ ือหน่ วย
ลงทุนโดยรวม หรือทาให้เกิดความเสีย่ งทางกฎหมาย หรือความเสีย่ งต่อชื่อเสียงของบริษัท
จัดการหรือกองทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะไม่ดาเนินการตามคาสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุน
นัน้ ๆ โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งผูส้ งซื
ั ่ อ้ ก่อนการดาเนินการ
6.2.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน
6.2.4.1 บริษทั จัดการจะจัดสรรหน่ วยลงทุนให้ผสู้ งซื
ั ่ อ้ หน่ วยลงทุน ตามคาสังซื
่ อ้ ทีส่ มบูรณ์และบริษทั
จัดการได้รบั ช าระเงิน ค่ าซื้อ หน่ ว ยลงทุ น แล้ว ในกรณี ท่ีก ารสังซื
่ ้อ หน่ ว ยลงทุ น นัน้ มีผ ลให้
จานวนหน่ วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจานวนหน่ วยลงทุนที่จดทะเบียนไว้ต่อสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัด การจะจัดสรรหน่ วยลงทุ นให้แก่ผู้สงซื
ั ่ ้อ โดยใช้หลัก การ
“สังซื
่ ้อก่อนได้ก่อน” ตามวันที่ได้รบั คาสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนและได้ชาระค่าซื้อหน่ วยลงทุนแล้ว
หากในกรณีท่มี กี ารสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนพร้อมกันและมีหน่ วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร
บริษทั จัดการจะพิจารณาจัดสรรตามสัดส่วนจานวนหน่วยลงทุนทีส่ งซื
ั ่ อ้ และทีส่ ามารถจัดสรร
ได้ให้แก่ผสู้ งซื
ั ่ อ้ (Pro Rata)
6.2.4.2 ในกรณี ท่จี านวนเงินที่ระบุในคาสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนของผู้สงซื
ั ่ ้อไม่ตรงกับจานวนเงินค่าซื้อ
หน่ วยลงทุ น ที่บ ริษัท จัดการสามารถเรีย กเก็บ ได้จ ริงในวัน ท าการขายที่บ ริษัท จัด การท า
รายการ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ตามจานวนเงินทีบ่ ริษทั จัดการ
สามารถเรียกเก็บเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนได้จริง
6.2.4.3 บริษทั จัดการหรือนายทะเบียนจะเพิม่ จานวนหน่ วยลงทุนที่ได้รบั การจัดสรรแล้วให้แก่ผู้ถือ
หน่ วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่ วยลงทุนภายในวันทาการถัดจากวันทาการขายหน่ วย
ลงทุนของคาสังซื
่ อ้ นัน้ ๆ
6.2.4.4 ในกรณีทบ่ี ริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าคาสังซื
่ ้อใดจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรือผูถ้ ือหน่ วย
ลงทุนโดยรวม หรือทาให้เกิดความเสีย่ งทางกฎหมาย หรือความเสีย่ งต่อชื่อเสียงของบริษัท
จัดการหรือกองทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิท ธิท่ีจะจัดสรรหรือไม่จดั สรรหน่ วยลงทุน แต่
บางส่วนหรือทัง้ หมดโดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งผูส้ งซื
ั ่ อ้ ก่อนการดาเนินการ
6.2.4.5 บริษัทจัดจะจัดสรรหน่ วยลงทุ นให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันไม่ เกิน 1 ใน 3 ของ
หน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมด
6.2.5 การคืนเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุน
ในกรณีทก่ี ารสังซื
่ อ้ หน่วยลงทุนมีผลให้จานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ ด
ทะเบียนไว้ต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอ่นื ใด ทีเ่ ป็ นเหตุให้บริษทั จัดการจัดสรรหน่วย
ลงทุนแต่บางส่วนหรือไม่จดั สรรทัง้ หมด บริษทั จัดการจะคืนเงินค่าซือ้ หน่ วยลงทุนส่วนทีไ่ ม่ได้รบั การ
จัดสรรแต่ บางส่วนหรือทัง้ หมดโดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน 15 วันนับตัง้ แต่ วนั ถัดจากวันท าการขาย
หน่วยลงทุนนัน้
วิ ธีกำรจ่ำยคืนเงิ นค่ำซื้อหน่ วยลงทุน
บริษทั จัดการจะโอนเงิน นาฝากเข้าบัญชีเงินฝากของผูส้ งซื
ั ่ ้อ หรือชาระเป็ นเช็คขีดคร่อมสังจ่
่ ายเฉพาะ
ผูส้ งซื
ั ่ อ้ ส่งทางไปรษณียล์ งทะเบียนให้แก่ผสู้ งซื
ั ่ อ้ หรือวิธกี ารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการยอมรับ เพื่อเป็ นการ
อานวยความสะดวกให้แก่ผถู้ อื หน่ วยลงทุนในอนาคต ตามรายละเอียดในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวม
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ของผูส้ งซื
ั ่ อ้ หน่ วยลงทุน ในกรณีทไ่ี ม่มรี ายละเอียดระบุในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวม หรือกรณีอ่นื ใดที่
บริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินค่าสังซื
่ ้อตามวิธกี ารในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนของผู้สงซื
ั ่ ้อได้ บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะพิจารณาจ่ายคืนเงินดังกล่าวด้วยวิธกี ารทีบ่ ริษทั จัดการเห็นสมควร ทัง้ นี้บริษทั
จัดการอาจมอบหมายให้ผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนเป็ นผู้ดาเนินการคืนเงินดังกล่าวแก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนแทนบริษทั จัดการได้
เงื่อนไขอื่นๆ
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิม่ เติมวิธกี ารชาระเงินค่าซื้อหน่ วย
ลงทุน โดยบริษทั จัดการจะติดประกาศรายละเอียดล่วงหน้า 30 วัน ก่อนวันเปลีย่ นแปลง ทีท่ ่ที า
การทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานที่ตดิ ต่อของผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซือ้ คืนทีใ่ ช้ใน
การซือ้ ขายหน่วยลงทุน
2. บริษทั จัดการอาจเปลีย่ นแปลงหรือปรับปรุง เพิม่ เติมวิธกี ารซือ้ หน่ วยลงทุน เพื่อเพิม่ ความสะดวก
ให้แ ก่ ผู้ถือ หน่ ว ยลงทน โดยบริษัท จัด การจะติด ประกาศรายละเอีย ดการให้ บ ริก ารดังกล่ า ว
ล่วงหน้า 30 วัน ก่อนวันเปลีย่ นแปลง ที่ทท่ี าการทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อ
ของผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซือ้ คืนที่ใช้ในการซือ้ ขายหน่ วยลงทุน เช่น การเพิม่ เติมวิธกี ารซื้อ
หน่วยลงทุนดังต่อไปนี้
2.1 การซื้อหน่ วยลงทุนแบบอัตโนมัติ (Automatic Investment Plan) เพื่อให้ผู้ถือหน่ วยลงทุ น
สามารถสังซื
่ อ้ หน่วยลงทุนได้เป็ นประจาอย่างสม่าเสมอ
2.2 การซือ้ หน่ วยลงทุนผ่านทางไปรษณีย์ (ถ้ามี) หากข้อมูลไม่สมบูรณ์ และหรือไม่ชดั เจน และ
บริษทั จัดการไม่สามารถให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนแก้ไขหรือยืนยันข้อมูลได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษทั
จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะไม่ดาเนินการขายหน่วยลงทุนดังกล่าวให้ผสู้ งซื
ั ่ อ้ หน่วยลงทุน
2.2 การซือ้ หน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ การบริการธุรกรรมทีใ่ ช้
วิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์ทงั ้ หมดหรือแต่บางส่วน เช่น
- การซือ้ หน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Teller Machine) (ถ้ามี)
- บริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telebanking) (ถ้ามี)
- อินเทอร์เน็ต (Internet) (ถ้ามี)
- บัตรเครดิต (Credit Card) (ถ้ามี)
- สือ่ อื่นใดทีม่ ลี กั ษณะเดียวกัน หรือทีบ่ ริษทั จัดการอาจเพิม่ เติมในอนาคต
โดยการให้บริก ารดังกล่าวจะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กาหนด
2.3 การซือ้ หน่วยลงทุนวิธกี ารอื่น ๆ ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตให้ทาได้
3. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะปรับปรุงเปลีย่ นแปลงระยะเวลาทาการขายหน่วยลงทุนเพื่อความ
เหมาะสม หรือเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม โดยไม่ถอื ว่าเป็ นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัท
จัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้า 30 วัน ก่อนวันเปลีย่ นแปลง ทีท่ ่ี
ทาการทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซือ้ คืนที่ใช้
ในการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
4. กรณีผสู้ งซื
ั ่ อ้ หน่วยลงทุนส่งคาสังซื
่ อ้ และเอกสารประกอบทางโทรสาร หากข้อมูล
ไม่สมบูรณ์
และหรือไม่ชดั เจน และบริษทั จัดการไม่สามารถให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนแก้ไขหรือยืนยันข้อมูลได้ไม่ว่า
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ด้วยเหตุใด บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะไม่ดาเนินการขายหน่วยลงทุนดังกล่าวให้ผสู้ งซื
ั ่ อ้ หน่วย
ลงทุน
ทัง้ นี้ ผูส้ งซื
ั ่ อ้ หน่ วยลงทุนยินยอมและตกลงส่งคาสังซื
่ อ้ ตัวจริง และเอกสารทัง้ หมดให้บริษทั จัดการ
ภายใน 3 วัน นับแต่วนั ที่มกี ารส่งคาสังซื
่ ้อทางโทรสารนัน้ และหากบริษัทจัดการได้ดาเนินการ
ตามคาสังซื
่ อ้ ทางโทรสารของผูส้ งซื
ั ่ อ้ หน่วยลงทุนแล้ว หากข้อมูลทางโทรสารและตัวจริงไม่ตรงกัน
หรือบริษทั จัดการไม่ได้รบั เอกสารตัวจริงไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษทั จัดการจะถือว่าผูถ้ อื หน่ วยลงทุน
ได้มอบหมายและให้ความเห็นชอบให้บริษทั จัดการดาเนินการตามข้อมูลทีไ่ ด้รบั ทางโทรสาร
5. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะปิ ดบัญชีกองทุนของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนทีไ่ ม่มยี อดคงเหลือและไม่มี
การทาธุรกรรมใด ๆ เป็ นเวลา 1 ปี โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
6. บริษทั จัดการจะไม่ขายหน่วยลงทุนหากเกิดกรณีตามข้อ “การไม่ขายหรือไม่รบั ซือ้ คืนหน่วยลงทุน
ตามคาสังซื
่ ้อหรือคาสังขายคื
่
นหน่ วยลงทุน ” หรือกรณีอ่นื ใดที่บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิในการ
ขายหน่วยลงทุนให้ผสู้ งซื
ั ่ อ้ หน่วยลงทุนไว้ในรายละเอียดโครงการ
7. กำรรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน:
7.1. ช่องทางการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน :
- บริษทั จัดการ
- ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
หรือวิธกี ารอื่นๆ เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนในอนาคต
7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนเพิม่ เติม :
บริษทั จัดการจะเริม่ รับซือ้ คืนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรกภายใน 15 วัน
ทาการนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวม
7.3. วิธกี ารรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน :
- รับซือ้ คืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
- รับซือ้ คืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
7.4. รายละเอียดวิธกี ารรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนเพิม่ เติม :
กรณีรบั ซือ้ คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ : มี
ชนิดจ่ายเงินปั นผล
: ไม่มี
ชนิดสะสมมูลค่า
: ไม่มี
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
: ไม่มี
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
: ไม่มี
หลักเกณฑ์การรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ :
1. กองทุ น จะพิจ ารณารับ ซื้อ คืน หน่ วยลงทุ น อัต โนมัติไม่ เกิน ปี ละ 12 ครัง้ โดยพิจ ารณาจากผลการ
ดาเนินงานสิน้ สุดตามช่วงเวลาทีบ่ ริษทั จัดการเห็นสมควร จากกาไรสะสม หรือกาไรสุทธิในงวดบัญชีท่ี
จะจ่ายเงินค่ารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตแิ ล้วแต่กรณี
2. การพิจารณาจ่ายเงินค่ารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตจิ ะขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษทั จัดการ
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7.4.1 วิธกี าร วันเวลา และราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
7.4.1.1 วิธกี ารรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
1. บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่ วยลงทุนได้ตกลงสังขายคื
่
นหน่ วยลงทุนและมอบหมายให้บริษัท
จัดการดาเนินการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตใิ ห้ผถู้ อื หน่วยลงทุนไม่เกินปี ละ 12 ครัง้ โดยการ
รับซือ้ คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตใิ ห้ผถู้ อื หน่วยลงทุนดังกล่าว จะมีผลให้จานวนหน่วยลงทุนของผูถ้ อื
หน่วยลงทุนลดลง
2. บริษัทจัดการจะดาเนินการรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัตใิ ห้ผู้ถอื หน่ วยลงทุนที่มรี ายชื่ออยู่ตาม
หลักฐานทีป่ รากฏในทะเบียนผูถ้ อื หน่ วยลงทุน ของวันทีร่ บั ซือ้ คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตนิ นั ้ โดยจะ
รับซือ้ คืนหน่ วยลงทุนให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนจากรายได้จากการลงทุนสุทธิบวก/หักกาไรหรือขาดทุน
สุทธิท่เี กิดขึ้น (ถ้ามี) โดยการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติดงั กล่าวจะไม่เกินจานวนเงินสดที่
กองทุนทีม่ อี ยู่ ณ ขณะนัน้
บริษัทจัดการจะดาเนินการรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัตใิ ห้ผู้ถอื หน่ วยลงทุนที่มรี ายชื่ออยู่ตาม
หลักฐานที่ป รากฏในทะเบียนผู้ถือหน่ วยลงทุน ให้ผู้ถือหน่ วยลงทุน ตามสัดส่วนจานวนหน่ วย
ลงทุนทีผ่ ถู้ อื หน่ วยลงทุนถือต่อจานวนหน่ วยลงทุนทีจ่ าหน่ ายได้แล้วทัง้ หมด โดยบริษทั จัดการจะ
ใช้มลู ค่าหน่วยลงทุนทีค่ านวณได้เมื่อสิน้ วันทาการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตเิ ป็ นเกณฑ์ในการ
คานวณราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
ทัง้ นี้ ผูถ้ อื หน่วยลงทุนอาจไม่ได้รบั เงินตามมูลค่าหน่วยลงทุนอันเนื่องมาจากมูลค่าหน่วยลงทุนนัน้
อาจจะต้องถูก หักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เช่น ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกิดขึน้ จริงจากการดาเนินงาน
ดังกล่าว เป็ นต้น โดยบริษัทจัดการจะนาเงินค่ารับซื้อคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติดงั กล่าว ไปซื้อ
หน่ วยลงทุ นของกองทุ น เปิ ด พริน ซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสัน้ โดยจานวนหน่ วยลงทุน ของ
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสัน้ ทีผ่ ู้ถอื หน่ วยลงทุนจะได้รบั จะคานวณโดยราคา
หน่ วยลงทุนของกองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสัน้ ภายใน 5 วันทาการนับถัดจาก
วันทีบ่ ริษทั จัดการดาเนินการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ในวัน ท ารายการรับ ซื้อ คืน หน่ วยลงทุ น อัต โนมัติก องทุ น ผู้ถือ หน่ วยลงทุ น ที่ย ังมิได้เปิ ด บัญ ชี
กองทุ น เปิ ด พริน ซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสัน้ บริษัท จัดการจะดาเนิ น การเปิ ด บัญ ชีกองทุ น
ดังกล่ าวให้ผู้ถือ หน่ ว ยลงทุ น อัต โนมัติ โดยถือ ว่ าผู้ถือ หน่ ว ยลงทุ น ได้ให้ค วามยิน ยอมในการ
ดาเนินการดังกล่าวแล้ว
3. บริษัท จัด การจะลดจ านวนหน่ ว ยลงทุ น ในวัน ท าการถัด จากวัน ท าการรับ ซื้อ คืน หน่ ว ยลงทุ น
อัตโนมัตนิ นั ้
4. บริษัท จัด การจะใช้รายชื่อผู้ถือหน่ วยลงทุน ในทะเบียนผู้ถือหน่ วยลงทุน ณ วัน ทาการขายคืน
หน่ วยลงทุนดังกล่าวโดยจะปิ ดทะเบียนผูถ้ อื หน่ วยลงทุนเพื่อพักการโอนหน่ วยลงทุนสาหรับการ
รับซือ้ คืนหน่วยลงทุนดังกล่าวในวันทาการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
7.4.1.2 เอกสารประกอบการสังขายคื
่
นหน่วยลงทุน
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนอาจดาเนินการดังต่อไปนี้ได้ หากได้รบั อนุญาตจากบริษทั จัดการ
กรณีผถู้ อื หน่ วยลงทุนประสงค์ทจ่ี ะขอให้บริษทั จัดการหรือนายทะเบียนจ่ายเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุ น
ให้กบั บุคคลอื่นทีไ่ ม่ใช่ผถู้ อื หน่วยลงทุน หรือกองทุนอื่นทีอ่ ยู่ภายใต้การบริหารของบริษทั จัดการตามที่
กาหนด ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนจะต้องแสดงความประสงค์ดงั กล่าวใน “หนังสือแสดงเจตจานงการจ่ายเงินค่า
ขายคืนหน่วยลงทุน” หรือเอกสารอื่นทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด เมื่อบริษทั จัดการได้ดาเนินการจ่ายเงินค่า
กองทุนเปิ ดพริ นซิเพิล อิควิตี ้ ดิวิเดนด์ อินคัม
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ขายคืนหน่ วยลงทุนหรือเงินทีไ่ ด้เมื่อเป็ นไปตามเกณฑ์การรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติ ตามวิธกี าร
และบุคคลทีผ่ ถู้ อื หน่ วยลงทุนได้แสดงความประสงค์แล้ว บริษทั จัดการจะถือว่าผูถ้ อื หน่ วยลงทุนได้รบั
เงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนในครัง้ นัน้ ๆ เรียบร้อยแล้ว และผู้ถือหน่ วยลงทุนตกลงยอมรับว่าการที่
บริษทั จัดการดาเนินการตามความประสงค์ของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนใน“หนังสือแสดงเจตจานงการจ่ายเงิน
ค่าขายคืนหน่ วยลงทุน” หรือเอกสารอื่นทีบ่ ริษทั จัดการกาหนดดังกล่าว ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนให้ถอื ว่าตน
ได้รบั เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนในครัง้ นัน้ ๆ เรียบร้อยแล้ว
และบริษทั จัดการจะถือว่ารายละเอียดตาม “หนังสือแสดงเจตจานงการจ่ายเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุน ”
มีผลให้บงั คับใช้ตงั ้ แต่วนั ที่ผู้ถอื หน่ วยลงทุนยื่น “หนังสือแสดงเจตจานงการจ่ายเงินค่าขายคืนหน่ วย
ลงทุน” และให้มผี ลใช้บงั คับไปจนกว่าผูถ้ อื หน่วยลงทุนได้แจ้งยกเลิกหรือเปลีย่ นแปลงต่อบริษทั จัดการ
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรเท่านัน้
เอกสำรประกอบ “หนังสือแสดงเจตจำนงกำรจ่ำยเงิ นค่ำขำยคืนหน่ วยลงทุน” หรือเอกสำรอื่น
ที่บริษทั จัดกำรกำหนด
กรณีบุคคลที่ผู้ถือหน่ วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ให้จ่ายเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนให้เป็ นบุคคล
ธรรมดา
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ซึง่ ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
สาเนาสมุดบัญชีเงินฝาก (ในกรณีทข่ี อให้จ่ายเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนโดยการนาเงินเข้าบัญชี)
หรือเอกสารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการยอมรับหรือกาหนดเพิม่ เติมในอนาคต
กรณีบุคคลทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ให้จ่ายเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้เป็ นนิตบิ ุคคล
สาเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์/หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิ ุคคล และหนังสือ บริคณฑ์
สนธิ ซึง่ ลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคล
สาเนาบัตรประชาชนของผูม้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคล ซึง่ ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
สาเนาสมุดบัญชีเงินฝาก (ในกรณีทข่ี อให้จ่ายเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนโดยการนาเงินเข้าบัญชี)
หรือเอกสารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการยอมรับหรือกาหนดเพิม่ เติมในอนาคต
บริษัท จัด การสงวนสิท ธิท่ีจะดาเนิน การหรือไม่ดาเนิ น การตามหนังสือ แสดงเจตจานงการจ่ายเงิน
ค่าขายคืนหน่ วยลงทุนหรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการกาหนด ซึ่งผู้ถือหน่ วยลงทุนได้มอบไว้กบั
บริษัทจัดการแล้วได้ หากเกิดกรณีท่บี ริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าการดาเนินการตามหนังสือแสดง
เจตจานงการจ่ายเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนหรือเอกสารอื่นใดดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรือ
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนโดยรวม หรืออาจทาให้เกิดความเสีย่ งทางกฎหมาย หรือความเสีย่ งในการทาธุรกรรม
ทีเ่ กี่ยวกับการฟอกเงิน หรือชื่อเสียงของบริษทั จัดการหรือกองทุน หรือเพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมายที่
เกีย่ วข้องรวมถึงทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม (ถ้ามี) หรือเพื่อให้เป็ นไปตามคาสังหรื
่ อการตีความหรือการให้
ความเห็นของหน่ วยงานผูม้ อี านาจ โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งผูถ้ อื หน่ วยลงทุนทราบก่อนการดาเนินการ
หรือไม่ดาเนินการดังกล่าว และให้ถือว่าการดาเนินการดังกล่าวได้รบั ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่ วย
ลงทุนด้วยแล้ว โดยไม่ถอื ว่าบริษทั จัดการดาเนินการผิดไปจากโครงการแต่อย่างใด และไม่ถอื เป็ นการ
แก้ไขรายละเอีย ดของโครงการ ทัง้ นี้ ห ากไม่ มีค าสังห้
่ ามหรือ ข้อ ห้ามใดๆ บริษัท จัด การสามารถ
พิจารณาจ่ายเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวให้กบั ผูถ้ อื หน่วยลงทุนแทนได้
กรณีรบั ซือ้ คืนปกติ
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
: มี
ชนิดจ่ายเงินปั นผล
: มี
กองทุนเปิ ดพริ นซิเพิล อิควิตี ้ ดิวิเดนด์ อินคัม
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ชนิดสะสมมูลค่า
: มี
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
: มี
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
: มี
7.4.2 วิธกี าร วันเวลา และราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนปกติ
บริษทั จัดการจะเปิ ดให้ผถู้ อื หน่ วยสามารถขายคืนหน่ วยลงทุนได้ทุกวันทาการ โดยผูถ้ อื หน่ วยลงทุนสามารถส่ง
คาสังขายคื
่
นหน่วยลงทุนหน่วยลงทุนได้ตงั ้ แต่เวลาเริม่ ทาการถึงเวลา 15.30 น.
7.4.2.1 การรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนผ่านบริษทั จัดการและผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
วิธกี ารรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
1) ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนสามารถสังขายคื
่
นหน่วยลงทุน โดยส่งคาสังขายคื
่
น และหลักฐานการขายคืนซึง่
เป็ นไปตามรายละเอียดในข้อ 7.4.2 วิธกี าร วันเวลา และวันทาการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนปกติ
2) ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนสามารถสังขายคื
่
นหน่ วยลงทุนเป็ นจานวนเงินหรือเป็ นจานวนหน่วยลงทุน อย่าง
ใดอย่างหนึ่ง โดยกรอกรายละเอียดในคาสังขายคื
่
นหน่ วยลงทุน (ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนสามารถขอรับ
ใบคาสังขายคื
่
นหน่วยลงทุนได้ทบ่ี ริษทั จัดการและผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนในวันและเวลา
ทาการ หรือช่องทางอื่น ที่บริษัทจัดการอาจแจ้งเพิม่ เติมในอนาคต) พร้อมเอกสารประกอบการ
ขายคืนหน่วยลงทุนทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด (ถ้ามี) และนาส่งได้ทบ่ี ริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืนหรือสามารถส่งคาสังขายคื
่
นหน่ วยลงทุนทางโทรสารไปยังบริษัทจัดการหรือ
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
เอกสำรประกอบกำรสังขำยคื
่
นหน่ วยลงทุน
ผู้สงขายคื
ั่
น หน่ วยลงทุ น จะต้องน าส่งค าสังขายคื
่
น พร้อ มเอกสารประกอบต่ อไปนี้ เว้น แ ต่ จ ะได้รบั
อนุญาตจากบริษทั จัดการเป็ นอย่างอื่น
กรณี ผสู้ งขำยคื
ั่
นหน่ วยลงทุนเป็ นบุคคลธรรมดำ
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ซึง่ ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
หรือเอกสารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการยอมรับหรือกาหนดเพิม่ เติมในอนาคต
กรณี ผสู้ งขำยคื
ั่
นหน่ วยลงทุนเป็ นนิ ติบุคคล
สาเนาบัตรประชาชนของผูม้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคล ซึง่ ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
หนังสือมอบอานาจ (ถ้ามี) และสาเนาบัตรประชาชนของผูม้ อบอานาจ และผูร้ บั มอบอานาจ
หรือเอกสารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการยอมรับหรือกาหนดเพิม่ เติมในอนาคต
วันเวลำรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
ผู้ถือหน่ วยลงทุ นสามารถสังขายคื
่
นหน่ วยลงทุน โดยส่งคาสังขายคื
่
น และหลักฐานการขายคืนซึ่ง
เป็ นไปตามรายละเอียดในข้อ 7.4.2 วิธกี าร วันเวลา และวันทาการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนปกติ
รำคำรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถสังขายคื
่
นหน่วยลงทุนได้ตามราคารับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน ณ สิน้ วันทาการรับ
ซือ้ คืนหน่วยลงทุนนัน้ (ราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนหมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ ช้เพื่อคานวณราคารับ
ซื้อคืน หน่ วยลงทุ น ณ สิ้น วัน ท าการรับ ซื้อ คืน นัน้ หักด้ว ยค่า ธรรมเนี ย มการรับ ซื้อ คืน หน่ ว ยลงทุ น
(ถ้ามี)) โดยผู้ถือหน่ วยลงทุนต้องสังขายคื
่
นหน่ วยลงทุนไม่ต่ ากว่ ามูลค่าขัน้ ต่ าในการขายคืนหน่ วย
ลงทุน(ถ้ามี)
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7.4.2.2 การชาระค่ารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
ในการรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุนของกองทุน บริษทั จัดการจะดาเนินการชาระเงินให้ผขู้ ายคืนหน่ วยลงทุน
ภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั รับซื้อคืนหน่ วยลงทุน เว้นแต่บริษทั จัดการได้รบั การผ่อนผันระยะเวลา
การคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน ราคาขายหน่ วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่ วย
ลงทุน จากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะชาระเงินให้ผขู้ ายคืนหน่ วยลงทุนภายใน
5 วันทาการนับแต่วนั คานวณมูลค่าและราคาดังกล่าวตามที่ได้รบั การผ่อนผัน และหรือ กรณีตามข้อ
“การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนคืนแก่ผถู้ ือหน่ วยลงทุน ” “การไม่ขายหรือไม่รบั
ซือ้ คืนหน่ วยลงทุนตามคาสังซื
่ อ้ หรือคาสังขายคื
่
นหน่ วยลงทุน ” และ “การหยุดรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน ”
โดยบริษทั จัดการจะชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นเช็คขีดคร่อมสังจ่
่ ายเฉพาะในนามผูถ้ อื หน่วยลงทุน
หรือตามเอกสารแสดงเจตจานงของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนทีไ่ ด้แสดงความประสงค์แล้ว หรือโดยนาเงินค่า
ขายคืนดังกล่าวเข้าฝากในบัญชีเงินฝากของผูถ้ อื หน่ วยลงทุน หรือวิธกี ารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการยอมรับ
เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้แก่ผถู้ อื หน่ วยลงทุนในอนาคต ตามทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุนได้แจ้งความ
ประสงค์ไว้ ตามรายละเอียดในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวม
โดยในกรณี ท่ีชาระค่าขายคืน หน่ วยลงทุน เป็ นเช็คขีดคร่อมสังจ่
่ ายในนามผู้ถือหน่ วยลงทุ น บริษัท
จัดการจะจัดส่งให้ผถู้ อื หน่วยลงทุน โดยทางไปรษณีย์ หรือโดยวิธกี ารทีบ่ ริษทั จัดการเห็นสมควร หรือ
โดยให้ผสู้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนเป็ นผูด้ าเนินการดังกล่าว
หรือบริษัทจัดการจะดาเนินการให้มีการหักกลบหนี้กนั ให้กบั ผู้ถือหน่ วยลงทุน ในกรณีท่ผี ู้ถือหน่ วย
ลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้เพื่อซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นของบริษทั จัดการ
ในกรณีทไ่ี ม่มรี ายละเอียดระบุในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวมหรือกรณีอ่นื ใดทีบ่ ริษทั จัดการไม่สามารถ
ชาระเงินให้ผขู้ ายคืนหน่ วยลงทุนตามวิธกี ารในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวมของผู้สงขายคื
ั่
นได้ บริษัท
จัด การขอสงวนสิท ธิท่จี ะพิจารณาชาระค่ าขายคืนหน่ วยลงทุ นดังกล่ าวด้วยวิธีก ารที่บริษั ทจัด การ
เห็นสมควร ทัง้ นี้ บริษทั จัดการอาจมอบหมายให้ผสู้ นับสนุ นการขายหรือรับซือ้ คืนเป็ นผูด้ าเนินการคืน
เงินดังกล่าวแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนแทนบริษทั จัดการได้
7.4.2.3 เงื่อนไขในการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
1. คาสังขายคื
่
นหน่ วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อคาสังขายคื
่
นถูกต้องครบถ้วน และบริษทั จัดการได้รบั
และได้ทารายการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนแล้ว และผู้สงขายคื
ั่
นหน่ วยลงทุนมีจานวนหน่ วยลงทุน
ตามทะเบียนผูถ้ อื หน่ วยลงทุนเพียงพอกับจานวนหน่ วยลงทุนทีส่ งขายคื
ั่
น ทัง้ นี้ผสู้ งขายคื
ั่
นหน่วย
ลงทุน จะยกเลิกหรือเพิกถอนการสังขายคื
่
นหน่ วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่บริษทั จัดการจะอนุ ญาตให้
ดาเนินการเป็ นอย่างอื่นได้
ทัง้ นี้ ในกรณีท่ผี ถู้ อื หน่ วยลงทุนสังขายคื
่
นหน่ วยลงทุนโดยมีจานวนหน่ วยลงทุนหรือมูลค่าหน่ วย
ลงทุนสูงกว่าข้อมูลที่ปรากฏตามสมุดทะเบียนผู้ถือหน่ วยลงทุน หรือการสังขายคื
่
นหน่ วยลงทุน
ดังกล่าวมีผลทาให้หน่ วยลงทุนของผู้ถือหน่ วยลงทุนมีมูลค่าต่ ากว่ามูลค่าหรือมีจานวนต่ ากว่า
จานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั ้ ต่า (ถ้ามี) บริษทั จัดการจะถือว่าผูถ้ อื หน่วยลงทุนประสงค์ท่ี
จะขายคืนหน่วยลงทุนทัง้ หมดตามจานวนทีป่ รากฏในสมุดทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน
หากบริษัทจัดการจะเปลี่ยนแปลงมูลค่า หรือจานวนหน่ วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั ้ ต่ าดังกล่าว
บริษั ท จัด การจะติ ด ประกาศรายละเอีย ดการให้ บ ริก ารดัง กล่ า ว ล่ ว งหน้ า 30 วัน ก่ อ นวัน
เปลีย่ นแปลง ที่ทท่ี าการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ตดิ ต่อของผูส้ นับสนุ นการขาย
หรือรับซือ้ คืนทีใ่ ช้ในการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน และแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต ทราบ
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2. บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะยกเลิกจานวนหน่ วยลงทุ นที่ทารายการขายคืนสมบูรณ์ แล้ว
ในสมุดทะเบียนผูถ้ อื หน่ วยลงทุนในวันทาการถัดจากวันทาการขายคืนหน่ วยลงทุนของคาสังขาย
่
คืนนัน้ ๆ
3. ในกรณีท่กี องทุนไม่สามารถชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่ วยลงทุนได้ และผู้ถือ
หน่ วยลงทุนทีส่ งขายคื
ั่
นหน่วยลงทุนตกลงทีจ่ ะรับชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สนิ อื่นแทนเงิน บริษัทจัดการอาจชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุนดังกล่าวเป็ นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สนิ อื่น โดยได้รบั ความเห็นชอบจากผูด้ ูแลผลประโยชน์ ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่
สมาคมกาหนด
4. ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนอาจยกเลิกคาสังขายคื
่
นหน่วยลงทุนได้ ภายในวันสุดท้ายในการรับเอกสารแสดง
ความจานงในการขายคืนหน่วยลงทุน และต้องได้รบั การอนุมตั จิ ากบริษทั จัดการ
7.4.2.4 การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
นายทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์
ภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั รับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน หรือโดยให้ผสู้ นับสนุ นการขายหรือรับซือ้ คืนเป็ น
ผูด้ าเนินการนาส่ง เว้นแต่กรณีบริษัทจัดการได้รบั การผ่อนผันระยะเวลาการคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ
สุท ธิ มู ล ค่ า หน่ ว ยลงทุ น ราคาขายหน่ ว ยลงทุ น และราคารับ ซื้อ คืน หน่ ว ยลงทุ น จากส านั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. นายทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่ วยลงทุน ให้ผถู้ อื หน่ วย
ลงทุนโดยทางไปรษณีย์ ภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั คานวณมูลค่าและราคาดังกล่าวตามทีไ่ ด้รบั การ
ผ่อนผัน หรือโดยให้ผสู้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนเป็ นผูด้ าเนินการนาส่งและหรือ กรณีตามข้อ “การ
เลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนคืนแก่ผถู้ อื หน่ วยลงทุน ” “การไม่ขายหรือไม่รบั ซือ้ คืน
หน่วยลงทุนตามคาสังซื
่ อ้ หรือคาสังขายคื
่
นหน่วยลงทุน” และ “การหยุดรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน”
บริษทั จัดการและนายทะเบียนขอสงวนสิทธิทจ่ี ะเปลีย่ นรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิใ นหน่ วยลงทุน
จากหนั งสือ รับ รองสิท ธิในหน่ วยลงทุ น เป็ น สมุ ด บัญ ชีแสดงสิท ธิในหน่ วยลงทุ น หรือรูป แบบอื่น ที่
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุ ญ าต โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง
ทีท่ ท่ี าการทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนทีใ่ ช้ใน
การรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน ล่วงหน้า 30 วัน ก่อนวันเปลีย่ นแปลง
7.4.2.5 เงื่อนไขอื่นๆ
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิ่มเติมวิธีการชาระเงินค่าขายคืน
หน่ ว ยลงทุ น โดยบริษั ท จัด การจะปิ ดประกาศรายละเอีย ดล่ ว งหน้ า อย่ า งน้ อ ย 30 วัน ก่ อ น
วันเปลีย่ นแปลง ทีท่ ท่ี าการทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของผูส้ นับสนุนการขาย
และรับซือ้ คืนทีใ่ ช้ในการซือ้ ขายหน่วยลงทุน
2. บริษทั จัดการอาจเปลีย่ นแปลงหรือปรับปรุง เพิม่ เติมวิธกี ารรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน เพื่อเพิม่ ความ
สะดวกให้แก่ผถู้ อื หน่ วยลงทน โดยบริษทั จัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว
ล่วงหน้า 30 วัน ก่อนวันเปลีย่ นแปลง ที่ทท่ี าการทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อ
ของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนทีใ่ ช้ในการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน เช่น การเพิม่ เติมวิธกี ารรับ
ซือ้ คืนหน่วยลงทุนดังต่อไปนี้
2.1 การขายคืน หน่ วยลงทุ น ผ่ านการบริการธุ รกรรมทางอิเล็ก ทรอนิ ก ส์ ได้แ ก่ การบริการ
ธุรกรรมทีใ่ ช้วธิ กี ารทางอิเล็กทรอนิกส์ทงั ้ หมดหรือแต่บางส่วน เช่น
- การขายคืน หน่ วยลงทุ น ผ่ า นเครื่องฝากถอนเงิน อัต โนมัติ (Automatic Teller Machine)
(ถ้ามี)
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- บริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telebanking) (ถ้ามี)
- อินเทอร์เน็ต (Internet) (ถ้ามี)
- สือ่ อื่นใดทีม่ ลี กั ษณะเดียวกัน หรือทีบ่ ริษทั จัดการอาจเพิม่ เติมในอนาคต
โดย การให้บ ริก ารดังกล่ าวจะเป็ น ไปตามหลัก เกณฑ์ท่ีสานั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กาหนด
2.2 การขายคืนหน่วยลงทุนวิธกี ารอื่น ๆ ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุ ญาตให้ทา
ได้
3. กรณีผขู้ ายคืนหน่ วยลงทุนส่งคาสังขายคื
่
นและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากข้อมูลไม่สมบูรณ์
และหรือไม่ชดั เจน และบริษทั จัดการไม่สามารถให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนแก้ไขหรือยืนยันข้อมูลได้ไม่ว่า
ด้วยเหตุใด บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะไม่ดาเนินการขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว
ทัง้ นี้ ผูข้ ายคืนหน่ วยลงทุนยินยอมและตกลงส่งคาสังขายคื
่
นตัวจริง และเอกสารทัง้ หมดให้บริษทั
จัดการภายใน 3 วันนับแต่วนั ที่มีการส่งคาสังขายคื
่
นทางโทรสารนัน้ และหากบริษัทจัดการได้
ดาเนินการตามคาสังขายคื
่
นทางโทรสารของผูส้ งขายคื
ั่
นหน่ วยลงทุนแล้ว หากข้อมูลทางโทรสาร
และตัวจริงไม่ตรงกัน หรือบริษทั จัดการไม่ได้รบั เอกสารตัวจริงไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษทั จัดการจะ
ถือว่าผูถ้ อื หน่ วยลงทุนได้มอบหมายและให้ความเห็นชอบให้บริษทั จัดการดาเนินการตามข้อมูลที่
ได้รบั ทางโทรสาร
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลาทาการรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุนเพื่อ
ความเหมาะสม หรือ เพื่ อ ประโยชน์ แ ก่ ก องทุ น โดยรวม โดยบริษั ท จัด การจะติ ด ประกาศ
รายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้า 30 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ทีท่ ่ที าการทุกแห่งของ
บริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่ อของผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน
5. บริษัท จัด การขอสงวนสิท ธิท่ีจะปิ ด บัญ ชีกองทุน ของผู้ถือหน่ วยลงทุ นที่ไม่ มีย อดคงเหลือ โดย
ไม่ตอ้ งแจ้งให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
6 บริษทั จัดการจะไม่รบั ซือ้ คืนหน่วยลงทุ นหากเกิดกรณีตามข้อ “การไม่ขายหรือไม่รบั ซือ้ คืนหน่ วย
ลงทุนตามคาสังซื
่ อ้ หรือคาสังขายคื
่
นหน่ วยลงทุน ” “การหยุดรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน” หรือกรณีอ่นื
ใดทีบ่ ริษทั จัดการได้สงวนสิทธิในการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนไว้ในรายละเอียดโครงการ (ถ้ามี)
7.5. ระยะเวลาในการรับซือ้ คืน : ทุกวันทาการ
7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซือ้ คืน :
กรณีรบั ซือ้ คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ : ไม่เกินปี ละ 12 ครัง้
โดยบริษทั จัดการจะประกาศช่วงเวลาการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตดิ งั กล่าวทีเ่ วปไซต์ของบริษทั
จัดการ เพื่อแจ้งให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทราบต่อไป
กรณีรบั ซือ้ คืนหน่วยลงทุนปกติ : ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุน โดยส่งคาสังขายคื
่
น
ล่วงหน้า และหลักฐานการขายคืนล่วงหน้าไม่ซง่ึ เป็ นไปตามรายละเอียดในข้อ 7.4.2 วิธกี าร วันเวลา และ
วันทาการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนปกติ
7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ไม่ตอ้ งแจ้งล่วงหน้า
7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิม่ เติม :
กรณีรบั ซือ้ คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ : ไม่ตอ้ งแจ้ง
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กรณีรบั ซือ้ คืนหน่วยลงทุนปกติ : ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุน โดยส่งคาสังขายคื
่
น และ
หลักฐานการขายคืนซึง่ เป็ นไปตามรายละเอียดในข้อ 7.4.2 วิธกี าร วันเวลา และวันทาการรับซือ้ คืนหน่วย
ลงทุนปกติ โดยบริษทั จัดการจะรับซือ้ คืนตามราคาหน่วยลงทุนทีค่ านวณได้ ณ สิน้ วันทาการซือ้ ขายหน่วย
ลงทุนนัน้
7.9. รายละเอียดเพิม่ เติม :
1. รายละเอียดตามข้อ 7.4.2.5 ข้อ 1
2. บริษทั จัดการจะไม่รบั ซือ้ คืนหน่วยลงทุนหากเกิดกรณีตามข้อ “การไม่ขายหรือไม่รบั ซือ้ คืนหน่วยลงทุน
ตามคาสังซื
่ ้อหรือคาสังขายคื
่
นหน่ วยลงทุน ” “การหยุดรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน” หรือกรณีอ่นื ใดที่บริษัท
จัดการได้สงวนสิทธิในการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนไว้ในรายละเอียดโครงการ (ถ้ามี)
8. กำรสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน :
8.1. ช่องทางการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน :
- บริษทั จัดการ
- ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
หรือวิธกี ารอื่นๆ เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนในอนาคต
8.2. รายละเอียดการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนเพิม่ เติม :
การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนกรณี การเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรก ซึ่งมาจากการสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนของ
กองทุนรวมอื่นภายใต้การจัดการของบริษทั จัดการจะต้องเป็ นไปตามเงื่อนไขในหัวข้อการเสนอขายหน่ วย
ลงทุนครัง้ แรก หรือหัวข้อการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก หรือหัวข้อการสับเปลี่ยนหน่ วย
ลงทุนของกองทุนรวมอื่นนัน้ เว้นแต่ได้รบั อนุญาตจากบริษทั จัดการเป็ นอย่างอื่น
การสับเปลีย่ นหน่ วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครัง้ แรกบริษัทจัดการอาจเปิ ดให้บริการสับเปลีย่ นหน่ วย
ลงทุ น โดยบริษัทจัด การจะติดประกาศรายละเอียดก่อนวันเปิ ดให้บริการ ที่ท่ที าการทุกแห่งของบริษัท
จัดการและ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนทีใ่ ช้ในการซือ้ ขายหน่วยลงทุน
ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนไม่สามารถสับเปลีย่ นชนิดของหน่ วยลงทุนภายในกองทุนเดียวกันได้ ทัง้ นี้ บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิในการเปิ ดให้บริการดังกล่าว โดยจะติดประกาศรายละเอียดก่อนเปิ ดให้บริการที่ทท่ี าการทุก
แห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานทีต่ ดิ ต่ อของผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซือ้ คืนทีใ่ ช้ในการซือ้ ขายหน่ วย
ลงทุน
8.2.1 การสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนกรณีกองทุนนี้เป็ นกองทุนปลายทาง
กำรสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนผ่ำนบริษทั จัดกำรและผูส้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืน
- กรณีสบั เปลีย่ นหน่วยลงทุนกรณีการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก :
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนมาจากกองทุนอื่นภายใต้การบริหารของบริษทั
จัดการในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรกตามเงื่อนไขการสังซื
่ อ้ หน่วยลงทุนตามข้อ
7.4.2 วิธกี าร วันเวลา และราคาสังซื
่ อ้ หน่วยลงทุน
- กรณีสบั เปลีย่ นหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก :
วิ ธีกำรสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
ผู้ถือหน่ วยลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุ นจากกองทุ นรวมอื่นภายใต้การจัดการของ
บริษทั จัดการ มายังกองทุนนี้สามารถขอรับหนังสือชีช้ วน คู่มอื ผูล้ งทุน คาขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวม
(เฉพาะผู้สงซื
ั ่ ้อหน่ ว ยลงทุ น ที่ยงั ไม่ เคยเปิ ด บัญ ชีก องทุ น รวม) ค าสังซื
่ ้อ หน่ ว ยลงทุ น หรือ ค าสัง่
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สับเปลีย่ นหน่ วยลงทุน หรือเอกสารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด (ถ้ามี) ได้ทท่ี ท่ี าการทุกแห่งของ
บริษัท จัดการ และผู้สนับ สนุ นการขายหรือรับ ซื้อคืน ในวัน และเวลาทาการ หรือช่องทางอื่น ที่
บริษัท จัด การอาจแจ้ งเพิ่ม เติม ในอนาคต และสามารถสังสั
่ บ เปลี่ย นหน่ ว ยลงทุ น ได้โดยกรอก
รายละเอียดในคาสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนหรือคาสังสั
่ บเปลี่ยนหน่ วยลงทุน หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัท
จัดการกาหนด (ถ้ามี) พร้อมเอกสารประกอบการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด (ถ้า
มี) และน าส่งได้ท่ีบ ริษัท จัด การหรือ ผู้สนับ สนุ น การขายหรือรับ ซื้อ คืน เมื่อบริษัท จัด การได้ท า
รายการสับเปลี่ยนแล้ว ผู้สงสั
ั ่ บเปลี่ยนหน่ วยลงทุ นจะยกเลิกหรือเพิกถอนการสับเปลี่ยนหน่ วย
ลงทุนไม่ได้ เว้นแต่บริษทั จัดการจะอนุญาตให้ดาเนินการเป็ นอย่างอื่นได้
ทัง้ นี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเว้นข้อกาหนดเรื่องมูลค่าขัน้ ต่ าในการสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนให้แก่
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีป่ ระสงค์จะสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน เพื่อซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนนี้
(สาหรับผูส้ งสั
ั ่ บเปลีย่ นหน่ วยลงทุนทีย่ งั ไม่เคยเปิ ดบัญชีกองทุนรวม จะต้องเปิ ดบัญชีกองทุนรวมโดยกรอก
รายละเอียดในใบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวมให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการขอเปิ ด
บัญชีกองทุนรวมโดยปฏิบตั ิเช่นเดียวกับการเปิ ดบัญชีกองทุนรวมตามหัวข้อ การเสนอขายภายหลังการ
เสนอขายครัง้ แรก เว้นแต่จะได้รบั อนุญาตจากบริษทั จัดการเป็ นอย่างอื่น )
8.2.2 วิธกี าร วันเวลา และราคาสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
8.2.2.1 วิธกี ารสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
กรณี กองทุนนี้ เป็ นกองทุนต้นทำง
- กรณีอตั โนมัติ
ในกรณีทไ่ี ด้รบั เงินจากการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ บริษทั จัดการจะดาเนินการนา
เงินค่ารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตขิ องกองทุนทัง้ หมด เพื่อสับเปลี่ยนไปยังกองทุนเปิ ด
พรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสัน้ เมื่อได้รบั เงินจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
เว้นแต่จะได้รบั อนุญาตจากบริษทั จัดการเป็ นอย่างอื่น
- กรณีปกติ
ผู้ถือ หน่ ว ยลงทุ น ที่ป ระสงค์จ ะสับ เปลี่ย นหน่ วยลงทุ น จากกองทุ น นี้ ไปยังกองทุ น อื่น
ภายใต้ ก ารจัด การของบริษั ท จัด การ สามารถสัง่ สับ เปลี่ย นหน่ ว ยลงทุ น โดยกรอก
รายละเอียดในคาสังขายคื
่
นหน่วยลงทุน หรือคาสังสั
่ บเปลีย่ นหน่วยลงทุน หรือเอกสารอื่น
ใดทีบ่ ริษัทจัดการกาหนด (ถ้ามี) (ผู้ถอื หน่ วยลงทุนสามารถขอรับได้ท่บี ริษัทจัดการและ
ผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซือ้ คืนในวันและเวลาทาการ หรือช่องทางอื่น ทีบ่ ริษัทจัดการ
อาจแจ้งเพิ่มเติมในอนาคต) พร้อมเอกสารประกอบการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนที่บริษัท
จัดการกาหนด (ถ้ามี) และนาส่งได้ท่บี ริษทั จัดการหรือผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซือ้ คืน
และบริษทั จัดการจะดาเนินการนาเงินทีไ่ ด้จากการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง
นี้ ไปชาระค่าซือ้ หน่ วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ตามรายละเอียดทีร่ ะบุไว้ในคาสังขาย
่
คืน หน่ ว ยลงทุ น หรือ ค าสังสั
่ บ เปลี่ย นหน่ ว ยลงทุ น หรือ เอกสารอื่น ใดที่บ ริษัท จัด การ
กาหนด เมื่อบริษัทจัดการได้ท ารายการสับ เปลี่ยนแล้ว ผู้สงสั
ั ่ บเปลี่ยนหน่ วยลงทุ นจะ
ยกเลิกหรือเพิกถอนการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุ ญาตให้
ดาเนินการเป็ นอย่างอื่นได้
กรณี กองทุนนี้ เป็ นกองทุนปลำยทำง
- กรณีอตั โนมัติ
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สอดคล้องกับเงื่อนไขของกองทุนเปิ ดอื่นที่เป็ นกองทุนเปิ ดต้นทาง และเงื่อนไขการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดปลายทาง
- กรณีปกติ
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีป่ ระสงค์จะสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมอื่นภายใต้การจัดการ
ของบริษัทจัดการ มายังกองทุนนี้สามารถขอรับหนังสือชี้ชวน คู่มือผู้ลงทุน คาขอเปิ ด
บัญชีกองทุนรวม (เฉพาะผูส้ งซื
ั ่ อ้ หน่ วยลงทุนทีย่ งั ไม่เคยเปิ ดบัญชีกองทุนรวม) คาสังซื
่ ้อ
หน่ วยลงทุนหรือคาสังสั
่ บเปลี่ยนหน่ วยลงทุน หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการกาหนด
(ถ้ามี) ได้ทท่ี ท่ี าการทุกแห่งของบริษทั จัดการ และผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซือ้ คืน ใน
วัน และเวลาท าการ หรือช่ อ งทางอื่น ที่บ ริษัท จัดการอาจแจ้งเพิ่ม เติม ในอนาคต และ
สามารถสังสั
่ บเปลี่ยนหน่ ว ยลงทุนได้โดยกรอกรายละเอียดในคาสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนหรือ
คาสังสั
่ บ เปลี่ย นหน่ ว ยลงทุ น หรือ เอกสารอื่น ใดที่บ ริษัท จัดการกาหนด (ถ้ามี) พร้อ ม
เอกสารประกอบการสับเปลีย่ นหน่ วยลงทุนทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด (ถ้ามี) และนาส่งได้ท่ี
บริษัท จัด การหรือ ผู้สนั บ สนุ น การขายหรือ รับ ซื้อ คืน เมื่อ บริษัท จัด การได้ท ารายการ
สับเปลี่ยนแล้ว ผู้สงสั
ั ่ บเปลี่ยนหน่ วยลงทุนจะยกเลิกหรือเพิกถอนการสับเปลี่ยนหน่ วย
ลงทุนไม่ได้ เว้นแต่บริษทั จัดการจะอนุญาตให้ดาเนินการเป็ นอย่างอื่นได้
ทัง้ นี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเว้นข้อกาหนดเรื่องมูลค่าขัน้ ต่ าในการสังซื
่ ้อ
หน่ วยลงทุน ให้แก่ผู้ถือหน่ วยลงทุนที่ป ระสงค์จะสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน เพื่อซื้อหน่ วย
ลงทุนของกองทุนนี้
(สาหรับ ผู้สงสั
ั ่ บเปลี่ยนหน่ วยลงทุน ที่ยงั ไม่เคยเปิ ดบัญ ชีก องทุนรวม จะต้องเปิ ดบัญ ชี
กองทุนรวมโดยกรอกรายละเอียดในใบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวมให้ครบถ้วน พร้อมแนบ
เอกสารหลักฐานประกอบการขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวมโดยปฏิบตั ิเช่นเดียวกับการเปิ ด
บัญชีกองทุนรวมตามหัวข้อ การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก เว้นแต่จะได้รบั
อนุญาตจากบริษทั จัดการเป็ นอย่างอื่น )
8.2.2.2 วันเวลาสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
กรณี กองทุนนี้ เป็ นกองทุนต้นทำง
- กรณีอตั โนมัติ
สอดคล้องกับเงื่อนไขวันและเวลาการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนของกองทุนเปิ ดต้นทาง และ
เงื่อนไขของกองทุนเปิ ดอื่นทีเ่ ป็ นกองทุนเปิ ดปลายทาง
- กรณีปกติ
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถสับเปลีย่ นหน่ วยลงทุน โดยส่งคาสังสั
่ บเปลีย่ นหน่ วยลงทุน และ
หลักฐานการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนซึ่งเป็ นไปตามรายละเอียดในข้อ 7.4.2 วิธีการ วัน
เวลา และวันทาการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนปกติ
บริษัท จัด การกาหนดให้ว ัน ท าการสับ เปลี่ยนหน่ วยลงทุ น เป็ น วัน ท าการของธนาคาร
พาณิชย์ไทย และวันทาการของประเทศทีเ่ กีย่ วข้องกับการลงทุน (ถ้ามี) และวันทาการที่
บริษทั จัดการไม่ได้รบั ผลกระทบจากการรับชาระค่าซือ้ ขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
บริษัทจัดการจะแจ้งวันเริม่ ทาการสับเปลีย่ นหน่ วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยประกาศ
ณ สานักงานของบริษทั จัดการ หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน (ถ้ามี)
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ทัง้ นี้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะเปลีย่ นแปลงวันและเวลาทาการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
ดังกล่าว ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่ วยลงทุนทราบล่วงหน้ า
โดยประกาศ ณ สานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน
(ถ้ามี)
กรณี กองทุนนี้ เป็ นกองทุนปลำยทำง
- กรณีอตั โนมัติ
สอดคล้องกับเงื่อนไขของกองทุนเปิ ดอื่นที่เป็ นกองทุนเปิ ดต้นทาง และเงื่อนไขวันและ
เวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดปลายทาง
- กรณีปกติ
ผู้สนใจลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนได้ตามเงื่อนไขวันเสนอขายหน่ วยลงทุน
ระหว่างเวลาเริม่ ทาการถึง 15.30 น.
บริษัทจัดการกาหนดให้วนั ทาการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุ นเป็ น วัน ทาการของธนาคาร
พาณิชย์ไทย และวันทาการของประเทศทีเ่ กีย่ วข้องกับการลงทุน (ถ้ามี) และวันทาการที่
บริษทั จัดการไม่ได้รบั ผลกระทบจากการรับชาระค่าซือ้ ขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
บริษทั จัดการจะแจ้งวันเริม่ ทาการสับเปลีย่ นหน่ วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยประกาศ
ณ สานักงานของบริษทั จัดการ หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน (ถ้ามี)
ทัง้ นี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาทาการสับเปลี่ยนหน่ วย
ลงทุนดังกล่าว ตามที่บ ริษัท จัดการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่ วยลงทุน ทราบ
ล่วงหน้ า โดยประกาศ ณ สานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุ นการขาย
หรือรับซือ้ คืน (ถ้ามี)
8.2.2.3 ราคาสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
กรณี กองทุนนี้ เป็ นกองทุนต้นทำง
ราคารับซือ้ คืนหน่ วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่ วยลงทุนทีใ่ ช้คานวณราคารับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน
ที่คานวณได้ ณ สิ้นวันทาการ ที่บริษัทจัดการได้รบั คาสังสั
่ บเปลี่ยนหรือเอกสารอื่นใดที่
บริษทั จัดการกาหนด (ถ้ามี) ทีส่ มบูรณ์ และได้ทารายการสับเปลีย่ นเรียบร้อยแล้ว หักด้วย
ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
กรณี กองทุนนี้ เป็ นกองทุนปลำยทำง
ราคาขายหน่ วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ ช้คานวณราคาขายหน่ วยลงทุน ทีค่ านวณ
ได้ ณ สิ้นวันท าการ หลังจากที่บริษัท จัด การได้รบั ค าสังสั
่ บ เปลี่ยนหรือเอกสารอื่นใดที่
บริษทั จัดการกาหนด (ถ้ามี) ทีส่ มบูรณ์และบริษทั จัดการได้รบั ชาระเงินค่าซือ้ หน่ วยลงทุน
จากกองทุนต้นทาง และได้ทารายการสับเปลีย่ นแล้ว บวกด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ น
หน่วยลงทุน (ถ้ามี)
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการอาจยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่ วยลงทุนสาหรับ
การสับ เปลี่ย นหน่ ว ยลงทุ น ระหว่ า งกองทุ น รวมภายใต้ ก ารจัด การของบริษั ท จัด การ
ในระยะแรก หากบริษัทจัดการจะเรีย กเก็บ ค่ าธรรมเนี ยมดังกล่าว บริษัท จั ดการจะติด
ประกาศที่บริษทั จัดการ และผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน
ก่อนวันเปลีย่ นแปลง
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เงื่อนไขในกำรสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
1. กรณีทก่ี องทุนนี้เป็ นกองทุนต้นทางและผูถ้ อื หน่วยลงทุนสังสั
่ บเปลีย่ นหน่วยลงทุนโดย
มีจานวนหน่ วยลงทุนหรือมูลค่ าหน่ วยลงทุนสูงกว่าข้อมูลทีป่ รากฏตามสมุดทะเบียน
ผู้ถือหน่ วยลงทุน หรือการสังสั
่ บเปลี่ยนหน่ วยลงทุนดังกล่าวมีผลทาให้หน่ วยลงทุน
ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนมีมลู ค่าต่ ากว่ามูลค่าหรือจานวนหน่ วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั ้
ต่า (ถ้ามี) บริษัทจัดการจะถือว่าผูถ้ อื หน่ วยลงทุนประสงค์ทจ่ี ะสับเปลีย่ นหน่ วยลงทุน
ทัง้ หมดตามจานวนทีป่ รากฏในสมุดทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน ไปยังกองทุนปลายทาง
ทัง้ นี้หากบริษทั จัดการจะเปลีย่ นแปลงมูลค่าหรือจานวนหน่ วยลงทุนคงเหลือในบัญชี
ขัน้ ต่ า ดัง กล่ า ว บริษั ท จัด การจะติ ด ประกาศรายละเอีย ดการให้ บ ริก ารดัง กล่ า ว
ล่ ว งหน้ า 30 วัน ก่ อ นวัน เปลี่ย นแปลง ที่ท่ีท าการทุ ก แห่ ง ของบริษั ท จัด การและ
ณ สถานที่ติดต่ อของผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน ที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่ วย
ลงทุน และแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต ทราบ
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะปฏิเสธการทารายการสับเปลีย่ นหน่ วยลงทุน หากไม่
สามารถเรียกเก็บค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมทีเ่ กีย่ วข้องจากผูถ้ อื หน่ วยลงทุนได้ตาม
อัตราและวิธกี ารทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด
เงื่อนไขอื่นๆ
1. บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิ่มเติมวิธกี ารสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน เพื่อเพิ่มความ
สะดวกให้แก่ผู้ถือหน่ วยลงทน โดยบริษัท จัด การจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว
ล่วงหน้า 30 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ทีท่ ่ที าการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ตดิ ต่อของ
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนทีใ่ ช้ในการสับเปลีย่ นหน่ วยลงทุน เช่น การเพิม่ เติมวิธกี ารสับเปลีย่ น
หน่วยลงทุนดังต่อไปนี้
1.1 การสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ การบริการธุรกรรมที่
ใช้วธิ กี ารทางอิเล็กทรอนิกส์ทงั ้ หมดหรือแต่บางส่วน เช่น
- การสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Teller Machine) (ถ้ามี)
- บริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telebanking) (ถ้ามี)
- อินเทอร์เน็ต (Internet) (ถ้ามี)
- สือ่ อื่นใดทีม่ ลี กั ษณะเดียวกัน หรือทีบ่ ริษทั จัดการอาจเพิม่ เติมในอนาคต
โดยการให้บริการดังกล่าวจะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทส่ี านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
1.2 การสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนวิธกี ารอื่น ๆ ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตให้ทาได้
2. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะปรับปรุงเปลีย่ นแปลงระยะเวลาทาการสับเปลีย่ นหน่ วยลงทุนเพื่อความ
เหมาะสม หรือเพื่อประโยชน์ แก่กองทุ นโดยรวม โดยบริษัทจัดการจะติด ประกาศรายละเอียดการ
ให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้ า 30 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ท่ที าการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ
ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนทีใ่ ช้ในการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
3. บริษทั จัดการจะไม่สบั เปลีย่ นหน่ วยลงทุนหากเกิดกรณีตามข้อ “การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขาย
คืนหน่ วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่ วยลงทุน ” “การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่ วยลงทุนตามคาสังซื
่ ้อหรือ
คาสังขายคื
่
นหน่ วยลงทุน ” และ “การหยุดรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน ” หรือกรณี อ่นื ใดที่บริษัทจัดการได้
สงวนสิทธิในการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนไว้ในรายละเอียดโครงการ (ถ้ามี) หรือ ในกรณีทบ่ี ริษทั
จัดการพิจารณาเห็นว่าคาสังสั
่ บเปลีย่ นใดจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุนโดยรวม หรือ
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ทาให้เกิดความเสีย่ งทางกฎหมาย หรือความเสีย่ งต่ อชื่อเสียงของบริษัทจัดการหรือกองทุน บริษัท
จัด การขอสงวนสิท ธิท่ีจ ะไม่ ดาเนิ น การสับ เปลี่ย นหน่ ว ยลงทุ น นั น้ ๆ โดยไม่ จ าเป็ น ต้ องแจ้งผู้ส งั ่
สับเปลีย่ นก่อนการดาเนินการ
9. กำรชำระค่ำรับซื้อคืน สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิ น :
กรณี บ ริษั ท จัด การไม่ สามารถช าระค่ าขายคืน หน่ ว ยลงทุ น เป็ น เงิน และจะช าระค่ าขายคืน หน่ ว ยลงทุ น เป็ น
หลัก ทรัพ ย์ห รือ ทรัพ ย์สนิ อื่น แทน บริษัท จัด การจะก าหนดขัน้ ตอนการดาเนิ น การต่ อไป โดยต้อ งได้รบั ความ
เห็นชอบจากสานักงานก่อน และไม่ถอื ว่าเป็ นการแก้ไขโครงการ โดยขัน้ ตอนทีก่ าหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบตั ิ
ได้จริง และเป็ นธรรมต่อผูถ้ อื หน่ วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย และบริษทั จัดการจะต้องแจ้งให้ผถู้ อื หน่ วยลงทุน
ทุกรายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน
10. กำรเลื่อนกำหนดกำรชำระเงิ นค่ำขำยคืนหน่ วยลงทุนคืนแก่ผถู้ ือหน่ วยลงทุน :
10.1 บริษทั จัดการอาจเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนคืนแก่ผู้ถอื หน่ วยลงทุนทีม่ คี าสังขาย
่
คืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิ ดไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีทก่ี าหนดไว้ดงั ต่อไปนี้
(1) บริษทั จัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณีทเ่ี ข้าเหตุ
ดังต่อไปนี้ โดยได้รบั ความเห็นชอบของผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจาเป็ นทาให้ไม่สามารถจาหน่ าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมเปิ ด
ได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
(ข) มีเหตุ ท่ีท าให้ ก องทุ น รวมไม่ ไ ด้ร ับ ช าระเงิน จากหลัก ทรัพ ย์ห รือ ทรัพ ย์สิน ที่ล งทุ น ไว้ต าม
กาหนดเวลาปกติ ซึง่ เหตุดงั กล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษทั จัดการกองทุนรวม
(2) มีคาสังขายคื
่
นก่อนหรือในช่วงระยะเวลาทีบ่ ริษทั จัดการพบว่า ราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
ตามที่ระบุไว้ในข้อ 16.4 และผู้ดูแลผลประโยชน์ ยงั ไม่ได้รบั รองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคา
ย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
10.2 การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนตาม 10.1 ให้บริษทั จัดการ
ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) เลื่อนกาหนดชาระเงินค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทาการนับตัง้ แต่ วนั ทาการที่ผู้ถือหน่ วยลงทุนมี
คาสังขายคื
่
นหน่วยลงทุนนัน้ เว้นแต่ได้รบั การผ่อนผันจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(2) แจ้งผู้ถือหน่ วยลงทุ นที่มีคาสังขายคื
่
นหน่ วยลงทุน ไว้แล้วให้ท ราบถึงการเลื่อนกาหนดการชาระ
ค่าขายคืนหน่ วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผูถ้ อื หน่ วยลงทุนรายอื่นและผูล้ งทุนทัวไปให้
่
ทราบเรื่อง
ดังกล่าวด้วยวิธกี ารใดๆโดยพลัน
(3) แจ้งการเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุน และจัดทารายงานทีแ่ สดงเหตุผลของการ
เลื่อน และหลักฐานการได้รบั ความเห็นชอบจากผูด้ ูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1(1) หรือการรับรอง
ข้อมูลจากผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1(2) ให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน
โดยบริษทั จัดการอาจมอบหมายให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์ดาเนินการดังกล่าวแทนก็ได้
(4) ในระหว่ า งการเลื่อ นก าหนดช าระค่ า ขายคืน หากมีผู้ถือ หน่ ว ยลงทุ น สังขายคื
่
น หน่ ว ยลงทุ น ใน
ช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุนนัน้ โดยต้องชาระค่าขายคืนแก่
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนตามลาดับวันทีส่ ง่ คาสังขายคื
่
นก่อนหลัง

กองทุนเปิ ดพริ นซิเพิล อิควิตี ้ ดิวิเดนด์ อินคัม

58

11. กำรไม่ขำยไม่รบั ซื้อคืนไม่สบั เปลี่ยนหน่ วยลงทุนตำมสัง่ :
11.1 บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รบั ซือ้ คืน หรือไม่รบั สับเปลีย่ นหน่ วยลงทุนตามคาสังซื
่ ้อ คาสังขายคื
่
นหรือ
คาสังสั
่ บเปลีย่ นหน่ วยลงทุนที่ได้รบั ไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคาสังซื
่ ้อ คาสังขายคื
่
น หรือคาสังสั
่ บเปลีย่ น
หน่วยลงทุนได้ ในกรณีทป่ี รากฏเหตุดงั ต่อไปนี้
(1) ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซอ้ื ขายหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิ ดทาการซือ้ ขายได้ตามปกติ
(2) บริษทั จัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณีดงั ต่อไปนี้ โดยได้รบั
ความเห็นชอบจากผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจาเป็ นทาให้ไม่สามารถจาหน่ าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ของกองทุนเปิ ดได้
อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนเปิ ดได้อย่างเป็ นธรรมและเหมาะสม หรือ
(ค) มีเหตุจาเป็ นอื่นใดเพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุน
ทัง้ นี้ การไม่ขาย ไม่รบั ซือ้ คืนหรือไม่รบั สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนตามคาสังที
่ ่ได้รบั ไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคา
สังซื
่ อ้ คาสังขายคื
่
น หรือคาสังสั
่ บเปลีย่ นหน่ วยลงทุนตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ให้กระทาได้ไม่เกิน 1 วันทา
การ เว้นแต่ได้รบั ผ่อนผันจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(3) เป็ นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคาสังซื
่ อ้ หน่วยลงทุนทีร่ บั ไว้แล้ว หรือเป็ นการหยุดรับคาสังซื
่ อ้ หน่วย
ลงทุน แก่ผลู้ งทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้
(ก) บริษทั จัดการกองทุนรวมมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าผูล้ งทุนรายนัน้ ๆ มีส่วนเกีย่ วข้องกับการกระทา
ดังต่อไปนี้
1. การกระทาที่เป็ นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการ
ป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็ นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ
3. การกระทาที่เป็ นการปฏิบตั ิตามคาสังเกี
่ ่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สนิ โดยบุคคลผู้มี
อานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดาเนินการรู้จกั ลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง
เกีย่ วกับลูกค้าได้ในสาระสาคัญ
(4) อยู่ในระหว่างดาเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวม
ภายใต้การจัดการอันเนื่ องมาจากการที่บริษัทจัดการกองทุ นรวมรายเดิมไม่สามารถดารงความ
เพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย
การดารงความเพียงพอของเงินกองทุ นของผู้ประกอบธุรกิจการจัด การกองทุ นรวม การจัด การ
กองทุนส่วนบุคคล การเป็ นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจาหน่ าย
หลักทรัพย์ทเ่ี ป็ นหน่วยลงทุน และการเป็ นผูจ้ ดั การเงินทุนสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า ซึง่ ให้กระทาได้ไม่
เกิน 3 วันทาการ
11.2 เมื่อปรากฏเหตุ ตามข้อ 11.1 และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขาย ไม่รบั ซื้อคืน หรือไม่รบั
สับเปลีย่ นหน่ วยลงทุน หรือหยุดรับคาสังซื
่ อ้ หรือคาสังขายคื
่
นหน่ วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวม
ปฏิบตั ดิ งั ต่อไปนี้
(1) แจ้งผู้ถือหน่ วยลงทุนที่มคี าสังซื
่ ้อหรือคาสังขายคื
่
นหน่ วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายหรือ
ไม่รบั ซือ้ คืนหน่ วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็ นเหตุตามข้อ 11.1(1) (2) หรือ (4) ให้เปิ ดเผยต่อผูถ้ อื
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หน่ วยลงทุนรายอื่นและผูล้ งทุนทัวไปให้
่
ทราบถึงการหยุดรับคาสังซื
่ อ้ หรือคาสังขายคื
่
นหน่ วยลงทุน
ด้วยวิธกี ารใดๆ โดยพลัน
(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รบั ซื้อคืน หรือไม่รบั สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน หรือการหยุดรับคาสังซื
่ ้อหรือ
คาสังขายคื
่
นหน่วยลงทุนพร้อมทัง้ แสดงเหตุผล และรายงานแผนการดาเนินการของกองทุนรวมเปิ ด
นัน้ ให้สานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณี ท่บี ริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่ วยลงทุนหรือหยุดรับคาสังซื
่ ้อหรือ
คาสังขายคื
่
นหน่ วยลงทุนตามข้อ 11.1(1) (2) และ (4) เกินหนึ่งวันทาการ ให้บริษัทจัดการกองทุน
รวมดาเนินการดังต่อไปนี้ ก่อนการเปิ ดรับคาสังซื
่ อ้ หรือคาสังขายคื
่
นหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิ ดรับ คาสังซื
่ ้อหรือคาสังขายคื
่
นหน่ วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุน ของ
กองทุนรวมเปิ ด ณ วันทาการสุดท้ายก่อนวันรายงานนัน้ ให้สานักงานทราบภายในวันทาการ
ก่อนวันเปิ ดรับคาสังซื
่ อ้ หรือคาสังขายคื
่
นหน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทีม่ คี าสังซื
่ อ้ หรือคาสังขายคื
่
นหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิ ดขาย
หรือรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่ วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทัวไปให้
่
ทราบถึงการเปิ ดรับคาสังซื
่ อ้ หรือคาสังขายคื
่
นหน่วยลงทุนด้วยวิธกี ารใดๆ โดยพลัน”
ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการไม่ขาย ไม่รบั ซือ้ คืน หรือไม่รบั สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนตามคาสังซื
่ อ้ คาสังขาย
่
คืนหรือคาสังสั
่ บเปลี่ยนหน่ วยลงทุนที่ได้รบั มาแล้ว หรือหยุดรับคาสังซื
่ ้อ คาสังขายคื
่
น หรือคาสัง่
สับเปลีย่ นหน่ วยลงทุน บริษทั จัดการอาจหยุดคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน ราคา
ขายหน่วยลงทุน และราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนก็ได้
11.3 บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่ วยลงทุนตามคาสังซื
่ ้อหรือคาสังสั
่ บเปลีย่ นหน่ วยลงทุนที่ได้รบั มาแล้ว
หรือหยุดรับคาสังซื
่ อ้ หรือคาสังสั
่ บเปลี่ยนหน่ วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาทีบ่ ริษัทจัดการพบว่าราคาขาย
หน่ วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้รบั รองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลัง
และรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่ วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนัน้ ต่างจากราคาขายหน่ วยลงทุนที่
ถูกต้องตัง้ แต่หนึ่งสตางค์ขน้ึ ไปและคิดเป็ นอัตราตัง้ แต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่ วยลงทุนที่ถูกต้อง
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรับคาสังซื
่ อ้ หรือคาสังสั
่ บเปลีย่ นหน่วยลงทุน
ณ ทีท่ าการทุกแห่งของบริษทั จัดการและสถานทีต่ ดิ ต่อทุกแห่งของผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซือ้ คืนทีใ่ ช้
ในการซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน และแจ้ง ให้ผู้ท่ไี ด้มคี าสังซื
่ ้อหรือคาสังสั
่ บเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
ทราบโดยพลัน
12. กำรหยุดขำยหรือรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน :
เพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุน หรือในกรณีทม่ี คี วามจาเป็ นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและ
การเงินของประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจ
ประกาศให้บริษทั จัดการหยุดรับคาสังซื
่ อ้ คาสังขายคื
่
นหรือคาสังสั
่ บเปลีย่ นหน่ วยลงทุนของกองทุนเปิ ดได้เป็ น
การชัว่ คราวตามระยะเวลาที่เห็น สมควร แต่ ร วมแล้ว ต้อ งไม่ เกิน 20 วัน ท าการติด ต่ อ กัน เว้น แต่ จ ะได้ร ับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคาสังซื
่ อ้ คาสังขายคื
่
น หรือคาสังสั
่ บเปลีย่ น
หน่วยลงทุนออกไปได้
13. เงื่อนไขและข้อจำกัดในกำรจัดสรรและกำรโอนหน่ วยลงทุน :
ไม่มี
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14. กำรจ่ำยเงิ นปันผล :
14.1. นโยบายการจ่ายเงินปั นผล : จ่าย
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ชนิดจ่ายเงินปั นผล
ชนิดสะสมมูลค่า
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม

ไม่จ่าย
จ่าย
ไม่จ่าย
จ่าย
ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปั นผล :
1. กองทุนจะพิจารณาจ่ายเงินปั นผลไม่เกินปี ละ 12 ครัง้ โดยพิจารณาจากผลการดาเนินงานสิน้ สุด
ตามช่วงเวลาทีบ่ ริษทั จัดการเห็นสมควร จากกาไรสะสม หรือกาไรสุทธิในงวดบัญชีทจ่ี ะจ่ายเงิน
ปั นผลแล้วแต่กรณี และการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวจะต้องไม่ทาให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสม
เพิม่ ขึน้ ในงวดทีม่ กี ารจ่ายเงินปั นผลนัน้
2. การพิจารณาจ่ายเงินปั นผลจะขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษทั จัดการ
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการจะถือปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกาหนด และตามทีบ่ ริษทั จัดการเห็นสมควร
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะพิจารณาแก้ไขเพิม่ เติมรายละเอียดโครงการทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
จ่ายเงินปั นผล เพื่อไม่ให้ขดั แย้งกับกฎหมายหรือประกาศทีเ่ กี่ยวข้องทีม่ กี ารแก้ไขหรือเพิม่ เติม
เกีย่ วกับการจ่ายเงินปั นผลของกองทุนในอนาคต
14.3. กาหนดเวลา วิธกี าร และข้อจากัดในการจ่ายเงินปั นผลแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน :
ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการพิจารณาให้มกี ารจ่ายเงินปั นผลของหน่ วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปั นผล บริษทั จัดการ
จะประกาศการจ่ายเงินปั นผล วันปิ ดทะเบียนผู้ถือหน่ วยลงทุนเพื่อจ่ายเงินปั นผล และอัตราปั นผลของ
หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปั นผลโดยไม่ชกั ช้า ทัง้ นี้ บริษทั จัดการจะปฏิบตั ดิ งั นี้
(1) ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่ างน้ อยหนึ่งฉบับ หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.อาจ
พิจารณาผ่อนผันหรือสังให้
่ ปฏิบตั เิ ป็ นอย่างอื่น
(2) ปิ ดประกาศไว้ในทีเ่ ปิ ดเผย ณ ทีท่ าการทุกแห่งของบริษทั จัดการ และจัดให้มปี ระกาศดังกล่าวไว้
ณ สถานทีต่ ดิ ต่อทุกแห่งของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนทีใ่ ช้ในการซือ้ ขายหน่วยลงทุน
(3) ส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ดูแ ลผลประโยชน์ ผู้ถือหน่ วยลงทุ น ที่มีช่อื อยู่ในทะเบีย นผู้ถือ หน่ วยลงทุ น
ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อจ่ายเงินปั นผล และผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีถ่ อื หน่วย
ลงทุนชนิดไม่ระบุช่อื ผูถ้ อื เมื่อได้รบั การร้องขอ
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทอ่ี าจจ่ายเงินปั นผลให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนของหน่ วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปั นผล
ด้วยวิธกี ารที่ต่างกันสาหรับหน่ วยงทุนของหน่ วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปั นผลที่ขายในช่วงระยะเวลาที่
ต่างกันได้ โดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.ก่อน ดาเนินการจ่ายเงินปั นผลในแต่ละครัง้
และจะถือปฏิบตั เิ พิม่ เติมตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกาหนด
ในกรณีผู้ถือหน่ วยลงทุนไม่ใช้สทิ ธิขอรับเงินปั นผลจานวนใดภายในอายุความใช้สทิ ธิเรียกร้องตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษทั จัดการจะไม่นาเงินปั นผลจานวนดังกล่าวไปใช้เพื่อการอื่นใด
นอกจากเพื่อประโยชน์ของหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดนัน้
ข้อจากัดในการจ่ายเงินปั นผล :
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1. บริษัทจัดการจะไม่จ่ายเงินปั นผลให้แก่ผู้ถือหน่ วยลงทุนในส่วนที่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่ วย
ลงทุนที่จาหน่ ายได้แล้วทัง้ หมด เว้นแต่กรณีท่ไี ด้รบั การยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุน
2. บริษัทจัดการจะจัดทาบัญชีและแยกเงินทีไ่ ม่อาจจ่ายเงินเงินปั นผลออกจากบัญชีและทรัพย์สนิ ของ
กองทุนรวม และไม่นาเงินดังกล่าวมารวมคานวณเป็ นมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม และจะนาส่ง
เงินดังกล่าวให้เป็ นรายได้ของแผ่นดิน
15. ค่ำธรรมเนี ยมและค่ำใช้จำ่ ยที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวมและผูส้ งซื
ั ่ ้อหรือผูถ้ ือหน่ วยลงทุน :
15.1. ค่ าธรรมเนี ย มรวม (เพดานค่ าธรรมเนี ย มและค่ าใช้จ่ า ยที่ป ระมาณการได้ท่ี เรีย กเก็บ จากกองทุ น รวม
ทัง้ หมด):
รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) :
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

ประมาณการค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวมทัง้ หมด ใน
อัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของ
กองทุนรวม

ชนิดจ่ายเงินปั นผล

ประมาณการค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวมทัง้ หมด ใน
อัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของ
กองทุนรวม

ชนิดสะสมมูลค่า

ประมาณการค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวมทัง้ หมด ใน
อัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของ
กองทุนรวม

ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน

ประมาณการค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวมทัง้ หมด ใน
อัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของ
กองทุนรวม

ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม

ประมาณการค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวมทัง้ หมด ใน
อัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของ
กองทุนรวม

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม :
15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี :
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
ของกองทุนรวม

ชนิดจ่ายเงินปั นผล

ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
ของกองทุนรวม

ชนิดสะสมมูลค่า

ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
ของกองทุนรวม

ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน

ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
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ของกองทุนรวม
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม

ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
ของกองทุนรวม

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์รายปี :
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.11 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของ
กองทุนรวม

ชนิดจ่ายเงินปั นผล

ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.11 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของ
กองทุนรวม

ชนิดสะสมมูลค่า

ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.11 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของ
กองทุนรวม

ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน

ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.11 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของ
กองทุนรวม

ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม

ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.11 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของ
กองทุนรวม

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี :
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.23 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
ของกองทุนรวม

ชนิดจ่ายเงินปั นผล

ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.23 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
ของกองทุนรวม

ชนิดสะสมมูลค่า

ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.22 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
ของกองทุนรวม

ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน

ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.23 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
ของกองทุนรวม

ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม

ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.54 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
ของกองทุนรวม

มู ล ค่ า ทรัพ ย์ สิน ที่ใ ช้ ใ นการค านวณค่ า ธรรมเนี ย มการจัด การ ค่ า ธรรมเนี ย มผู้ ดู แ ลผลประโยชน์
ค่ า ธรรมเนี ย มนายทะเบี ย น หมายถึ ง มู ล ค่ า ทรัพ ย์ สิน ทัง้ สิ้น หัก ด้ ว ยมู ล ค่ า หนี้ สิน ทั ง้ สิ้น ยกเว้ น
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ณ วันทีค่ านวณ
15.2.4. ค่าธรรมเนียมทีป่ รึกษาการลงทุน :
ไม่มี
15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจาหน่าย :
ไม่มี
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15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ :
ประมาณการค่าธรรมเนียมอื่น ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
ของกองทุนรวม
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
1. ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมทีเ่ กี่ยวข้องในการจัดตัง้ กองทุนเพื่อวัตถุประสงค์ในการเสนอ
ขายครัง้ แรกไม่ เกิน 2 ล้านบาท ซึ่งเรียกเก็บ จากกองทุ น เมื่อ มีค่า ใช้จ่ายที่เกิด ขึ้น ตาม
จานวนทีจ่ ่ายจริง โดยทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม เช่น ค่าธรรมเนียม
การจดทะเบียน ค่าทีเ่ กิดขึน้ จากการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ก.ล.ต. และค่าใช้จ่ายต่างๆทีจ่ ่าย
จริง
2. ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิม่ ทุนของกองทุนรวม ตามทีจ่ ่ายจริง
3. ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์กองทุนเพื่อการเสนอขายหน่วยลงทุน ซึง่ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการ
จัดสัมมนาเผยแพร่ขอ้ มูลเกีย่ วกับกองทุนรวม การส่งเสริมการขาย ค่าใช้จ่ายในการลงนาม
ในสัญญาต่างๆ อันเกีย่ วเนื่องกับกองทุน และค่าใช้จ่ายด้านการตลาดอื่น ๆ ทัง้ นี้ ค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวรวมกันจะไม่เกินร้อยละ 0.54 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
4. ค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วเนื่องกับการดาเนินงานและบริหารกองทุน ตามทีจ่ ่ายจริงเช่น
4.1 ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับ การลงทุ นในหลักทรัพย์และทรัพ ย์สนิ ของกองทุน เช่ น
ค่านายหน้าซือ้ ขายหลักทรัพย์หรือตราสารต่างๆ ภาษี ค่าอากรแสตมป์ ค่าใช้จ่าย
ในการโอนหลัก ทรัพ ย์ ค่ าใช้จ่ายในการจัดท าเอกสารที่เกี่ย วข้อ งกับ หลัก ทรัพ ย์
ค่าใช้จ่ายในการเบิกเอกสารสิทธิในหลักทรัพย์ เช่น ใบหุ้นกู้ ค่าใช้จ่ายในการโอน
และรับ โอนหลัก ทรัพ ย์ และค่ า ใช้ จ่ า ยอื่น ๆ ที่เกิด จากการซื้อ ขายหลัก ทรัพ ย์
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการใช้บริการของสถาบั นการเงินที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารกองทุน และหรือค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นใดที่ทาให้กองทุน
สามารถลงทุนในหลักทรัพย์และหรือทรัพย์สนิ นัน้ ได้
4.2 ค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วเนื่องกับการจัดทาบัญชีและรายงานของกองทุน เช่น ค่าธรรมเนียม
และค่าใช้จ่ายในการสอบบัญ ชี ค่าใช้ จ่ายที่เกิดจากการลงบัญ ชีกองทุน หรือการ
จัดทารายงานทีเ่ กีย่ วข้อง
4.3 ค่าใช้จ่ ายที่เกี่ย วเนื่ อ งกับ การขายและหรือ รับ ซื้อคืน หน่ วยลงทุ น เช่น ค่ าจัดท า
ค่าผลิต และนาส่งคาขอเปิ ดบัญ ชีกองทุนรวม เอกสารแสดงสิท ธิในหน่ วยลงทุ น
ค าสังซื
่ ้ อ หน่ ว ยลงทุ น ค าสัง่ ขายคืน หน่ วยลงทุ น ค าสังสั
่ บ เปลี่ย นหน่ ว ยลงทุ น
บัตรตัวอย่างลายมือชื่อผู้ถือหน่ วยลงทุน ใบยืนยัน ใบเสร็จรับเงิน ใบกากับภาษี
(ถ้ามี) รายงานการถือหน่ วยลงทุน แบบฟอร์ม รายงาน หรือเอกสารอื่นใดทีใ่ ช้เพื่อ
ประโยชน์ในการซือ้ ขายสับเปลีย่ นหน่ วยลงทุน และค่าใช้จ่ายในการจัดทาและผลิต
เอกสารดังกล่าวเป็ นภาษาต่ างประเทศ ค่าใช้จ่ายในการรับชาระเงินค่าซื้อหน่ วย
ลงทุ น และค่ าใช้จ่ายในการชาระเงิน ค่ าขายคืน หน่ วยลงทุ น ค่ าธรรมเนี ย มหรือ
ค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วข้องกับวิธกี ารซือ้ ขายหน่ วยลงทุนทีบ่ ริษทั จัดการเปิ ดให้บริการแก่
ผูล้ งทุน
4.4 ค่าใช้จ่ายทีเ่ กี่ยวเนื่องกับการแก้ไขเพิม่ เติมรายละเอียดโครงการ เช่น ค่าใช้จ่ายใน
การขอมติ สรุปมติ และตรวจสอบมติผู้ถือหน่ วยลงทุน การจัดประชุมผู้ถือหน่ วย
ลงทุน การแจ้งผูถ้ อื หน่วยลงทุน การประกาศหนังสือพิมพ์
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4.5

5.
6.

7.
8.

9.

ค่าใช้จ่ายในการจัดทา ผลิต และนาส่งเอกสารและรายงานตามที่ก ฎหมายกาหนด
เช่ น หนังสือ ชี้ช วน รายงานทุ กรอบปี บ ัญ ชี รายงานทุ กรอบระยะเวลาหกเดือ น
รายงานเกีย่ วกับข้อมูลการจัดการกองทุนรวม เพื่อนาส่งแก่สานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และหรือ ผู้ถือหน่ วยลงทุน และหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้สอบบัญชี และ
ผูเ้ กีย่ วข้องอื่น ๆ ของกองทุน
4.6 ค่าใช้จ่ายในการแปลเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารจัดการและการดาเนินงานของ
กองทุนเป็ นภาษาต่างประเทศ
4.7 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดจากการทาตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.และ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสมาคมกาหนด
4.8 ค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วข้องกับการชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สนิ อื่น เช่น ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ทรัพย์สนิ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดจากการใช้บริการทางกฎหมาย และศาล
เช่น ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าร่างและตรวจสอบนิติกรรม สัญ ญา ค่าบริการทาง
กฎหมายเพื่อรักษาสิทธิหรือเพื่อติดตามหนี้สนิ หรือประโยชน์ อ่นื ใดของกองทุ น
ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจานา จานอง ปลด
จานา จานอง ประเมินราคา ค่าภาษีอากร ประกันภัย
4.9 ค่ า ธรรมเนี ย มและค่ า ใช้ จ่ า ยในการใช้ บ ริก ารธนาคาร สถาบั น การเงิน หรือ
ผูใ้ ห้บริการภายนอกอื่น ๆ เพื่อประโยชน์ของกองทุนหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุน
4.10 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามสัญ ญาระหว่างกองทุ นและบุคคลภายนอก เช่น
สัญญาแต่งตัง้ ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน สัญญาแต่งตัง้ ผูจ้ ดั จาหน่าย
4.11 ค่าธรรมเนียมและค่ าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการติดตามทวงถาม
หนี้สนิ ของกองทุน
ค่าบริการแก่บุคคลภายนอก ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าติดต่อสือ่ สาร ค่าประกาศ
หนังสือพิมพ์ ค่าเดินทาง ทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารจัดการกองทุน ตามทีจ่ ่ายจริง
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการเลิกกองทุน และชาระบัญชีกองทุน เช่น ค่าใช้จ่ายในการ
สอบบัญ ชีเมื่อ เลิก กองทุ น ค่ าธรรมเนี ย มผู้ดูแ ลผลประโยชน์ ในระหว่างการช าระบัญ ชี
กองทุน ค่าใช้จ่ายในการชาระเงิน หรือทรัพย์สนิ อื่นให้ผถู้ อื หน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดจากการทีผ่ ถู้ อื หน่ วยลงทุนไม่มารับเงินหรือทรัพย์สนิ หรือไม่นาเช็คไปขึน้
เงินจากธนาคาร เช่น ค่าใช้จ่ายในการวางทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนเลิกกองทุน
กับสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามทีจ่ ่ายจริง
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่ าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการชาระค่ าขายคืนหน่ วยลงทุนเป็ น
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นแทนเงิน ตามทีจ่ ่ายจริง
ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายต่ าง ๆ ของผู้ดูแ ลผลประโยชน์ ท่ีเกี่ยวข้องกับการฟ้ องร้อ ง
บริษัทจัดการให้ปฏิบตั หิ น้าทีห่ รือเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษทั จัดการ
เพื่ อ ประโยชน์ ข องผู้ ถื อ หน่ วยลงทุ น โดยรวม หรือ เมื่ อ ได้ ร ับ ค าสัง่ จากส านั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามทีจ่ ่ายจริง
ค่ า ใช้ จ่ า ยในการลงประกาศหนั ง สื อ พิ ม พ์ ท่ี เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กองทุ น ตามที่ ป ระกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
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กาหนด เช่น การประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน ราคาขายหน่ วยลงทุน
และราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนของกองทุน ตามทีจ่ ่ายจริง
10. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดจากการติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหน่ วยลงทุน เพื่อ
แจ้งข่าวสารข้อมูลตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด หรือ เพื่อประโยชน์ ของผู้ถือหน่ วยลงทุน หรือกองทุ น
โดยรวม รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผูถ้ อื หน่วยลงทุน ตามทีจ่ ่ายจริง
11. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทีเ่ กิดจากการควบรวมกองทุน ตามทีจ่ ่ายจริง
12. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทีเ่ กิดจากการกูย้ มื เงินหรือเข้าทาธุรกรรมการขายโดยมี
สัญญาซือ้ คืนเมื่อบริษทั จัดการมีเหตุจาเป็ นต้องบริหารสภาพคล่องของกองทุนเปิ ดเป็ นการ
ชัวคราว
่
ตามทีจ่ ่ายจริง
13. ค่าใช้จ่ายในการให้ความรูแ้ ละฝึ กอบรมผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซือ้ คืน เพื่อประโยชน์ใน
การเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนตามทีจ่ ่ายจริง
14. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นใดทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารจัดการกองทุน ตามทีจ่ ่ายจริง
15.3. ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากผูส้ งซื
ั ่ อ้ หรือผูถ้ อื หน่วยลงทุน :
15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) :
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ :

ในอัตราไม่ เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่ าหน่ วยลงทุ น ที่ใช้
คานวณราคาขายหน่วยลงทุน

ชนิดจ่ายเงินปั นผล :

ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่ วยลงทุนที่ใช้
คานวณราคาขายหน่วยลงทุน

ชนิดสะสมมูลค่า :

ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่ วยลงทุนที่ใช้
คานวณราคาขายหน่วยลงทุน

ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน :

ในอัต ราไม่ เกินร้อยละ 0.81 ของมูลค่ าหน่ วยลงทุ น ที่ใช้
คานวณราคาขายหน่วยลงทุน

ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม :

ในอัตราไม่ เกินร้อยละ 0.81 ของมูลค่ าหน่ วยลงทุ น ที่ใช้
คานวณราคาขายหน่วยลงทุน

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) :
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
ชนิดขายคืน หน่ วยลงทุน อัต โนมัติ : ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่ วยลงทุนที่ใช้
คานวณราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
ชนิดจ่ายเงินปั นผล :
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่ วยลงทุนที่ใช้
คานวณราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
ชนิดสะสมมูลค่า :
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ ช้
คานวณราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน :
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.81 ของมูลค่าหน่ วยลงทุ นที่ใช้
คานวณราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
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ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม :

ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.81 ของมูลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ ช้
คานวณราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน (Switching Fee) : มี
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนเข้า (SWITCHING IN)
รายละเอียด/จานวน/อัตรา
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ :
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
ของกองทุนรวม
ชนิดจ่ายเงินปั นผล :
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
ของกองทุนรวม
ชนิดสะสมมูลค่า :
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
ของกองทุนรวม
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน :
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.81 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
ของกองทุนรวม
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม :
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.81 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
ของกองทุนรวม
15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนออก (SWITCHING OUT)
รายละเอียด/จานวน/อัตรา
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ :
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
ของกองทุนรวม
ชนิดจ่ายเงินปั นผล :
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
ของกองทุนรวม
ชนิดสะสมมูลค่า :
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
ของกองทุนรวม
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน :
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.81 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
ของกองทุนรวม
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม :
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.81 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
ของกองทุนรวมต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุ ทธิของกองทุน
รวม
15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
: ตามอัตราทีน่ ายทะเบียนกาหนด
ชนิดจ่ายเงินปั นผล
: ตามอัตราทีน่ ายทะเบียนกาหนด
ชนิดสะสมมูลค่า
: ตามอัตราทีน่ ายทะเบียนกาหนด
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
: ตามอัตราทีน่ ายทะเบียนกาหนด
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
: ตามอัตราทีน่ ายทะเบียนกาหนด
15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี
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รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
: ตามอัตราทีน่ ายทะเบียนกาหนด
ชนิดจ่ายเงินปั นผล
: ตามอัตราทีน่ ายทะเบียนกาหนด
ชนิดสะสมมูลค่า
: ตามอัตราทีน่ ายทะเบียนกาหนด
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
: ตามอัตราทีน่ ายทะเบียนกาหนด
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
: ตามอัตราทีน่ ายทะเบียนกาหนด
15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองทีก่ าหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี
15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ : ตามทีจ่ ่ายจริง
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
1. ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซือ้ และขายคืน (ถ้ามี)
ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซือ้ และค่าขายคืนหน่ วยลงทุนตามที่
ธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินเรียกเก็บจริง
2. ค่าธรรมเนียมในการซือ้ ขายหลักทรัพย์เมื่อสังซื
่ อ้ หรือสังขายหน่
่
วยลงทุน
กองทุนจะยกเว้นไม่เรียกเก็บจากผู้ถอื หน่ วยลงทุนในช่วงการเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรก การ
สังซื
่ อ้ หรือสังขายคื
่
นหน่ วยลงทุนหลังการเสนอขายครัง้ แรก กองทุนกองทุนจะเรียกเก็บไม่เกิ นร้อย
ละ 0.33 ของมูลค่าหน่วยลงทุนทีส่ งซื
ั ่ อ้ หรือสังขายคื
่
นหน่วยลงทุน เพื่อนาเงินดังกล่าวไปชาระเป็ น
ค่าใช้จ่ายในการซือ้ ขายหลักทรัพย์ในการสังซื
่ อ้ หรือสังขายหลั
่
กทรัพย์ เช่น ค่าธรรมเนียมนายหน้า
ซือ้ ขายหลักทรัพย์ ภาษีมูลค่าเพิม่ หรือ อื่นๆ ตามทีก่ องทุนจะถูกเรียกเก็บเมื่อสังซื
่ ้อหรือสังขาย
่
หลัก ทรัพ ย์ ทัง้ นี้ บริษั ท จัด การขอสงวนสิท ธิท์ ่ีจ ะเปลี่ย นแปลงอัต ราค่ า ใช่ จ่ า ยในการซื้อ ขาย
หลักทรัพย์น้ใี ห้สร้อดคล้องกับอัตราค่านายหน้าในการซือ้ ขายหลักทรัพย์
3. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการซือ้ ขายหลักทรัพย์ เมื่อมีการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
กรณี เป็ นกองทุนนี้ เป็ นกองทุนต้นทำง :
บริษทั จัดการจะไม่คดิ ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ น แต่คดิ ค่าใช่จ่ายในการซือ้ ขายหลักทรัพย์ในอัตราไม่เกิน
ร้อยละ 0.33 โดยคานวณเข้าไปในราคาสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนออก
กรณี เป็ นกองทุนนี้ เป็ นกองทุนปลำยทำง :
บริษทั จัดการจะไม่คดิ ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นเข้ากองทุน แต่คดิ ค่าใช่จ่ายในการซือ้ ขายหลักทรัพย์ใน
อัตราไม่เกินร้อยละ 0.33 โดยคานวณเข้าไปในราคาสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนเข้า
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการสงวนสิทธิที์ จ่ ะเปลีย่ นแปลงค่าใช่จ่ายในการซือ้ ขายหลักทรัพย์ให้สอดคล้องกับอัตราค่า
นายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยจะประกาศไว้ในที่เปิ ดเผย ณ ที่ทาการทุนแห่งของบริษัทจัดการ
และ ณ สถานที่ตดิ ต่อทุนแห่งของผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุนทีใ่ ช้เป็ นสถานที่ในการซื้อ
ขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) หรือที่ www.principal.co.th
4. บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จากผูล้ งทุนหรือผู้ถอื หน่ วยลงทุน ในกรณีท่ี
ผูล้ งทุนหรือผูถ้ ือหน่ วยลงทุนร้องขอให้บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนดาเนินการใด ๆ ให้เป็ นกรณีพเิ ศษ
นอกเหนือจากการดาเนินการตามปกติของบริษทั จัดการหรือนายทะเบียน หรือให้ดาเนินการทีพ่ สิ จู น์ได้ว่า
เป็ นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้ลงทุนหรือผูถ้ อื หน่ วยลงทุน เช่น ค่าธรรมเนียมการขอเปลีย่ นข้อมูลทาง
ทะเบียนใหม่ เช่น หนังสือรับรองสิทธิ หนังสือรับรองการโอนหน่ วยลงทุน เป็ นต้น โดยบริษัทจัดการหรือ
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นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะคิดค่าธรรมเนียมจากผูล้ งทุนหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุน ตามทีจ่ ่ายจริงหรือตามอัตรา
ทีบ่ ริษทั จัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนกาหนดในการให้บริการลักษณะดังกล่าว
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน/ การรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน/ การ
สับเปลีย่ นหน่ วยลงทุน/ ค่าใช้จ่ายในการซือ้ ขายหลักทรัพย์เมื่อมีการซือ้ ขายสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน (ถ้ามี) กับผู้
ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ตามประเภทของผูล้ งทุน ตามมูลค่าการซือ้ หน่วยลงทุน ตามระยะเวลาการถือครอง
หน่ วยลงทุน ตามช่องทางการซือ้ ขายหน่ วยลงทุน หรือตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการอาจกาหนดขึน้ ในอนาคต
เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวก และเป็ นประโยชน์ให้แก่ผถู้ ือหน่ วยลงทุน ทัง้ นี้ จะเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวใน
หนังสือชีช้ วนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ ทัง้ นี้ หากมีการเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขดังกล่าวบริษทั จัดการจะประกาศให้ผู้
ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ณ ที่ทาการของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน และ/หรือประกาศทางเว็บไซด์ของบริษทั จัดการ
15.4. วิธกี ารคานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม :
1. การคานวณค่าธรรมเนียมตามหัวข้อค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากผูส้ งซื
ั ่ อ้ หรือผูถ้ อื หน่ วยลงทุน และ
หัวข้อค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม เป็ นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษี
ธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่นื ใดในทานองเดียวกันไว้แล้ว
2. การค านวณค่าธรรมเนี ยมการจัด การ ค่ าธรรมเนี ยมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนีย มนาย
ทะเบียนหน่ วยลงทุน จะคานวณเป็ นรายวันและเรียกเก็บจากกองทุนเป็ นรายเดือน ภายใน 10 วัน
ทาการถัดจากวันสิน้ เดือน
3. ค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วเนื่องกับการบริหารจัดการกองทุนในหัวข้ออื่นๆ จะเรียกเก็บตามทีจ่ ่ายจริง ในทาง
บัญชีบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทัง้ จานวนหรือทยอยตัดจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี่ย
เท่ากันทุกวันตามระยะเวลาทีจ่ ะได้รบั ประโยชน์จากค่ าใช้จ่ายนัน้ ทัง้ นี้ การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะ
เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีทเ่ี กีย่ วข้อง
4. ในกรณีท่มี ูลค่าของกองทุนรวมในขณะที่จดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อย
กว่า 50 ล้านบาท หากต่อมากองทุนรวมมีมูลค่าลดลงน้อยกว่า 50 ล้านบาท บริษทั จัดการจะเรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
4.1 ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บต้องเป็ นอัตราร้อยละที่ไม่สงู กว่าอัตราร้อยละของค่าธรรมเนียมเดิมที่
บริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาที่กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาทโดยคานวณ
ตามมูลค่าทีต่ ราไว้ของหน่วยลงทุน
4.2 ในกรณีอ่นื นอกเหนือจากกรณีตาม 4.1 ให้บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการใน
อัตราทีแ่ สดงได้ว่าเหมาะสมและเป็ นธรรม ทัง้ นี้ โดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน
มูลค่าของกองทุนรวมให้คานวณตามมูลค่าทีต่ ราไว้ของหน่วยลงทุน
บริษัท จัด การจะเรีย กเก็บ ค่ า ธรรมเนี ย มการจัด การเป็ น อัต ราร้อ ยละของมูล ค่ า ทรัพ ย์สิน หรือ มู ลค่ า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวมเท่านัน้
15.5. การเปลีย่ นแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย :
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ยตามข้อ “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากผูซ้ อ้ื หรือผูถ้ อื หน่วยลงทุน
และกองทุน” อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ถือว่าเป็ นการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการ โดย
บริษทั จัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี้
1. สาหรับกรณีเปลีย่ นแปลงเพิม่ ขึน้ ไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายจากที่
ได้ระบุไว้ในโครงการ
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(1.1) บริษทั จัดการจะแจ้งให้ผลู้ งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน โดย
(ก) ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ เป็ นเวลา 3 วันติดต่อกัน
(ข) จัดให้มขี อ้ มูลเรื่องดังกล่าวไว้ในทีเ่ ปิ ดเผย ณ สถานทีใ่ นการซือ้ ขายหน่วยลงทุนทุกแห่ง
ของบริษทั จัดการกองทุนรวมและผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน (ถ้ามี)
(1.2) แจ้งให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วนั เปลีย่ นแปลง
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
(1.3) ให้เพิม่ ค่าธรรมเนียมและหรือค่าใช้จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียม และหรือ
ค่าใช้จ่ายเดิมตามทีร่ ะบุไว้ล่าสุดในโครงการภายในรอบระยะเวลา 1 ปี
2. กรณีเปลีย่ นแปลงลดลงของค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าใช้จ่าย
(2.1) เปิ ดเผยข้อมูลเรื่องดังกล่าวให้ผลู้ งทุนทราบอย่างทัวถึ
่ งด้วยวิธกี ารทีเ่ หมาะสม ภายใน 3 วัน
ทาการนับแต่วนั ทีม่ กี ารลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว เช่น เผยแพร่ขอ้ มูลไว้บน
เว็บไซต์ของบริษทั จัดการกองทุนรวมหรือทางหนังสือพิมพ์ หรือจัดให้มขี อ้ มูลเรื่องดังกล่าวไว้
ณ สถานทีใ่ นการซือ้ ขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษทั จัดการกองทุนรวมและผูส้ นับสนุน
การขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
(2.2) แจ้งให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วันนับแต่วนั เปลีย่ นแปลง
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
3. ในกรณีทเ่ี ป็ นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิม่ ขึน้ เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของ
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามทีร่ ะบุไว้ล่าสุดในโครงการ บริษทั จัดการกองทุนรวมจะเรียก
เก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายทีเ่ พิม่ ขึน้ ดังกล่าวได้ต่อเมื่อได้รบั มติโดยเสียงข้างมากของผูถ้ อื
หน่วยลงทุนซึง่ คิดตามจานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่าร้อยละ 50 ของจานวนหน่วยลงทุนที่
จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมด
4. ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการได้ดาเนินการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิม่ ขึน้ ตามทีไ่ ด้ระบุไว้ใน
โครงการ
(4.1) ให้บริษทั จัดการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผลู้ งทุนทราบด้วยวิธที เ่ี หมาะสม ภายใน 3 วันทา
การนับแต่วนั ทีม่ กี ารเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิม่ ขึน้ เช่น เผยแพร่
ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ หรือทางหนังสือพิมพ์ หรือจัดให้มขี อ้ มูลเรื่องดังกล่าว
ไว้ ณ สถานทีใ่ นการซือ้ ขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษทั จัดการกองทุนรวมและผูส้ นับสนุน
การขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
(4.2) แจ้งให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วันนับแต่วนั เปลีย่ นแปลงค่าธรรมเนียม
หรือค่าใช้จ่าย
15.6. หมายเหตุ : รายละเอียดตามข้อ 15.4
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16. วิธีกำรคำนวณ กำหนดเวลำในกำรคำนวณและกำรประกำศมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่ วยลงทุน
และรำคำหน่ วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีกำรดำเนิ นกำรในกรณี ที่มูลค่ำหน่ วยลงทุนไม่ถกู ต้อง :
16.1. วิธกี ารคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน : ในประเทศ
16.2. เงื่อนไขพิเศษ :
1. บริษทั จัดการจะคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธกี ารทีส่ านักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกาหนด
1.1 มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
1.2 มูลค่าหน่วยลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
1.3 มูลค่าหน่วยลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปั นผล
1.4 มูลค่าหน่วยลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า
1.5 มูลค่าหน่วยลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
1.6 มูลค่าหน่วยลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
กองทุ น มีก ารแบ่ ง ชนิ ด ของหน่ ว ยลงทุ น ตามชนิ ด ดังนั น้ มูล ค่ า หน่ ว ยลงทุ น แต่ ละชนิ ด อาจมีมู ลค่ า
ไม่เท่ากัน
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของแต่ ละชนิดหน่ วยลงทุนรวมกันจะเท่ากับมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
ซึง่ ผลประโยชน์ท่เี กิดจากการลงทุนจะถือเป็ นประโยชน์ของกองทุนรวม และจะถูกปั นส่วนตามสัดส่วน
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
สาหรับการคานวณมูลค่ายุติธรรมของตราสารลงทุนที่มีอายุไม่เกิน 90 วัน ประเภทมีดอกเบี้ย บริษัท
จัดการจะคานวณโดยใช้มูลค่ าเงิน ต้น บวกดอกเบี้ยค้ างรับจนถึงวัน ค านวณมูลค่าทรัพ ย์สนิ สุท ธิของ
กองทุนรวม กรณีเป็ นตราสารประเภทมีสว่ นลด ให้ใช้ราคาทุนตัดจาหน่าย (Amortized Cost) เป็ นมูลค่า
เงินต้น โดยวิธกี ารตัดจาหน่ ายให้ใช้วธิ อี ตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริงหรือวิธอี ่นื ที่ให้ผลไม่ต่างจากวิธอี ตั รา
ดอกเบีย้ ทีแ่ ท้จริงอย่างมีนยั สาคัญ
วิ ธีกำรคำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ
กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ทาให้การปั นส่วนมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิตอ้ งมีการแบ่งการคานวณมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
การคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนนัน้ จะคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิโดยรวมของกองทุน และ
ปั นส่วนให้กบั หน่ วยลงทุนแต่ละชนิด โดยการเฉลีย่ ตามสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของวันก่อนหน้า
ของหน่ วยลงทุนแต่ละชนิด กรณีวนั แรกของการคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิจะเฉลีย่ โดยใช้มูลค่าหน่ วย
ลงทุนทีข่ ายได้ทงั ้ หมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
หลังจากนัน้ ปรับปรุงรายการที่เกี่ยวข้องเฉพาะกับหน่ วยลงทุนแต่ละชนิด (ได้แก่ รายการขายหน่ วย
ลงทุน รายการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน รายการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และรายการเงินปั นผลทีจ่ ่าย
ให้แก่ผู้ถือหน่ วยลงทุนแต่ละชนิด เป็ นต้น) และคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิหลังหักค่าธรรมเนียมและ
มูลค่าหน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ทัง้ นี้ มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีค่ านวณ จะต้องมีมลู ค่าไม่ต่ากว่าศูนย์ การปั นส่วน
รายได้และค่าใช้จ่ายให้เป็ นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ตัวอย่ำงกำรคำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ
กองทุนเปิ ดพริ นซิเพิล อิควิตี ้ ดิวิเดนด์ อินคัม
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ตัวอย่างที่ 1 การคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิวนั แรก
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิทจ่ี าหน่ายได้ทงั ้ หมด 25,000 บาท มูลค่าทีต่ ราไว้ต่อหน่วย = 10 บาท(แบ่งเป็ น 1.
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 5,000 บาท และ 2. ชนิดจ่ายเงินปั นผล 10,000 บาท 3.ชนิดสะสม
มูลค่า 10,000 บาท และ 4. ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน (ยังไม่เปิ ดให้บริการ) มูลค่าทีต่ ราไว้ต่อหน่วย = 10
บาท) และสมมติมดี อกเบีย้ ค้างรับในวันแรก 3,000 บาท
รวมทัง้ มียอดซื้อหน่ วยลงทุนชนิดจ่ายปั นผล 5,000 บาท และยอดขายหน่ วยลงทุนชนิด ขายคืนหน่ วย
ลงทุนอัตโนมัติ 1,000 บาท
กองทุนรวม

ชนิดขายคืน
หน่วยลงทุน
อัตโนมัติ

ชนิดจ่ายปั นผล

ชนิดสะสม
มูลค่า

ชนิดผูล้ งทุน
สถาบัน
(ยังไม่เปิ ด
ให้บริการ)

มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิทจ่ี าหน่ายได้หลังหัก
ค่าธรรมเนียมการขาย (ถ้ามี) (บาท)

25,000.00

5,000.00

10,000.00

10,000.00

-

ดอกเบีย้ ค้างรับในวันแรก 3,000 บาท

28,000.00

5,600.00

11,200.00

11,200.00

-

ไม่ม ี

-

11,200.00

-

วิธคี ดิ การปั นส่วนมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
- ชนิดขายคืนอัตโนมัติ = 28,000 X 5,000 / 25,000=
5,600
- ชนิดจ่ายปั นผล
11,200
- ชนิดสะสมมูลค่า
11,200

=28,000 X 10,000 / 25,000 =
=28,000 X 10,000 / 25,000 =

รายการค่าใช้จา่ ยทีเ่ กีย่ วข้องกับหน่วยลงทุนแต่ละ
ชนิด

ไม่ม ี

มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิก่อนหักค่าใช้จา่ ยของกองทุน

28,000.00

ไม่ม ี

ไม่ม ี

5,600.00

11,200.00

รายการค่าใช้จา่ ยของกองทุนรวมต่อวัน ( / 365)
- ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) =0.802%

(0.62)

(0.12)

(0.25)

(0.25)

-

- ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์ (+vat) =
0.107%

(0.08)

(0.02)

(0.03)

(0.03)

-

มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ (NAV)

27,999.30

5,599.86

11,199.72

11,199.72

-

จานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)

2,500.0000

500.0000

1,000.0000

1,000.0000

-

11.1997

11.1997

11.1997

11.1997

-

(คิดอัตราเท่ากันทัง้ 2 ชนิดหน่วยลงทุน)

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย)

วันต่อมา เพิม่ -ลดหน่วยจากการซือ้ หน่วยลงทุน และขายคืนหน่วยลงทุน
(จากรายการซือ้ หน่วยลงทุนชนิดทีจ่ า่ ยเงินปั นผล 5,000 บาท และขายคืนหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 1,000 บาท)
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนของวันก่อนหน้า
(บาท)

27,999.30

5,599.86

11,199.72

11,199.72

-

ส่วนเพิม่ ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ 5,000 บาท

32,999.30

6,599.86

13,199.72

13,199.72

-

วิธคี ดิ การปั นส่วนมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
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กองทุนรวม

ชนิดขายคืน
หน่วยลงทุน
อัตโนมัติ

ชนิดจ่ายปั นผล

ชนิดสะสม
มูลค่า

ชนิดผูล้ งทุน
สถาบัน
(ยังไม่เปิ ด
ให้บริการ)

- ชนิดขายคืนอัตโนมัติ = 32,999.30X 5,599.86 / 27,999.30 = 6,599.86
- ชนิดจ่ายปั นผล

= 32,999.30 X 11,199.72 / 27,999.30= 13,199.72

- ชนิดสะสมมูลค่า

= 32,999.30 X 11,199.72 / 27,999.30= 13,199.72

รายการทีเ่ กีย่ วข้องกับหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
1) ขายหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปั นผล (+5,000
บาท)

5,000.00

5,000.00

2) รับซือ้ คืนหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติ
(-1,000บาท)

(1,000.00)

(1,000.00)

มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิก่อนหักค่าใช้จา่ ยของกองทุน

36,999.30

5,599.86

18,199.72

13,199.72

- ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) =0.802%

(0.81)

(0.12)

(0.40)

(0.29)

- ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์
0.107%

(0.11)

(0.02)

(0.05)

(0.04)

36,998.38

5,599.72

18,199.27

13,199.39

-

2,857.1524

410.7119

1,446.4405

1,000.0000

-

12.9494

13.6342

12.5821

13.1994

-

-

รายการค่าใช้จา่ ยของกองทุนรวมต่อวัน ( / 365)
(+vat) =

(คิดอัตราเท่ากันทัง้ 2 ชนิดหน่วยลงทุน)
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ (NAV)
จานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)
- หน่วยลงทุนเพิม่ ขึน้ จากการขายหน่วยลงทุนชนิด
จ่ายปั นผล =5,000 / 11.1997 = 446.4405 หน่วย
- หน่วยลงทุนลดลงจากการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ = 1,000 /
11.1997 = 89.2881 หน่วย
มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย)

ตัวอย่ำงที่ 2 การคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิกรณีมกี ารจ่ายเงินปั นผล และขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ รวมทัง้
เปิ ดเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า และชนิดผูล้ งทุนสถาบันเพิม่ เติม
สมมติมสี ่วนเพิม่ ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ 6,000 บาท มีการจ่ายเงินปั นผลให้ผถู้ อื หน่ วยชนิดจ่ายปั นผล 1,000
บาท และจ่ายเงินค่ารับซือ้ คืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัตใิ ห้ผถู้ อื หน่ วยชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 1,000 บาท
และเปิ ดเสนอขายหน่ วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่าเพิม่ เติม โดยชนิดสะสมมูลค่ามียอดซือ้ 10,000 บาท และชนิดผู้
ลงทุนสถาบัน 50,000,000 บาท

กองทุนเปิ ดพริ นซิเพิล อิควิตี ้ ดิวิเดนด์ อินคัม
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กองทุนรวม

ชนิ ดขำยคืน
หน่ วยลงทุน
อัตโนมัติ

ชนิ ดจ่ำยปั น
ผล

ชนิ ดสะสม
มูลค่ำ

ชนิ ดผู้ลงทุน
สถำบัน

มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนของวันก่อนหน้า
(บาท)

36,998.38

5,599.72

18,199.27

13,199.39

-

ส่วนเพิม่ ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ 6,000 บาท

42,998.38

6,507.82

21,150.63

15,339.93

-

-

วิธคี ดิ การปั นส่วนมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
- ชนิดขายคืนอัตโนมัติ = 42,998.38 X 5,599.72/ 36,998.38= 6,507.82
- ชนิดจ่ายปั นผล

=42,998.38 X 18,199.27 / 36,998.38= 21,150.63

- ชนิดสะสมมูลค่า

= 42,998.38 X 13,199.39 / 36,998.38= 15,339.93

การจ่ายเงินปั นผล/การจ่ายเงินค่ารับซือ้ คืนหน่วย
อัตโนมัติ
1)จ่ายเงินปั นผลให้ชนิดทีจ่ า่ ยเงินปั นผล ( -1,000
บาท)

(1,000.00)

2) จ่ายเงินค่ารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ( 1,000 บาท)

(1,000.00)

(1,000.00)

มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิก่อนหักค่าใช้จา่ ยของกองทุน

40,998.38

5,507.82

20,150.63

15,339.93

- ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) =0.802%

(0.90)

(0.12)

(0.44)

(0.34)

- ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์ (+vat) =
0.107%

(0.12)

(0.02)

(0.06)

(0.04)

40,997.36

5,507.68

20,150.13

15,339.55

-

2,783.8074

337.3669

1,446.4405

1,000.0000

-

14.7271

16.3255

13.9308

15.3395

-

(1,000.00)

รายการค่าใช้จา่ ยของกองทุนรวมต่อวัน ( / 365)

(คิดอัตราเท่ากันทัง้ 2 ชนิดหน่วยลงทุน)
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ (NAV)
จานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)
- หน่วยลงทุนลดลงจากการรับซือ้ คืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัตขิ องหน่วยลงทุนชนิดขายคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ = 1,000 / 13.6342
= 73.3450 หน่วย
มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย)

วันต่อมา เพิม่ หน่วยจากการเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า และเปิ ดเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดผูล้ งทุนสถาบันเพิม่ เติม
(จากรายการซือ้ หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 10,000 บาท และชนิดผูล้ งทุนสถาบัน 50,000,000 บาท)
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิทจ่ี าหน่ายได้หลังหัก
ค่าธรรมเนียมการขาย (ถ้ามี)(บาท)
รายการทีเ่ กีย่ วข้องกับหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
1) ขายหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า (+10,000
บาท)
2) ขายหน่วยลงทุนชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
(+50,000,000 บาท)

กองทุนเปิ ดพริ นซิเพิล อิควิตี ้ ดิวิเดนด์ อินคัม
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กองทุนรวม

มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิก่อนหักค่าใช้จา่ ยของกองทุน

50,050,997.36

ชนิ ดขำยคืน
หน่ วยลงทุน
อัตโนมัติ

ชนิ ดจ่ำยปั น
ผล

ชนิ ดสะสม
มูลค่ำ

5,507.68

20,150.13

25,339.55

(0.12)

(0.44)

(0.56)

ชนิ ดผู้ลงทุน
สถำบัน

50,000,000.00

รายการค่าใช้จา่ ยของกองทุนรวมต่อวัน ( / 365)
- ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) =0.802%
เฉพาะชนิดผูล้ งทุนสถาบัน (+vat) = 0.75%

(1,027.40)

รวม

(1,028.52)

- ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์ (+

(146.72)

(0.02)

(0.06)

(0.07)

(146.57)

50,049,822.12

5,507.54

20,149.63

25,338.92

49,998,826.03

3,398,537.2665

337.3669

1,446.4405

1, 651.9117

3,395,101.5474

14.7269

16.3251

13.9305

15.3391

14.7267

ชนิ ดจ่ำยปั น
ผล

ชนิ ดสะสม
มูลค่ำ

ชนิ ดผู้ลงทุน

vat) = 0.107%
(คิดอัตราเท่ากันทุกชนิดหน่วยลงทุน)
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ (NAV)
จานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)
- หน่วยลงทุนเพิม่ ขึน้ จากการขายหน่วยลงทุน
ชนิดสะสมมูลค่า 10,000 / 15.3395 = 651.9117
หน่วย
- หน่วยลงทุนเพิม่ ขึน้ จากการขายหน่วยลงทุน
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน 50,000,000 / 14.7271 =
3,395,101.5474 หน่วย
มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย)

ตัวอย่างที่ 3 เปิ ดเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดชนิดผูล้ งทุนกลุ่มเพิม่ เติม
กองทุนรวม

ชนิ ดขำย
คืนหน่ วย
ลงทุน
อัตโนมัติ

สถำบัน

ชนิ ดผู้ลงทุน
กลุ่ม
(เปิ ดใหม่)

หน่วยลงทุนเพิม่ จากการเปิ ดเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม (จากรายการซือ้ หน่วยลงทุนชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม 10,000 บาท)
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนของวันก่อน
หน้า (บาท)

50,049,822.12

5,507.54

20,149.63

25,338.92

49,998,826.03

--

รายการทีเ่ กีย่ วข้องกับหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
(บาท)
1) รายการซือ้ หน่วยลงทุนชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
(+10,000)
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิก่อนหักค่าใช้จา่ ยของ
กองทุน

10,000.00
50,059,822.12

10,000.00
5,507.54

20,149.63

25,338.92

49,998,826.03

10,000.00

รายการค่าใช้จา่ ยของกองทุนรวมต่อวัน ( /
365)
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กองทุนรวม

- ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) =0.802%

ชนิ ดขำย
คืนหน่ วย
ลงทุน
อัตโนมัติ
(0.12)

ชนิ ดจ่ำยปั น
ผล

ชนิ ดสะสม
มูลค่ำ

สถำบัน

ชนิ ดผู้ลงทุน
กลุ่ม
(เปิ ดใหม่)

(0.44)

(0.56)

เฉพาะชนิดผูล้ งทุนสถาบันและผูล้ งทุนกลุ่ม(+vat)= 0.75%
รวม

ชนิ ดผู้ลงทุน

(1,027.37)

(0.21)

(1,028.70)

- ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์ (+vat) =
0.107%
(คิดอัตราเท่ากันทุกชนิดหน่วยลงทุน)
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ (NAV)

(146.72)

(0.02)

(0.06)

(0.07)

(146.57)

(0.03)

50,058,646.67

5,507.40

20,149.13

25,338.29

49,997,652.09

9,999.76

3,399,216.2960

337.3669

3,395,101.5474

679.0295

14.7265

16.3247

จานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)
หน่วยลงทุนเพิม่ ขึน้ จากการขายหน่วยลงทุน
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม 10,000 / 14.7269 =
679.0295 หน่วย
มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย)

1,446.4405 1,651.9117
13.9301

15.3388

14.7264

14.7265

ในกรณีท่บี ริษัทจัดการมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงการดาเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะต้องขอความ
เห็นชอบจากผูด้ แู ลผลประโยชน์ก่อนทุกครัง้
2. บริษทั จัดการจะคานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน ราคาขายหน่ วยลงทุน
และราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี้
(2.1) คานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิน้ วันทาการ
(2.2) คานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนทุกสิน้ วันทาการซือ้ ขายหน่วย
ลงทุน ทัง้ นี้ ในการคานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน ให้บริษทั
จัดการกองทุนรวมใช้มลู ค่าหน่วยลงทุนของสิน้ วันทาการซือ้ ขายหน่วยลงทุนนัน้ เป็ นเกณฑ์
ในการคานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ของวันดังต่อไปนี้
(ก) วันทาการก่อนวันทาการซื้อขายหน่ วยลงทุนล่าสุด ให้ประกาศภายในวันทาการซื้อ
ขายหน่วยลงทุนล่าสุด
(ข) วันทาการซือ้ ขายหน่วยลงทุนล่าสุด ให้ประกาศภายในวันทาการถัดไป
(ค) วันทาการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยให้ประกาศภายในวันทาการถัดไป ทัง้ นี้ เฉพาะ
ในกรณีท่กี องทุนรวมกาหนดวันทาการซือ้ ขายหน่ วยลงทุนแต่ละครัง้ ห่างกันยาวกว่า
หนึ่งเดือน
(ง) วันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปั นผล โดยให้ประกาศ ภายในวัน
ทาการถัดไป
ข้อความในข้อ (ก) มิให้นามาใช้บงั คับกับกองทุนรวมเปิ ดทีซ่ ้อื ขายหน่ วยลงทุนทุกวันทา
การ และกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน
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(2.4)

ประกาศราคาขายหน่ วยลงทุนและราคารับซือ้ คืนหน่ วยลงทุนของวันทาการซือ้ ขายหน่ วย
ลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทาการถัดไป
มูลค่าหน่ วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิหารด้วยจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ ายได้
แล้วทัง้ หมดเมื่อสิน้ วันทาการทีค่ านวณนัน้
ในกรณีทก่ี ารประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมปฏิบตั ดิ งั ต่อไปนี้
(1) ใช้ ตั ว เลขทศนิ ย มที่ ก าหนดไว้ ใ นข้ อ 3. และต้ อ งได้ ร ับ การรับ รองโดยผู้ ดู แ ล
ผลประโยชน์แล้ว
(2) ดาเนินการด้วยวิธกี ารใดๆ เพื่อให้ผลู้ งทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่อ งทางทีเ่ หมาะสม
โดยบริษทั จัดการจะประกาศในเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ
(3) จัดให้มขี อ้ มูลดังกล่าวไว้ ณ ทีท่ าการทุกแห่งของบริษทั จัดการกองทุนรวม และสถานทีท่ ุก
แห่งทีผ่ สู้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุนใช้ซอ้ื ขายหน่ วยลงทุน เว้นแต่ในกรณี
ของกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุ นประเภทสถาบัน บริษทั จัดการอาจดาเนินการโดยวิธกี ารใดๆ
เพื่อให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวแทนการประกาศในเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ
ทัง้ นี้ ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสยั หรือเกิดเหตุขดั ข้องทีไ่ ม่สามารถประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการได้ บริษัท จัดการขอสงวนสิท ธิประกาศทางช่องทางอื่น ที่เหมาะสมแทน อาทิ ระบบ
เผยแพร่ขอ้ มูลมูลค่าหน่ วยลงทุนที่จดั ขึน้ โดยสมาคม (NAV Center) หรือหนังสือพิมพ์รายวัน
หรือติดประกาศทีบ่ ริษทั จัดการและจะประกาศในช่องทางดังกล่าวข้างต้นทันทีในโอกาสแรกที่
กระทาได้โดยไม่ชกั ช้า
บริษัท จัด การขอสงวนสิท ธิเปลี่ย นแปลงช่ อ งทางในการประกาศผ่ า นทางช่ อ งทางอื่น ใดที่
เหมาะสม และถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษทั จัดการจะแจ้งให้
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน
3. การใช้ตวั เลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน หรือจานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด บริษทั จัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี้
(3.1) คานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิเป็ นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตาแหน่ง โดยใช้วธิ กี าร
ปั ดเศษทศนิยมตามหลักสากล
(3.2) ค านวณมู ลค่ า หน่ ว ยลงทุ น เป็ น ตัวเลข โดยมีท ศนิ ย ม 5 ต าแหน่ ง โดยใช้วิธี การปั ด เศษ
ทศนิยมตามหลักสากล สาหรับมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการคานวณ ราคาขายหน่วยลงทุน
จะปั ดเศษทศนิยมตาแหน่ งที่ 4 ขึน้ ส่วนมูลค่าหน่ วยลงทุนเพื่อใช้ ในการคานวณราคารับซือ้
คืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตาแหน่งที่ 5 ทิง้
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่ วยลงทุนตามที่คานวณได้ใน (3.2) เป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตาแหน่ ง
โดยตัดทศนิยมตาแหน่งที่ 5 ทิง้ และประกาศราคาขายและราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน ตามที่
คานวณได้ใน (3.2)
(3.4) ค านวณจ านวนหน่ วยลงทุ น เป็ น ตัว เลขโดยมีท ศนิ ย ม 5 ต าแหน่ ง โดยใช้วิธีก ารปั ด เศษ
ทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้ผลลัพธ์เป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตาแหน่ ง โดยตัด
ทศนิยมตาแหน่งที่ 5 ทิง้
ในกรณีทม่ี ผี ลประโยชน์เกิดขึน้ จากการคานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษทั จัดการจะนา ผลประโยชน์
นัน้ รวมเข้าเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนเปิ ด
4. ในกรณีดงั ต่อไปนี้ ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมได้รบั ยกเว้นไม่ต้องปฏิบตั ติ ามข้อ 2
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(4.1) กรณีท่บี ริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่ วยลงทุน หรือหยุด รับคาสังซื
่ ้อ
ขายคืนหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์ทส่ี านักงาน ก.ล.ต.กาหนด ทัง้ นี้ เฉพาะในช่วงระยะเวลา
ดังกล่าว
(4.2) กรณีทบ่ี ริษทั จัดการกองทุนรวมต้องเลิกกองทุนรวมเนื่องจากมีเหตุตามทีก่ าหนดไว้ ให้ได้รบั
ยกเว้นตามระยะเวลาดังนี้
(ก) การคานวณมูลค่าและราคาตามข้อ 2 (2.1) (2.2) ให้ได้รบั ยกเว้นตัง้ แต่วนั ทีป่ รากฏเหตุ
ตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว
(ข) การประกาศมูลค่าและราคาตามข้อ 2 (2.3) ให้ได้รบั ยกเว้นตัง้ แต่วนั ที่ปรากฏเหตุตาม
หลักเกณฑ์ดงั กล่าว
เงื่อนไขพิเศษ:
1. บริษทั จัดการอาจไม่คานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคา
รับซื้อคืนหน่ วยลงทุ นของกองทุน ในกรณี ท่ีกองทุ นรวมมีการลงทุนในหลักทรัพย์ห รือทรัพ ย์สนิ
ต่างประเทศ หากมีเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี้เกิดขึน้
1.1 ตลาดซือ้ ขายหลักทรัพย์ดงั กล่าวไม่สามารถเปิ ดทาการซือ้ ขายได้ตามปกติ ทัง้ นี้ เฉพาะกรณี
ทีก่ องทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์ท่ซี อ้ื ขายในตลาดซือ้ ขายหลักทรัพย์แต่ละแห่งเกินกว่า
ร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม หรือ
1.2 มีเหตุ ก ารณ์ ท่ีท าให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงิ น ตราต่ างประเทศได้อย่างเสรี และท าให้ไม่
สามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
1.3 ในกรณีทก่ี องทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซง่ึ หน่ วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ และกองทุน
รวมต่างประเทศนัน้ หยุดรับคาสังซื
่ ้อหรือขายคืนหน่ วยลงทุน หรือไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืน
หน่วยลงทุนตามคาสังซื
่ อ้ หรือคาสังขายคื
่
นหน่วยลงทุนทีร่ บั ไว้แล้ว
ทัง้ นี้ ให้ได้รบั ยกเว้นเฉพาะช่วงระยะเวลาดังกล่าว
2. เมื่อมีเหตุทบ่ี ริษทั จัดการต้องเลิกกองทุน โดยให้ได้รบั ยกเว้นตัง้ แต่วนั ทีป่ รากฏเหตุดงั กล่าว
16.3. แหล่งข้อมูลการเปิ ดเผยมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน :
เว็ปไซต์ของบริษทั จัดการ อย่างไรก็ตามในกรณีเกิดเหตุสุดวิสยั หรือเกิดเหตุขดั ข้องทีไ่ ม่สามารถประกาศ
ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิประกาศทางช่องทางอื่นที่เหมาะสมแทน
อาทิ ระบบเผยแพร่ขอ้ มูลมูลค่าหน่วยลงทุนทีจ่ ดั ขึน้ โดยสมาคม (NAV Center) หรือหนังสือพิมพ์รายวัน
หรือติดประกาศทีบ่ ริษทั จัดการและจะประกาศในช่องทางดังกล่าวข้างต้นทันทีในโอกาสแรกทีก่ ระทาได้
โดยไม่ชกั ช้า
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิเปลีย่ นแปลงช่องทางในการประกาศผ่านทางช่องทางอื่นใดที่ เหมาะสม
และถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่ วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่ วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน
16.4. หลักเกณฑ์และวิธกี ารดาเนินการในกรณีทม่ี ลู ค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง :
1. ในกรณีทร่ี าคาหน่ วยลงทุนทีไ่ ม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่ วยลงทุนทีถ่ ูกต้องน้อยกว่าหนึ่งสตางค์ หรือ
ต่างจากราคาหน่ วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้ แต่ หนึ่งสตางค์ขน้ึ ไป แต่ ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่ วย
ลงทุนทีถ่ ูกต้อง บริษทั จัดการจะจัดทาและส่งรายงานให้ผดู้ ูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาด
ภายใน 7 วันทาการนับแต่วนั ทีพ่ บว่าราคาหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้อง และจัดให้มสี าเนารายงานดังกล่าว

กองทุนเปิ ดพริ นซิเพิล อิควิตี ้ ดิวิเดนด์ อินคัม

78

ไว้ ณ ทีท่ าการของบริษทั จัดการเพื่อให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดย
รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(1) ราคาหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ถูกต้อง
(2) ราคาหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง
(3) สาเหตุทท่ี าให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(4) มาตรการป้ องกันเพื่อมิให้ราคาหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทัง้ นี้ เว้นแต่ในกรณีทร่ี าคาหน่ วยลงทุน
ไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคา
ตลาดครัง้ สุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซอ้ื ขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง
ในกรณี ท่ีเหตุ ข องความผิด พลาดซึ่งท าให้ราคาหน่ ว ยลงทุ น ไม่ ถู ก ต้อ งตามวรรคหนึ่ ง มีผ ล
ต่อเนื่องต่อการคานวณราคาหน่ วยลงทุนครัง้ ต่อไป เช่น การกาหนดอัตราดอกเบี้ยผิดพลาด
เป็ นต้น บริษทั จัดการจะแก้ไขราคาหน่ วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วนั ทีบ่ ริษทั จั ดการพบว่าราคา
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย
2. ในกรณีท่รี าคาหน่ วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่ วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้ แต่หนึ่งสตางค์ขน้ึ ไป
และคิดเป็ นอัตราตัง้ แต่ ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่ วยลงทุนที่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะคานวณราคา
หน่ วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วนั ทีพ่ บราคาหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวันทีร่ าคาหน่ วยลงทุนถูกต้อง
และดาเนิน การดังต่ อ ไปนี้เฉพาะวัน ที่ราคาหน่ วยลงทุ นที่ไม่ถู กต้องต่ างจากราคาหน่ วยลงทุ น ที่
ถูกต้องตัง้ แต่ ห นึ่งสตางค์ข้นึ ไป และคิดเป็ นอัตราส่วนตัง้ แต่ ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่ วยลงทุน ที่
ถูกต้อง
(1) จัดทารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิน้ ภายในวันทาการ
ถัดจากวันทีพ่ บว่าราคาหน่วยลงทุนนัน้ ไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์
ภายในวันท าการถัดจากวัน ที่ค านวณราคาหน่ วยลงทุ นเสร็จสิ้น เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทาการถัดจากวันทีบ่ ริษทั จัดการส่งรายงานให้ผดู้ ูแล
ผลประโยชน์ ทัง้ นี้ รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(ก) ราคาหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ถูกต้อง
(ข) ราคาหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง
(ค) สาเหตุทท่ี าให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(ง) การดาเนินการของบริษทั จัดการเมื่อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
ทัง้ นี้ บริษัทจัดการจะจัดให้มสี าเนารายงานตาม (1) ไว้ ณ ที่ทาการของบริษัทจัดการ เพื่อให้
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้
(2) แก้ไ ขราคาหน่ ว ยลงทุ น ที่ไ ม่ ถู ก ต้ อ งให้ เป็ นราคาหน่ ว ยลงทุ น ที่ ถู ก ต้ อ งภายในวัน ที่ผู้ ดู แ ล
ผลประโยชน์รบั รองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม
(1)
(3) ประกาศชื่อกองทุนรวมทีม่ กี ารแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปี ทม่ี กี ารแก้ไขราคาตาม (2) ใน
หนังสือพิมพ์รายวันอย่ างน้ อยหนึ่งฉบับภายใน 3 วันท าการนับ แต่ วนั ที่ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็ นหนังสือให้ผู้ซอ้ื หน่ วยลงทุนหรือผูข้ ายคืนหน่ วยลงทุนที่ได้
ซื้อหรือขายคืนหน่ วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่ราคาหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไข
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ราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ทีผ่ ู้ดูแลผลประโยชน์รบั รอง
ข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(5) จัดทารายงานมาตรการป้ องกันเพื่อมิให้ราคาหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว
พร้อมทัง้ สาเนารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที่จดั ทาตาม (1)
ให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทาการนับแต่วนั ที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รบั รอง
ข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานัน้ เว้นแต่ในกรณีทร่ี าคา
หน่ วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกทีไ่ ม่อาจควบคุมได้ บริษทั จัดการจะไม่ส่ง
รายงานมาตรการป้ องกันให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่ จะส่งสาเนาเอกสารที่ผู้ดูแล
ผลประโยชน์รบั รองว่าการทีร่ าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกทีไ่ ม่อาจ
ควบคุมได้แทน
3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2(4) บริษทั จัดการจะปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์และวิธกี าร ดังต่อไปนี้
(1) กรณี ราคาหน่ ว ยลงทุ น ที่ไม่ ถู กต้อ งต่ ากว่ าราคาหน่ วยลงทุ น ที่ ถู ก ต้อง (Understate) บริษัท
จัดการจะปฏิบตั ดิ งั นี้
(ก) กรณี ท่เี ป็ นการขายหน่ วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจานวนหน่ วยลงทุนของผู้ซ้อื หน่ วย
ลงทุนเป็ นจานวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับ ส่วนต่ างของราคาหน่ วยลงทุ นที่ไม่ถูกต้องกับราคา
หน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง
หากปรากฏว่าผูซ้ ้อื หน่ วยลงทุ นไม่มหี น่ วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่ วยลงทุนเหลืออยู่น้อย
กว่าจานวนหน่ วยลงทุน ที่จะต้องลด บริษัท จัด การจะจ่ายเงิน ของบริษัทจัดการเองเป็ น
จานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรือลดจานวนหน่ วยลงทุนที่เหลืออยู่นัน้ และ
จ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่ างของราคาที่ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี
เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิ ด เว้นแต่การทีร่ าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปั จจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้ สุดท้ายของ
ตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ งประเทศไทยหรือ ศู น ย์ซ้ือ ขายหลัก ทรัพ ย์ไ ม่ ถู ก ต้ อ ง และผู้ดู แ ล
ผลประโยชน์รบั รองว่ามีสาเหตุดงั กล่าว
(ข) กรณีทเ่ี ป็ นการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน บริษทั จัดการจะเพิม่ จานวนหน่วยลงทุนของผูข้ ายคืน
หน่ วยลงทุนเป็ นจานวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่ างของราคาหน่ วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับ
ราคาหน่ วยลงทุนที่ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิ ดเป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่างของ
ราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผขู้ ายคืนหน่ วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผูข้ ายคืนหน่ วยลงทุน
ไม่มหี น่ วยลงทุนเหลืออยู่ บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิ ดเป็ นจานวนเท่ากับส่วน
ต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผขู้ ายคืนหน่วยลงทุน
(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง (Overstate) บริษทั จัดการ
จะปฏิบตั ดิ งั นี้
(ก) กรณีท่เี ป็ นการขายหน่ วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิม่ จานวนหน่ วยลงทุนของผู้ซ้อื หน่ วย
ลงทุนเป็ นจานวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับ ส่วนต่ างของราคาหน่ วยลงทุ นที่ไม่ถูกต้องกับราคา
หน่ วยลงทุนที่ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิ ดเป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่ างของราคา
เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผซู้ อ้ื หน่วยลงทุน
(ข) กรณีทเ่ี ป็ นการรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน บริษทั จัดการจะลดจานวนหน่ วยลงทุนของผูข้ ายคืน
หน่ วยลงทุนเป็ นจานวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่ างของราคาหน่ วยลงทุน ที่ไม่ถูกต้องกับ
ราคาหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง
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หากปรากฏว่าผูข้ ายคืนหน่ วยลงทุนไม่มหี น่ วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่ วยลงทุนเหลืออยู่
น้อยกว่าจานวนหน่ วยลงทุนทีจ่ ะต้องลด บริษทั จัดการจะจ่ายเงินของบริษทั จัดการเองเป็ น
จานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรือลดจานวนหน่ วยลงทุนที่เหลืออยู่นัน้ และ
จ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี
เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิ ด เว้นแต่การทีร่ าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปั จจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้ สุดท้ายของ
ตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ งประเทศไทยหรือ ศู น ย์ซ้ือ ขายหลัก ทรัพ ย์ไ ม่ ถู ก ต้ อ ง และผู้ดู แ ล
ผลประโยชน์รบั รองว่ามีสาเหตุดงั กล่าว
ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการต้องชดเชยราคาเป็ นเงินให้แก่ผซู้ อ้ื หน่ วยลงทุนหรือผูข้ ายคืนหน่ วย
ลงทุนรายใดมีมลู ค่าไม่ถงึ หนึ่งร้อยบาท บริษทั จัดการอาจนาเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายใน
โอกาสแรกที่มกี ารจ่ายเงินให้ผู้ถอื หน่ วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มสี ถานะเป็ นผู้ถือ
หน่ วยลงทุนแล้ว บริษทั จัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ที่
ผูด้ ูแลผลประโยชน์รบั รองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชย
ราคา
การจ่ายเงินของกองทุนเปิ ดเพื่อชดเชยราคาให้แก่ผขู้ ายคืนหน่ วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือ
ผูซ้ อ้ื หน่วยลงทุนตาม 2(ก) บริษทั จัดการอาจจ่ายเงินของบริษทั จัดการเองแทนกองทุนเปิ ด
ก็ได้
4. บริษทั จัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ จากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่าย
ในการประกาศการแก้ไขราคาตามข้อ 2(3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงิน
ชดเชยราคาให้แก่ผซู้ ้อื หน่ วยลงทุนและผู้ขายคืนหน่ วยลงทุน เป็ นต้น เว้นแต่ในกรณีท่รี าคาหน่ วย
ลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกทีไ่ ม่อาจควบคุมได้
17. ชื่อผูเ้ กี่ยวข้อง :
17.1. ชื่อบริษทั จัดการ :
ชื่อ : บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด
17.2. ชื่อผูด้ แู ลผลประโยชน์ :
ชื่อ : ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
17.3. ชื่อผูป้ ระกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :
ไม่มี
17.4. ชื่อของผูร้ บั มอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) :
ไม่มี
17.5. ทีป่ รึกษา :
ไม่มี
17.6. ผูส้ อบบัญชี :
ชื่อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์
ชื่อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร
ชื่อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้
ชื่อ : นาย อุดม ธนูรตั น์พงศ์
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ชื่อ : นางสาว ชุตมิ า วงษ์ศราพันธ์ชยั
รายละเอียดเพิม่ เติม:
บริษทั เอส พีออดิท จากัด
อาคาร เค.เอส.แอล. ทาวเวอร์ ชัน้ 18A เลขที่ 503/31 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400
หรือบุคคลอื่นที่ได้รบั ความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นขอบผู้สอบบัญ ชี โดยบริษัท
จัดการจะแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
18. รอบระยะเวลำบัญชีประจำปี ของกองทุนรวม :
18.1. วันทีส่ น้ิ สุดรอบบัญชี : 30 เมษายน
18.2. วันทีส่ น้ิ สุดรอบบัญชีครัง้ แรก : 30 เมษายน 2556
18.3. รายละเอียดเพิม่ เติม :
วันทีส่ น้ิ สุดรอบบัญชี : ไม่เกิน 1 ปี นบั จากวันทีจ่ ดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวม โดยบริษทั จัดการ
จะแจ้งให้ทราบในหนังสือชีช้ วนเสนอขายหน่วยลงทุน
วันทีส่ น้ิ สุดรอบบัญชีครัง้ แรก : ไม่เกิน 1 ปี นบั จากวันทีจ่ ดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวม โดย
บริษทั จัดการจะแจ้งให้ทราบในหนังสือชีช้ วนเสนอขายหน่วยลงทุน
19. กำรขอมติ ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน และวิ ธีกำรแก้ไขโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม หรือแก้ไขวิ ธีกำรจัดกำร :
หลักเกณฑ์และวิธกี ารในการขอมติของผูถ้ อื หน่วยลงทุน
การดาเนินการใดที่โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกาหนดให้ต้องได้รบั มติของผู้ถือหน่ วยลงทุน
หากบริษทั จัดการกองทุนรวมได้ดาเนินการไปตามมติของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนทีไ่ ด้รบั มาโดยชอบแล้ว ให้ถอื ว่า
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนทัง้ ปวงเห็นชอบให้ดาเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ
มติของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีใ่ ห้ดาเนินการใดอันเป็ นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ทก่ี าหนดในกฎหมายให้ถอื ว่า
มตินนั ้ เสียไป
ในกรณีทเ่ี ป็ นการขอมติเพื่อแก้ไขเรื่องทีก่ ระทบต่อสิทธิของผูถ้ อื หน่วยลงทุนอย่างมีนยั สาคัญต้องได้รบั มติโดย
เสียงข้างมากของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนซึง่ คิดตามจานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึง่ หนึ่งของจานวนหน่ วยลงทุนที่
จาหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดของโครงการจัดการกองทุนรวมนัน้ เว้นแต่กรณีท่กี องทุนรวมมีการแบ่ งชนิดหน่ วย
ลงทุน การขอมติผถู้ อื หน่วยลงทุนต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์เพิม่ เติมดังต่อไปนี้ดว้ ย
(1) ในกรณีทเ่ี ป็ นการขอมติทม่ี ผี ลกระทบต่อผูถ้ อื หน่ วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รบั ผลกระทบต่อผูถ้ อื
หน่วยลงทุนไม่เท่ากันให้ได้รบั มติผถู้ อื หน่ วยลงทุนทีถ่ อื หน่วยลงทุนชนิดที่ได้รบั ผลกระทบเกินกึง่ หนึ่งของ
จานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
(2) ในกรณีท่เี ป็ นการขอมติทม่ี ผี ลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนไม่ว่ากรณีใดให้ได้รบั มติผถู้ ือ
หน่วยลงทุนทีถ่ อื หน่วยลงทุนชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบเกินกึง่ หนึ่งของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
(3) ในกรณีทเ่ี ป็ นการขอมติทม่ี ผี ลกระทบต่อผู้ถอื หน่ วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ให้ได้รบั มติผู้ถอื หน่ วยลงทุน
ชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบเกินกึง่ หนึ่งของจานวนหน่วยลงทุนชนิดนัน้
ในกรณีท่บี ุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดถือหน่ วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่ วยลงทุนที่จาหน่ ายได้แล้ว
ทัง้ หมด บริษทั จัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนทีเ่ กินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่ วยลงทุนทีจ่ าหน่ ายได้แล้ว
ทัง้ หมดนัน้
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ในการแก้ไขเพิม่ เติมโครงการใด หากไม่สามารถดาเนินการตามมติโดยเสียงข้างมากของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนได้
เนื่องจากข้อจากัดในการนับคะแนนเสียงของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่า
ด้วยหลักเกณฑ์เกีย่ วกับข้อจากัดการถือหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่ องบริษทั จัดการ บริษทั จัดการ
กองทุนรวมอาจดาเนินการขอรับความเห็นชอบจากสานักงานตามแนวทางทีส่ านักงานกาหนดได้
วิธกี ารแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธกี ารจัดการ
1. การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธกี ารจัดการ หากมิได้กระทาตามมติโดย
เสีย งข้า งมากของผู้ถือ หน่ ว ยลงทุ น ตามเกณฑ์ท่ีระบุ ไว้ข้างต้น จะต้อ งได้รบั ความเห็น ชอบจาก
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
2. การแก้ไขเพิม่ เติมโครงการตามมติของผูถ้ อื หน่ วยลงทุน หากปรากฏว่ามติ ของผู้ถอื หน่ วยลงทุนไม่เกิน
ร้อยละ 55 ของจานวนหน่ วยลงทุนแต่ละชนิดนัน้ บริษทั จัดการจะส่งเอกสารหลักฐานเกีย่ วกับการขอมติ
และการนับมติไปยังผูด้ ูแลผลประโยชน์ เพื่อให้ผดู้ ูแลผลประโยชน์รบั รองผลการนับมตินนั ้ วิธกี ารแก้ไข
โครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธกี ารจัดการ
3. ในกรณีทก่ี ารแก้ไขเพิม่ เติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธจี ดั การได้กระทาตามมติของผูถ้ อื หน่วย
ลงทุน ให้บริษทั จัดการแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วันนับแต่วนั ทีไ่ ด้มมี ติ
ให้แก้ไข
4. ให้บริษทั จัดการแจ้งการแก้ไขเพิม่ เติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธจี ดั การไปยังผูถ้ อื หน่วยลงทุน
ทุกคน และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันแห่งท้องถิ่นอย่างน้อยหนึ่งฉบับภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่
ได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวันที่ได้มมี ติให้แก้ไขเพิม่ เติมแล้วแต่
กรณี
5. การแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โครงการจัด การกองทุ น รวมหรือ วิธีก ารจัด การที่ เป็ นเรื่อ งเกี่ ย วข้อ งกับ การ
เปลีย่ นแปลงระยะเวลา และหรือ ประเภทของโครงการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการจะกระทาได้
ต่อเมื่อได้รบั ความเห็นชอบจากทัง้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และได้รบั มติโดยเสียงข้างมากของ
ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนซึง่ คิดตามจานวนหน่ วยลงทุนแต่ละชนิดรวมกันเกินกึง่ หนึ่งของจานวนหน่ วยลงทุน
ชนิดนัน้
6. การแก้ไขเพิม่ เติมโครงการจัดการหรือวิธกี ารจัดการที่มีลกั ษณะเป็ นการให้ประโยชน์ ต่อผู้ถือหน่ วย
ลงทุ น หรือ เพื่อ เป็ น ไปตามกฎหมายและหลัก เกณฑ์ ท่ีค ณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือ สานั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.กาหนด บริษทั จัดการจะยื่นคาขอเป็ นหนังสือพร้อมทัง้ รายละเอียดโครงการที่มี
การแก้ไขเพิม่ เติมแล้ว และคารับรองของผูด้ ูแลผลประโยชน์ เพื่อขอความเห็นชอบการแก้ไขเพิม่ เติม
โครงการจากสานักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. และเมื่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รบั คาขอ
และเอกสารหลักฐานทีค่ รบถ้วนถูกต้องตามทีก่ าหนดแล้ว ให้ถอื ว่าสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ได้
ให้ความเห็นชอบให้แก้ไขเพิม่ เติมโครงการได้
การเพิม่ จานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิดาเนินการเพิม่ จานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนตามเหมาะสม โดยถือว่าได้รบั
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่ วยลงทุนแล้ว ทัง้ นี้ เมื่อดาเนินการเพิม่ จานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนแล้ว
บริษั ท จัด การจะแจ้ง การด าเนิ น การดัง กล่ า ว โดยติด ประกาศที่ท่ีท าการทุ ก แห่ ง ของบริษั ท จัด การและ
ณ สถานทีต่ ิดต่อของผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซือ้ คืนที่ใช้ในการซื้อขายหน่ วยลงทุน ภายใน 15 วัน นับแต่
วันทีไ่ ด้รบั จดทะเบียนเพิม่ จานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน
หลักเกณฑ์และวิธกี ารในการขอมติของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดงั กล่าว ให้เป็ นไปตาม
ข้อก าหนดในข้อผูกพัน ระหว่ างผู้ถือหน่ วยลงทุ น กับบริษัท จัดการกองทุ นรวม ทัง้ นี้ การขอมติเพื่อแก้ไ ข
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เพิม่ เติมโครงการเป็ นไปตามทีก่ าหนดไว้ในมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535
20. ข้อกำหนดอื่นๆ :
1. ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการมีเหตุจาเป็ นต้องบริหารสภาพคล่องของกองทุนเปิ ดเป็ นการชัวคราว
่
บริษทั จัดการ
อาจกูย้ มื เงินหรือเข้าทาธุรกรรมการขายโดยมีสญ
ั ญาซือ้ คืนได้ต่อเมื่อ
(1) คู่สญ
ั ญาเป็ นบุคคลประเภทสถาบัน
(2) ระยะเวลาการชาระหนี้จดั อยู่ในช่วงเวลาอันสัน้
(3) อัตราส่วนของการกูย้ มื เงินหรือการเข้าทาธุรกรรมดังกล่าวต้องอยู่ในอัตราทีเ่ หมาะสมต่อความจาเป็ น
ในการบริหารสภาพคล่องทีเ่ กิดขึน้ เป็ นการชัวคราว
่
(4) การทาธุรกรรมการขายโดยมีสญ
ั ญาซื้อคืน ต้องใช้รูป แบบสัญ ญาที่เป็ น มาตรฐานตามที่สานัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรับ
ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี ารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
2. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะใช้ลายมือชื่อของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนในใบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน คาสังซื
่ อ้ ขาย
หน่ วยลงทุน บัตรตัวอย่างลายมือชื่อและ/หรือเอกสารอื่นทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด เพื่อใช้เป็ นหลักฐานในการ
แสดงตนเพื่อการทาธุรกรรมของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนกับบริษทั จัดการ และ/หรือเพื่อใช้ในการตรวจสอบลายมือ
ชื่อของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีแ่ สดงมติเมื่อตรวจนับมติสาหรับการขอมติจากผูถ้ อื หน่วยลงทุน
3. การควบรวมกองทุน
กองทุนอาจควบรวมกองทุนกับกองทุนรวมอื่นได้ เมื่อได้รบั มติของผู้ถือหน่ วยลงทุนภายใต้หลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้
3.1 การนับมติ
กองทุ น อาจควบรวมกับ กองทุ น อื่น ได้ เมื่อ ได้ร ับ มติ ข องผู้ถือ หน่ ว ยลงทุ น ภายใต้ ห ลัก เกณฑ์
ดังต่อไปนี้
(1) ได้รบั มติเกินกึ่งหนึ่งของจานวนหน่ วยลงทุนที่จาหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดของโครงการจัดการ
กองทุนรวมแต่ละกองทุนรวมทีจ่ ะควบรวมกองทุนดังกล่าว
(2) ในกรณีทม่ี ผี ถู้ อื หน่ วยลงทุนของกองทุนรวมแต่ละกองทุนรวมทีจ่ ะควบรวมกองทุน ออกเสียง
น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของโครงการจัดการกองทุน
รวม หรือออกเสียงตัง้ แต่กง่ึ หนึ่งขึน้ ไปของจานวนหน่ วยลงทุนทีจ่ าหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดของ
โครงการจัดการกองทุนรวมแต่ไม่ได้มติโดยเสียงข้างมากด้านใดด้านหนึ่งเกินกว่ากึง่ หนึ่งของ
จานวนหน่ วยลงทุนทีจ่ าหน่ ายได้แล้วทัง้ หมด หากบริษทั จัดการประสงค์จะควบรวมกองทุน
ต่อไป จะดาเนินการขอมติครัง้ ใหม่ภายใน14 วันนับแต่วนั ประชุมครัง้ แรกหรือวันทีก่ าหนดให้
เป็ นวันสุดท้ายของการรับหนังสือแจ้งมติจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนในการขอมติครัง้ แรก และได้รบั
มติในครัง้ หลังนี้เกินกึง่ หนึ่งของจานวนหน่ วยลงทุนของผู้ถอื หน่ วยลงทุนซึง่ ออกเสียงลงมติ
ของแต่ ละกองทุ น รวมที่จ ะควบรวมกองทุ น ในกรณี ท่ีบ ริษัท จัด การต้ อ งดาเนิ น การตาม
(2)บริษทั จัดการจะแจ้งผลการนับมติครัง้ แรก ให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทราบด้วย
การขอมติข องผู้ถือ หน่ ว ยลงทุ น ตามวรรคหนึ่ ง บริษัท จัด การจะก าหนดรายละเอียดของ
โครงการจัดการกองทุน รวมใหม่ หรือแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมที่รบั โอน

กองทุนเปิ ดพริ นซิเพิล อิควิตี ้ ดิวิเดนด์ อินคัม

84

(ถ้ามี) พร้อมทัง้ ขอมติผถู้ อื หน่ วยลงทุนเพื่อเลิกกองทุนรวมเดิมหรือกองทุนรวมทีโ่ อนไปใน
คราวเดียวกันด้วย
ในการควบรวมกองทุ น ไม่ ว่ าจะเป็ น การควบรวมระหว่า งกองทุ น ปิ ด กับ กองทุ น ปิ ด หรือ
กองทุน ปิ ดกับกองทุนเปิ ด หากมีผลให้เกิดกองทุนรวมใหม่ห รือกองทุ นรวมที่รบั โอนเป็ น
กองทุ น เปิ ด บริษัท จัด การจะขอมติผู้ถือหน่ วยลงทุ น ของกองทุ น รวมที่รบั โอนเพื่อ แก้ไข
โครงการจัดการกองทุนปิ ดเป็ นโครงการจัดการกองทุนเปิ ดด้วย และหากได้ รบั มติโดยเสียง
ข้างมากของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ใน (1) ของวรรคหนึ่ง ถือว่าได้รบั มติของผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนในการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนปิ ดเป็ นโครงการจัดการกองทุนเปิ ดแล้ว ทัง้ นี้
โดยได้รบั ยกเว้นไม่ต้องปฏิบตั ิตามประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการกาหนดวิธี
ปฏิบตั ใิ นการขอความเห็นชอบเพื่อแก้ไขประเภทของโครงการจัดการกองทุนรวม”
ในการขอมติจากผูถ้ อื หน่ วยลงทุน บริษทั จัดการจะส่งหนังสือนัดประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบสีว่ นั
ก่อนวันประชุม หรือส่งหนังสือขอมติล่วงหน้ าไม่น้ อยกว่าสามสิบ วันก่อนวันที่กาหนดให้เป็ น วัน
สุดท้ายของการรับหนังสือแจ้งมติจากผู้ถือหน่ วยลงทุน โดยเปิ ดเผยข้อมูลที่ผู้ถือหน่ วยลงทุนควร
ทราบเกี่ย วกับ การควบรวมกองทุ น อย่างน้ อยดังต่ อ ไปนี้ ให้ช ัดเจนไว้ในหนังสือ นัดประชุ ม หรือ
หนังสือขอมติดงั กล่าว
(1) สถานการณ์ลงทุนของกองทุนรวมทีจ่ ะควบรวมกองทุนทีเ่ ป็ นปั จจุบนั ก่อนการขอมติควบรวม
กองทุน ซึง่ จะต้องแสดงรายละเอียดเป็ นรายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นโดยระบุประเภท ชื่อ
จานวน อัต ราผลตอบแทน (ถ้ามี) มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพ ย์ตามมาตรฐานการบัญ ชี
สาหรับกิจการที่ดาเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน
ณ วันทาการสุดท้ายของสัปดาห์ล่าสุด และผลการดาเนินงานล่าสุดของกองทุนรวม
(2) สรุปประเด็นเปรียบเทียบสาระสาคัญและความแตกต่างของกองทุนรวมทีจ่ ะควบรวมกองทุน
และลักษณะทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงเมื่อมีการควบรวมกองทุนแล้ว โดยต้องมีรายละเอียดเกีย่ วกับ
ประเภทและวัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม นโยบายการลงทุน และค่าใช้จ่ายที่
เรียกเก็บจากผูซ้ อ้ื หรือผูถ้ อื หน่วยลงทุนและจากกองทุนรวม เป็ นอย่างน้อย
(3) ขัน้ ตอน สาระสาคัญของการดาเนินการในแต่ ละขัน้ ตอน และกาหนดเวลาในการควบรวม
กองทุน
(4) สิทธิของผูถ้ อื หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีจ่ ะควบรวมกองทุน
(5) รายงานแสดงฐานะการเงินของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุน ประมาณการฐานะการเงิน
ของกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมทีร่ บั โอน
(6) การดาเนินการเกีย่ วกับการจ่ายเงินปั นผล (ถ้ามี) ก่อนการควบรวมกองทุน และนโยบายการ
จ่ายเงินปั นผลภายหลังการควบรวมกองทุน (ถ้ามี)
(7) ค่าใช้จ่ายในการควบรวมกองทุน และค่าใช้จ่ายทีจ่ ะเกิดขึน้ จากการดังกล่าวทีจ่ ะเรียกเก็บจาก
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนและกองทุนรวม (ถ้ามี) เช่น ค่าใช้จ่ายในการชาระบัญชี
(8) ข้อดีและข้อเสียหลังจากมีการควบรวมกองทุน เช่น ค่าใช้จ่าย ความเสีย่ ง หรือสิทธิประโยชน์
ของผูถ้ อื หน่วยลงทุน ทัง้ นี้ ต้องไม่มลี กั ษณะทีเ่ กินความจริง
(9) ข้อมูลอื่นตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด เมื่อบริษัทจัดการได้ส่ง
หนังสือนัดประชุมหรือหนังสือขอมติพร้อมด้วยเอกสารไปยังผู้ถือหน่ วยลงทุนแล้ว บริษัท
จัดการจะส่งสาเนาหนังสือนัดประชุ มหรือหนังสือขอมติ พ ร้อมด้วยเอกสารดังกล่าวไปยัง
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สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในสามวันทาการนับแต่วนั ส่งหนังสือนัดประชุมหรือ
หนังสือขอมติ
3.2 ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หน่ วยลงทุนไม่ได้แสดงเจตนาภายในกาหนดเวลาให้สทิ ธิในการออกจากกองทุนรวม
ก่อนวันที่การควบรวมกองทุนแล้วเสร็จ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะถือว่าผู้ถือหน่ วยลงทุนได้
มอบหมายให้บริษทั จัดการดาเนินการให้ผถู้ อื หน่ วยลงทุนดังกล่าวเป็ นผูถ้ อื หน่ วยลงทุนของกองทุน
รวมใหม่หรือกองทุนรวมทีร่ บั โอนได้
3.3 ในช่วงระยะเวลานับแต่วนั ส่งหนังสือนัดประชุมหรือหนังสือขอมติเพื่อควบรวมกองทุนถึงวันทีม่ กี าร
ควบรวมกองทุน บริษทั จัดการอาจไม่ขายหน่วยลงทุนตามคาสังซื
่ อ้ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีจ่ ะ
ควบรวมกองทุนรวมทีไ่ ด้รบั ไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคาสังซื
่ อ้ หน่ วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าวได้
โดยการปิ ดประกาศเรื่องดังกล่าวไว้ ณ ทีท่ าการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และจัดให้มกี ารประกาศ
เรื่องดังกล่าวไว้ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อทุกแห่งของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
ในช่วงระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้บริษทั จัดการจัดทารายงานแสดงสถานการณ์ลงทุนของวันทาการ
สุดท้ายของแต่ละสัปดาห์ของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนรวมและจัดให้มรี ายงานดังกล่าวไว้
ณ ทีท่ าการของบริษทั จัดการและสถานทีต่ ดิ ต่อทุกแห่งของผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซือ้ คืนเพื่อให้
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ และจัดสาเนาให้เมื่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนร้องขอ
เว้นแต่ในกรณีท่คี ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีประกาศแก้ไขหรือ
เพิม่ เติมรายละเอียดการควบรวมกองทุนไปจากรายละเอียดข้างต้น บริษทั จัดการจะดาเนินการตาม
ประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ประกาศสานัก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่แ ก้ไขหรือ
เพิม่ เติมดังกล่าว
4. ในกรณี ท่ี บ ริษั ท จัด การไม่ ส ามารถด ารงความเพี ย งพอของเงิน กองทุ น ตามนั ย ข้อ 4 ของประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่า ด้วยหลัก เกณฑ์เกี่ย วกับ การดารงความเพียงพอของเงิน กองทุ น และการท า
ประกันภัยความรับผิดของบริษทั จัดการ บริษทั จัดการจะเปลีย่ นให้บริษัทจัดการรายอื่นเข้าจัดการกองทุน
รวมแทน ด้วยวิธขี อรับความเห็นชอบจากสานักงาน หรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนซึง่
คิดตามจานวนหน่ วยลงทุนรวมกันเกินกึง่ หนึ่งของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุน
รวมภายในสิบ ห้ าวัน นั บ แต่ ว ัน ที่บ ริษั ท จัด การรู้ห รือ อาจรู้ถึงการไม่ สามารถด ารงความเพีย งพอของ
เงินกองทุนดังกล่าว ทัง้ นี้ หากมีเหตุ จาเป็ นและสมควรบริษัทจัดการอาจขอให้สานักงานพิจารณาขยาย
ระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษทั จัดการรายใหม่จะคานึงถึงประโยชน์ของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนเป็ น
สาคัญ และในกรณี ท่มี ีค่ าใช้จ่ายเกิดขึ้น จากการเปลี่ยนบริษัท จัดการ บริษัทจัดการจะเป็ นผู้รบั ผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถดาเนินการภายในระยะเวลาที่กาหนด บริษัทจัดการจะ
ดาเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป
5. การถือหน่วยลงทุนเกินหนึ่งในสาม
ในกรณีทบ่ี ุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจานวนหน่วยลงทุนที่
จาหน่ ายได้แล้วทัง้ หมด บริษัท จัดการกองทุ น รวมต้องไม่ นับ คะแนนเสีย งของบุ คคลหรือกลุ่ม บุ คคล
เดีย วกัน นั น้ ในส่ ว นที่เกิน กว่ า หนึ่ ง ในสามของจ านวนหน่ ว ยลงทุ น ที่จ าหน่ า ยได้ แ ล้ว ทัง้ หมด และ
ดาเนินการแก้ไขสัดส่วนการถือหน่ วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนัน้ ให้มจี านวนไม่เกินหนึ่ง
ในสามของจานวนหน่ วยลงทุนทีจ่ าหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนรวมนัน้ ภายในสองเดื อนนับแต่วนั ที่
ปรากฏกรณี ด ังกล่ า ว หรือ ด าเนิ น การเลิก กองทุ น รวมนั น้ ทัน ทีเว้น แต่ เข้าข้อ ยกเว้น ตามที่ป ระกาศ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด
6. ข้อจากัดการถือหน่วยลงทุน
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บุคคลใดหรือกลุ่มบุ คคลเดียวกันใดจะถือหน่ วยลงทุนได้ไม่เกินหนึ่งในสามของจานวนหน่ วยลงทุ นที่
จาหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนรวม ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุน ว่าด้วยเรื่องหลักเกณฑ์เกีย่ วกับข้อจากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่ องบริษทั
จัดการ กรณียกเว้นดังต่อไปนี้
(1) กรณียกเว้นให้ถอื หน่วยลงทุนได้โดยไม่จากัดสัดส่วนสาหรับผูถ้ อื หน่วยลงทุนดังต่อไปนี้
(ก) กองทุนดังต่อไปนี้
1. กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
2. กองทุนประกันสังคม
3. กองทุนการออมแห่งชาติ
4. กองทุนบาเหน็จบานาญแห่งชาติ
5. กองทุนสารองเลีย้ งชีพ
6. กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัวไป
่
7. กองทุนอื่นใดทีส่ านักงานพิจารณาว่ามีลกั ษณะทานองเดียวกับกองทุนตามข้อ 1. ถึง 6.
8. กองทุนต่างประเทศทีม่ ลี กั ษณะตาม 1. ถึง 7.
(ข) นิตบิ ุคคลทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายไทยนอกเหนือจากกองทุนตาม (1)(ก) ซึง่ ไม่อยู่ภายใต้บงั คับต้อง
เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล เช่น ธนาคารออมสิน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลนิธิ หรือวัด
เป็ นต้น
(ค) บุคคลซึ่งลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัวไปที
่
่เสนอขายหน่ วยลงทุนภายใต้
โครงการ Cross-border Public Offers of ASEAN Collective Investment Schemes โดยเป็ นการ
ลงทุนของผูล้ งทุนทีม่ ไิ ด้มสี ญ
ั ชาติไทยในต่างประเทศหรือเป็ นการลงทุนผ่านบัญชีแบบไม่เปิ ดเผยชื่อ
(Omnibus Account) ในต่างประเทศ
(ง) บุคคลอื่นทีไ่ ด้รบั การผ่อนผันจากสานักงานเมื่อมีเหตุจาเป็ นและสมควร
(2) กรณี ยกเว้น ให้โดยผ่อนคลายสัดส่วนการถือหน่ วยลงทุ น หรือเมื่อเป็ นไปตามเงื่อนไข ซึ่งได้แก่กรณี
ดังต่อไปนี้
(ก) กรณีท่เี ป็ นการถือหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมอีทเี อฟโดยผู้ลงทุนรายใหญ่ และผู้ดูแลสภาพคล่องที่
ได้รบั การแต่งตัง้ จากบริษทั จัดการ อาจถือหน่ วยลงทุนได้โดยไม่จากัดสัดส่วน ทัง้ นี้ เฉพาะในช่วง
ระยะเวลาตัง้ แต่วนั จดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวมจนถึงวันที่ครบกาหนดหนึ่งปี นับแต่
วันทีเ่ ริม่ ซือ้ ขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทเี อฟดังกล่าวในตลาดรอง
(ข) กรณีทเ่ี ป็ นการถือหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพทีม่ กี ารรับโอนเงินจากกองทุนสารอง
เลี้ยงชีพหรือรับโอนเงินดังกล่าวต่อเนื่องจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่น ทัง้ นี้ เฉพาะในส่วน
ของหน่วยลงทุนทีร่ องรับการรับโอนเงินดังกล่าว
(ค) กรณีของกองทุนรวมที่มกี ารแบ่งชนิดหน่ วยลงทุนตามอัตราผลประโยชน์ตอบแทนที่ผู้ถือหน่ วย
ลงทุนจะได้รบั จากการลงทุนในหน่ วยลงทุน ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนอาจถือหน่ วยลงทุนเกินข้อจากัดการ
ถือหน่วยลงทุน ได้ไม่เกินสัดส่วนทีร่ ะบุไว้ในโครงการ ทัง้ นี้ เมื่อได้รบั การผ่อนผันจากสานักงานตาม
เหตุจาเป็ นและสมควร
(ง) กรณีทม่ี เี หตุจาเป็ นและสมควรอื่นใด ผูถ้ อื หน่วยลงทุนอาจถือหน่วยลงทุนเกินข้อจากัดการถือหน่วย
ลงทุนได้แต่ไม่เกินร้อยละห้าสิบของจานวนหน่ วยลงทุนที่จาหน่ ายได้แล้วทัง้ หมด โดยได้รบั การ
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ผ่อนผันจากสานักงาน ทัง้ นี้ ในการผ่อนผันดังกล่าว ให้สานักงานพิจารณาถึงประโยชน์โดยรวม
ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าวเป็ นสาคัญ
“ผูล้ งทุนรายใหญ่” และ “ผูด้ แู ลสภาพคล่อง” ตามวรรคหนึ่ง (2)(ก) ให้หมายความถึงผูล้ งทุนรายใหญ่และ
ผูด้ แู ลสภาพคล่อง ตามทีก่ าหนดไว้ในประกาศทีเ่ กีย่ วกับการจัดตัง้ และจัดการกองทุนรวมอีทเี อฟ”
“เงินจากกองทุนสารองเลีย้ งชีพ” ตามวรรคหนึ่ง (2) (ข) ให้หมายความดังนี้
(1) เงินทีก่ องทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพรับโอนจากกองทุนสารองเลีย้ งชีพ
(2) เงินตามวรรคสาม (1) ทีก่ องทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพรับโอนต่อเนื่องจากกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพ
อื่น
(3) ผลประโยชน์อนั เกิดจากเงินตามวรรคสาม (1) และ (2)”
7. การทาธุรกรรมเพื่อกองทุนกับบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง (Affiliated Transaction)
บริษัท จัด การอาจท าธุ รกรรมเพื่อ กองทุ น กับ บุ ค คลที่เกี่ย วข้อ งได้ โดยปฏิบ ัติให้เป็ น ไปตาม ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ ที่มอี ยู่ในปั จจุบนั และที่แก้ไข
เพิม่ เติมในอนาคต
8. การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการทีก่ องทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)
(1) บริษทั จัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลทีเ่ ป็ นผูใ้ ห้บริการ อันเนื่องมาจาก
การใช้บริการของบุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ตอ้ งเป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และหรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ ทีม่ อี ยู่ในปั จจุบนั และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมใน
อนาคต รวมทัง้ “หลักปฏิบตั ิในการรับผลตอบแทนที่เกิดจากการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ
จากนายหน้าซือ้ ขายหลักทรัพย์หรือบริษทั สมาชิกศูนย์ซอ้ื ขายหลักทรัพย์เพื่อกองทุน (Soft Dollar)”
ทีบ่ ริษัทจัดการกาหนดไว้ ทัง้ นี้ บริษทั จัดการจะจัดสรรการรับผลประโยชน์ตอบแทนด้วยความเป็ น
ธรรมและคานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ทอ่ี าจมีไว้ได้ของกองทุนด้วย
(2) ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการมีการรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนตาม (1) บริษทั จัดการจะเปิ ดเผย
ข้อมูลเกีย่ วกับการรับผลประโยชน์ดงั กล่าวไว้ในรายงานรอบปี บญ
ั ชี และในกรณีทเ่ี ป็ นกองทุนเปิ ดจะ
เปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ในรายงานรอบระยะเวลาหกเดือนด้วย
9. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิปรับปรุงเปลีย่ นแปลง เพิม่ เติม และ/หรือแก้ไขวิธกี ารจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือ
รายงานต่างๆ
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะปรับปรุงเปลีย่ นแปลง เพิม่ เติม และ/หรือแก้ไขวิธกี ารจัดส่งเอกสาร ข้อมูล
หรือรายงานต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับกองทุน เช่น หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (Confirmation Note)
หรือ รายงานยอดหน่วยลงทุนคงเหลือ (Statement) เป็ นต้น โดยผูถ้ อื หน่วยลงทุนอาจรับเอกสาร ข้อมูล
หรือรายงานต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับกองทุนแตกต่างไปจากเดิม อาทิเช่น บริษทั จัดการอาจพิจารณาจัดส่ง
เอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับกองทุนผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น จัดส่งข้อมูล
ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของบริษทั จัดการ หรือการจัดส่งข้อมูลผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (email)
เป็ นต้น และ/หรือจัดส่งข้อมูลให้ในรูปแบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์อ่นื ดังนัน้ ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนจึงควร
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รบั ข้อมูลเกีย่ วกับกองทุนครบถ้วนแล้ว เพื่อประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุน ทัง้ นี้
สาหรับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนทีไ่ ด้รบั ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือวิธกี ารอืน่ ใด ผูถ้ อื
หน่วยลงทุนสามารถใช้แทนหนังสือรับรองสิทธิในหน่ วยลงทุนตามปกติได้
10. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับ/หรือเพื่อประโยชน์กบั
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1. พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้มีถิ่นฐานอยู่ในหระเทศสหรัฐอเมริกา(ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศ
สหรัฐอเมริกาหรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ท่ีมีหนังสือเดิ นทางของประเทศ
สหรัฐอเมริกา หรือผูถ้ อื Green Card ทีอ่ อกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา
2. นิ ติบุ ค คล รวมถึ ง บริษั ท หรือ ห้ า งหุ้ น ส่ ว น เป็ นต้ น ซึ่ง จัด ตัง้ ขึ้น ภายใต้ ก ฎหมายของประเทศ
สหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิตบิ ุคคลดังกล่าว
3. หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทัง้ ในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา
4. ผู้ลงทุนซึ่งติดต่ อหรือรับข้อมูล หรือส่งคาสังเกี
่ ่ยวกับหน่ วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชาระ/รับ
ชาระเงินเกีย่ วกับหน่ วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทัง้ นี้ รวมถึง ผูล้ งทุนทีใ่ ช้ตวั แทน
หรือผูจ้ ดั การทีต่ งั ้ อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดาเนินการดังกล่าว
5. กองทรัพย์สนิ ของบุคคลและนิตบิ ุคคลดังกล่าว ตามข้อ 1-4 บริษทั จัดการจึงขอสงวนสิทธิทจ่ี ะปฏิเสธ
หรือระงับการสังซื
่ อ้ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่ วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสาหรับผู้
ลงทุนทีม่ ลี กั ษณะดังกล่าวข้างต้น
11. ข้อกาหนดเกีย่ วกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายทีเ่ รียกว่า Foreign Account Tax Compliance
Act (ซึ่งต่ อ ไปจะเรีย กว่า FATCA) โดยมีผ ลบังคับ ใช้ว ัน ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับ
ดัง กล่ า วก าหนดให้ ส ถาบัน การเงิน ที่ไ ม่ ใช่ ส ัญ ชาติ อ เมริก ัน นอกประเทศสหรัฐ อเมริก า (Foreign
Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกีย่ วกับบัญชีของบุคคลทีอ่ ยู่ในบังคับต้องเสียภาษีให้กบั
ประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญ ชาติอเมริกนั ผู้ซ่งึ มีถิ่นที่อยู่ถาวรใน
สหรัฐอเมริกา และผูซ้ ่งึ มีถนิ่ ทีอ่ ยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึง่ เปิ ดหรือมีไว้กบั FFI นัน้ นอกจากนี้ยงั
ปรากฎด้วยว่าในปั จจุบนั มีรฐั บาลในหลายประเทศกาลังดาเนินการออกกฎหมายที่มขี อ้ กาหนดและ
หลักเกณฑ์ในลักษณะทีค่ ล้ายคลึงกับ FATCA (ซึง่ ต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า
“กฎหมายต่างประเทศทีเ่ กีย่ วข้อง”)
กองทุ น รวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็ น FFI ตามบทนิ ยามของ FATCA ซึ่งถู กก าหนดให้ต้อ งเข้า
ผูกพันตนกับหน่ วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าทีต่ ้องรายงานข้อมูลและธุรกรรม
ทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกนั และบุคคลทีม่ ลี กั ษณะตามหลักเกณฑ์ท่ี FATCA กาหนดหน้าที่
ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื่อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที่
ในการกาหนดให้ลกู ค้าบางประเภทต้องจัดทาเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็ นต้น
ภายใต้ข้อกาหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื่ อปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ของ
FATCA (กล่ า วคื อ มี ส ถานะเป็ น Non-Participating Foreign Financial Institution หรื อ NPFFI)
กองทุนรวมนัน้ จะได้รบั ผลกระทบทีส่ าคัญในสองกรณี คือ
(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที่กองทุนรวมจะได้รบั จากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงิน
จากการขายทรัพย์สนิ ทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริม่ ต้น
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็ นต้นไป และเงินลงทุนทางอ้อมในทรัพย์สนิ ทางการเงิน
ของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึง่ อาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงิน
อื่น ๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริก า ซึ่งจะเริ่ม ต้น ตัง้ แต่ ปี พ.ศ. 2560 เป็ น ต้น ไป โดย FATCA
ก าหนดให้ ส ถาบัน การเงิน ของประเทศสหรัฐ อเมริก าและ FFI ที่ เ ข้า ร่ ว มผู ก พั น ตนตาม
ข้อ ก าหนดของ FATCA (ซึ่ง รวมถึง ธนาคารและสถาบัน การเงิน ในประเทศไทย ผู้ร ับ ฝาก
ทรัพย์สนิ ผู้สนับสนุ นการขายและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน) มีหน้าที่ดาเนินการหักเงิน ณ ที่
จ่ายดังกล่าวก่อนชาระให้กบั กองทุนรวมทีเ่ ป็ น NPFFI
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(2)

ธนาคารและสถาบันการเงินทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ ผู้รบั
ฝากทรัพ ย์ สิน และผู้ ส นั บ สนุ น การขายและรับ ซื้อ คืน หน่ ว ยลงทุ น ที่เข้า ร่ ว มผู ก พั น ตาม
ข้ อ ก าหนดของ FATCA อาจจะปฏิ เ สธหรื อ ระงับ การท าธุ ร กรรมทางการเงิ น หรื อ ยุ ติ
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษทั จัดการ ซึ่งอาจทาให้กองทุนรวมไม่สามารถ
ดาเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดาเนินการลงทุนได้อย่างไม่มปี ระสิทธิภาพ รวมถึงอาจทา
ให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนไม่สามารถทารายการผ่านทางผูส้ นับสนุนการขายและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
ได้อกี ต่อไป
เพื่อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รบั ผลกระทบในการดาเนินงานรวมทัง้ เพื่อเป็ นการ
รักษาประโยชน์ของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนโดยรวม บริษทั จัดการและกองทุนรวม (โดยบริษทั จัดการ)
จึงเข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์และข้อกาหนดของกฎหมายต่างประเทศทีเ่ กีย่ วข้อง
และเพื่อให้บริษทั จัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบตั ติ ามภาระผูกพันภายใต้ขอ้ กาหนดและ
หลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศทีเ่ กีย่ วข้องได้ บริษทั จัดการและกองทุนรวม (ซึง่ รวมทัง้ ผู้
ที่เกี่ยวข้องกับ การปฎิบตั ิงานของกองทุ น เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รบั ฝากทรัพย์สนิ และ
ผูส้ นับสนุนการขายและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดาเนินการดังนี้
(1) ร้องขอให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทีเ่ ข้าข่ายเป็ นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็ นบุคคล
ตามทีก่ ฎหมายต่างประเทศทีเ่ กีย่ วข้องกาหนด) ให้คายินยอมบริษทั จัดการและกองทุนและ
ตัว แทนในการน าส่งข้อ มู ล (เช่ น ชื่อ ที่อ ยู่ เลขประจ าตัว ผู้เสีย ภาษี ข องสหรัฐอเมริก า
จานวนและมูลค่าหน่ วยลงทุนคงเหลือ จานวนเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนหรือเงินปั นผลที่
ได้รบั เป็ น ต้น) ที่มีอยู่ในบัญ ชีท งั ้ หมดของผู้ถือ หน่ วยลงทุ น นั ้นกับ บริษัท จัด การ ให้ก ับ
หน่ ว ยงานของรัฐ ทัง้ ในและต่ า งประเทศ ตามข้อ ก าหนดของกฎหมายต่ า งประเทศที่
เกีย่ วข้อง
(2) ร้องขอให้ผู้ถอื หน่ วยลงทุนนาส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคายินยอม เพิม่ เติม เพื่อยืนยัน
หรือพิสจู น์ทราบความเกีย่ วข้องกับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิใน
สัญ ชาติอ เมริก ัน หรือการให้ข้อ มูลตามหัวข้อ ที่ก าหนดไว้ในแบบฟอร์ม ของหน่ ว ยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื่อข้อมูลทีเ่ คยให้ไว้มกี าร
เปลี่ย นแปลง เป็ นต้ น รวมถึง น าส่ ง หลัก ฐานเพื่ อ ยืน ยัน การเข้า ร่ ว มใน FATCA หรือ
กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีท่เี ป็ นลูกค้าสถาบันการเงิน) ทัง้ นี้ เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์และข้อกาหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) ดาเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศทีเ่ กีย่ วข้อง
เพื่อเป็ นการป้ องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรือผูถ้ อื หน่ วยลงทุนโดยรวม รวมทัง้ เพื่อให้
กองทุ น หรือ ผู้ถือหน่ วยลงทุ น โดยรวมได้รบั ประโยชน์ เพิ่ม ขึ้น หากมีก ารดาเนิ น การที่สอดคล้องกับ
กฎหมายต่างประเทศทีเ่ กีย่ วข้องข้างต้น ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หน่ วยลงทุนปฏิเสธการดาเนินการหรือไม่แสดง
เจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกาหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดาเนินการ
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ตามความจาเป็ นและความเหมาะสม โดยถือว่าผูถ้ อื หน่วย
ลงทุ น ดังกล่าวรับ ทราบการดาเนิ น การตามที่บ ริษัท จัด การแจ้งนี้ แ ล้ว และ/หรือ ได้ดาเนิ น การตาม
ข้อตกลงทีไ่ ด้ระบุไว้ในคาขอเปิ ดบัญชี
(1) ไม่รบั คาสังซื
่ อ้ / สับเปลีย่ น/ โอน หน่วยลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดาเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ อื หน่วย
ลงทุนดังกล่าว
กองทุนเปิ ดพริ นซิเพิล อิควิตี ้ ดิวิเดนด์ อินคัม

90

(3)

ดาเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปั นผลและ/หรือเงินที่ชาระค่าขายคืน
หน่ วยลงทุนของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนรายนัน้ ได้ เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกาหนดของ
กฎหมายต่างประเทศทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ นี้ ต้องไม่ขดั กับกฎหมายของประเทศไทย
(4) ดาเนินการอื่นใดอันเป็ นการป้ องกันหรือลดผลกระทบ หรือทาให้กองทุนหรือผู้ถือหน่ วย
ลงทุ น โดยรวมได้ร ับ ประโยชน์ เพิ่ม ขึ้น หากมีก ารด าเนิ น การที่ส อดคล้อ งกับ กฎหมาย
ต่างประเทศทีเ่ กีย่ วข้องข้างต้น
การดาเนินการดังกล่าวถือเป็ นความจาเป็ น และเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะ
เป็ นการกระทาเพื่อหลีกเลีย่ งมิให้บริษทั จัดการและกองทุนมีการดาเนินการทีไ่ ม่สอดคล้องข้อบังคับของ
FATCA และกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องอันจะทาให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที่จ่าย หรือถูกปิ ด
บัญชีธนาคารตามที่กล่าวแล้วข้างต้น ซึ่งในทางปฏิบตั ิบริษัทจัดการจะเลือกดาเนินการเฉพาะผู้ถือ
หน่ ว ยลงทุ น ที่ เ ข้า ข่ า ยเป็ นพลเมื อ งของประเทศสหรัฐ อเมริก า(หรือ เป็ นบุ ค คลตามที่ ก ฎหมาย
ต่างประเทศทีเ่ กีย่ วข้องกาหนด)เท่านัน้
ทัง้ นี้ ในกรณี ท่กี ฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกาหนดเพื่อรองรับการดาเนิน การตามที่บ ริษัท
จัดการได้สงวนสิทธิไว้ขา้ งต้น บริษัทจัดการ(รวมถึงผู้ท่เี กี่ยวข้อง) จะดาเนินการตามข้อกาหนดของ
กฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนาส่งข้อมูลของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนไปยัง หน่ วยงาน หรือดาเนินการอื่น
ใดทีร่ าชการกาหนด โดยไม่จาเป็ นต้องร้องขอต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุน
12. การซือ้ หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวติ
ผูล้ งทุนสามารถซือ้ หน่ วยลงทุนของกองทุนนี้ควบกรมธรรม์ประกันชีวติ หรือทีเ่ รียกว่า กรมธรรม์ประกัน
ชีวติ ควบหน่ วยลงทุน โดยติดต่อกับบริษัทประกันชีวติ หรือตัวแทนทีบ่ ริษทั ประกันชีวติ กาหนด (ถ้ามี)
ทัง้ นี้ การซือ้ ขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวติ อาจมีขอ้ กาหนด และวิธปี ฏิบตั ทิ แ่ี ตกต่างไปจาก
การซื้อขายหน่ วยลงทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนที่ซ้อื กรมธรรม์ประกันชีวติ ควบหน่ วยลงทุนจึงควร
ศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรม์ประกันชีวติ ควบหน่วยลงทุนก่อน
บริษทั ประกันชีวติ เป็ นตัวแทนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวติ ในการรวบรวม และนาส่ง
คาสังซื
่ ้อขายหน่ วยลงทุน รวมทัง้ คาสังต่
่ างๆไปยังบริษัทจัดการในนามของบริษัทประกันชีวติ โดยไม่
เปิ ดเผยชื่อที่แท้จริงของผูถ้ อื หน่ วยลงทุน (Omnibus Account) ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกัน
ชีวิต มีห น้ า ที่ต้ อ งติด ต่ อ เพื่อ รับ หน่ ว ยลงทุ น หรือ รับ ช าระค่ า ขายคืน หน่ ว ยลงทุ น และตลอดจนรับ
คายืนยันการทารายการต่างๆ จากบริษทั ประกันชีวติ โดยตรง
อนึ่ง บริษัท จัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิก หรื อเปลี่ย นแปลงการให้บ ริก ารซื้อหน่ วยลงทุน ควบ
กรมธรรม์ประกันชีวติ รวมถึงการให้บริการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผู้ถือ
หน่ วยลงทุนและ/หรือ ผู้ลงทุนที่ซ้อื กรมธรรม์ประกันชีวติ ควบหน่ วยลงทุนแล้ว ทัง้ นี้ ในกรณีท่มี ีการ
เปลีย่ นแปลงการให้บริการดังกล่าว บริษทั จะแจ้งให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยติดประกาศทีท่ า
การของบริษทั จัดการและ/หรือบริษทั ประกันชีวติ และ/หรือเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ
ในกรณี ท่มี ีการยกเลิกบริการดังกล่าว บริษัทจัดการ จะแจ้งให้ผู้ถือหน่ วยลงทุนทราบล่วงหน้ าอย่าง
น้อย 30 วัน โดยติดประกาศทีท่ าการของบริษทั จัดการและ/หรือบริษทั ประกันชีวติ และ/หรือเผยแพร่บน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ทราบภายใน 15 วัน
ข้อกาหนดเกีย่ วกับการซือ้ ขายหน่ วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวติ ดังต่อไปนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลง
ได้ โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนและ/หรือผูล้ งทุนทีซ่ อ้ื กรมธรรม์ประกันชีวติ ควบ
หน่วยลงทุนแล้ว
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1. มูลค่าขัน้ ต่ าของการสังซื
่ อ้ หน่ วยลงทุน มูลค่าขัน้ ต่ าของการขายคืนหน่ วยลงทุน มูลค่าหน่ วยลงทุน
คงเหลือในบัญชี ขัน้ ต่ าจานวนหน่ วยลงทุนคงเหลือ ในบัญชีขนั ้ ต่ า ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
(Front-end Fee) และค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) :
เนื่องจากการซื้อขายหน่ วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวติ มีขอ้ กาหนดที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น
การเวนคืนกรมธรรม์ สัดส่วนการเลือกลงทุนแต่ละกองทุน การดาเนินการสับเปลี่ยนกองทุน ตลอดจน
การหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น ค่าการประกันภัย เป็ นต้น ดังนัน้ การสังซื
่ ้อขายหน่ วย
ลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวติ จึงมีขอ้ กาหนดในเรื่องมูลค่าขัน้ ต่ าของการสังซื
่ อ้ หน่ วยลงทุน มูลค่าขัน้
ต่าของการสังขายคื
่
น จานวนหน่วยลงทุนขัน้ ต่ าของการสังขายคื
่
น มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั ้
ต่า จานวนหน่ วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั ้ ต่ า ค่าธรรมเนียมการขายหน่ วยลงทุน (Front-end Fee) และ
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน (Back-end Fee) ซึ่งอาจแตกต่างจากการซื้อขายหน่ วยลงทุน
ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทัวไปเพี
่
ยงอย่างเดียว
ผูล้ งทุนทีส่ นใจซือ้ กรมธรรม์ประกันชีวติ ควบหน่วยลงทุน จึงต้องศึกษาข้อกาหนดดังกล่าวได้ ตามเงื่อนไข
ทีร่ ะบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวติ ควบหน่ วยลงทุน และ/หรือเอกสารประกอบการขายทีจ่ ดั ทาโดยบริษัท
ประกันชีวติ
2. การเสนอขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวติ :
ผูล้ งทุนสามารถซือ้ หน่ วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวติ ควบหน่ วยลงทุนผ่านบริษัท
ประกันชีวติ หรือตัวแทนทีบ่ ริษทั ประกันชีวติ กาหนด (ถ้ามี) โดยชาระค่าซือ้ หน่ วยลงทุนตามวิธกี ารทีแ่ ต่
ละบริษัทประกันชีวติ กาหนด ทัง้ นี้ บริษัทประกันชีวติ อาจกาหนดมูลค่าขัน้ ต่ าในการสังซื
่ อ้ หน่ วยลงทุน
วันและเวลาทาการในการสังซื
่ อ้ หน่ วยลงทุน วิธกี ารในการสังซื
่ อ้ วิธกี ารชาระเงินเพิม่ เติม ตามทีร่ ะบุไว้ใน
กรมธรรม์ประกันชีวติ และ/หรือเอกสารการขายที่ผลู้ งทุนได้รบั จากบริษทั ประกันชีวติ โดยระยะเวลาใน
การสังซื
่ อ้ จะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาการเสนอขายหน่ วยลงทุนทีก่ าหนดไว้ในโครงการ และคาสัง่
ซือ้ หน่วยลงทุนจะมีผลเมื่อบริษทั จัดการได้รบั ชาระเงินครบถ้วนจากบริษทั ประกันชีวติ แล้ว
ในกรณีของการสังซื
่ ้อขายหน่ วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวติ บริษทั จัดการ หรือบริษัทประกันชีวติ
อาจปฏิเสธคาสังซื
่ อ้ ขายหน่ วยลงทุนของผูล้ งทุน เมื่อพิจารณาเห็นว่า คาสังดั
่ งกล่าวอาจเข้าข่ายการทา
ธุรกรรมที่มีเหตุ อนั ควรเชื่อได้ว่ามีความเกี่ยวข้องหรืออาจจะเกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน และ/หรือการ
สนับสนุ นทางการเงินแก่การก่อการร้าย ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ
พระราชบัญญัตปิ ้ องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย รวมถึงกฎหมายฉบับ
อื่นทีเ่ กีย่ วข้อง หรือเข้าข่ายบุคคลทีบ่ ริษทั ประกันชีวติ สงวนสิทธิในการพิจารณารับประกัน หรือการสังซื
่ อ้
หน่วยลงทุนดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน ผูถ้ อื หน่วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียงหรือต่อความ
รับผิดชอบทางกฎหมายของบริษทั จัดการ หรือบริษทั ประกันชีวติ รวมถึงกรณีทค่ี าสังซื
่ อ้ หน่วยลงทุนเข้า
ข่ายเป็ นการทาธุรกรรมที่ถือเป็ นความผิดตามกฎหมาย ขัดต่ อกฎหมายหรือความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชนหรืออยู่ภายใต้คาสังห้
่ ามการทาธุรกรรมของทางราชการ และกรณีท่ีผลู้ งทุนไม่ผ่านหลักเกณฑ์
การรับประกันของบริษทั ประกันชีวติ
3. การรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน :
3.1. ผู้ลงทุน ที่ซ้ือกรมธรรม์ประกัน ชีวิต ควบหน่ วยลงทุน สามารถขายคืน หน่ วยลงทุ นของกองทุ นใน
รูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวติ ควบหน่ วยลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวติ หรือตัวแทนที่บริษั ทประกัน
ชีวติ กาหนด (ถ้ามี)
ทัง้ นี้ บริษัทประกันชีวติ อาจกาหนดมูลค่า หรือ จานวนหน่ วยลงทุนขัน้ ต่ าในการขายคืนหน่ วยลงทุ น
เงื่อนไขในการขายคืนหน่ วยลงทุน วันและเวลาในการขายคืนหน่ วยลงทุน วิธกี ารนาส่งเงินค่าขายคืน
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หน่ วยลงทุนเพิม่ เติมตามทีร่ ะบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวติ และ/หรือเอกสารการขายทีผ่ ถู้ ือหน่ วยลงทุน
ได้รบั จากบริษัทประกันชีวติ โดยระยะเวลาการขายคืนจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาทีก่ าหนดไว้ใน
โครงการ และคาสังขายคื
่
นจะมีผลเมื่อบริษทั ประกันชีวติ ได้สง่ คาสังขายคื
่
นหน่วยลงทุนดังกล่าวมายัง
บริษัทจัดการแล้ว โดยบริษัทประกันชีวิตอาจต้องการเอกสารหลักฐานจากผู้ถือกรมธรรม์จน
ครบถ้วน ก่อนส่งคาสังขายคื
่
นหน่วยลงทุนมายังบริษทั จัดการ
ทัง้ นี้ ผู้ลงทุ น ที่ซ้ือกรมธรรม์ป ระกัน ชีวิต ควบหน่ วยลงทุ น ที่ป ระสงค์จะขายคืน หน่ วยลงทุ น
สามารถขายคืนหน่ วยลงทุน โดยระบุ เป็ น จานวนหน่ วยลงทุน โดยใช้แบบฟอร์มของบริษัท
ประกันชีวติ ตามจานวนขัน้ ต่าและเงื่อนไขทีร่ ะบุไว้ในกรมธรรม์
บริษัทจัดการจะดาเนินการชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนให้แก่ตัวแทนของผู้ถือกรมธรรม์
ประกันชีวิตควบหน่ วยลงทุน (กล่าวคือ บริษัทประกันชีวติ ที่ออกกรมธรรม์ประกันชีวติ ควบ
หน่ วยลงทุ น ) ภายใต้ก รอบระยะเวลาที่ก าหนด โดยเป็ น ไปตามเงื่อนไขและข้อ ก าหนดใน
โครงการ ทัง้ นี้ เพื่อให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ บริษัทประกันชีวติ มีหน้ าที่ต้องชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนที่ได้รบั จาก
บริษัท จัดการให้แ ก่ผู้ถือกรมธรรม์ภ ายใน 5 วันท าการนับแต่ วนั รับ ซื้อ คืนหน่ วยลงทุ น โดย
วิธีการรับค่ าขายคืน หน่ วยลงทุ นเป็ น ไปตามวิธีท่ีบริษัท ประกัน ชีวิต กาหนดไว้ในกรมธรรม์
ประกันชีวติ ควบหน่วยลงทุน
3.2. การรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตภิ ายใต้กรมธรรม์ประกันชีวติ ควบหน่วยลงทุน :
ในบางกรณี บริษัทประกันชีวติ อาจมีขอ้ ตกลงกับผู้ถื อหน่ วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกัน
ชีวติ ที่จะดาเนินการส่งคาสังซื
่ ้อ / ขายคืนหน่ วยลงทุนเป็ นประจาหรืออัตโนมัติหรือตาม
เงื่อนไขใดๆทุกเดือน และ/หรือดาเนินการนาเงินจากการขายคืนหน่วยลงทุนมา
ชาระค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดๆทีบ่ ริษทั ประกันชีวติ เรียกเก็บเงินจากผูถ้ อื หน่ วยลงทุน
ควบกรมธรรม์ประกันชีวติ ทัง้ นี้ การส่งคาสังซื
่ อ้ /ขายคืนหน่ วยลงทุน หรือคาสังใดๆ
่
เกี่ยวกับ
การดังกล่าวในแต่ละครัง้ โดยบริษทั ประกันชีวติ ถือว่าบริษทั ประกันชีวติ ได้รบั มอบอานาจจากผู้
ถือหน่ วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวติ ให้ส่งคาสังดั
่ งกล่าวมายังบริษัทจัดการเรียบร้อยแล้ว
โดยบริษัทประกันชีวติ อาจจะสรุปค่าใช้จ่ายดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหน่ วยลงทุน ทัง้ นี้ ผู้ถือ
หน่ วยลงทุนสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายล่าสุดได้ตามช่องทางที่บริษัทประกันชีวติ จะเปิ ดเผย
เพิ่ม เติม ในเอกสารประกอบการขายตามรูปแบบและเงื่อ นไขที่บ ริษัท ประกัน ชีวิตตก ลงกับ
ลูกค้า
4. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
กรณีทผ่ี ู้ลงทุนที่ซอ้ื กรมธรรม์ประกันชีวติ ควบหน่ วยลงทุน บริษัทจัดการจะเป็ นผูอ้ อกเอกสาร
รับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่บริษทั ประกันชีวติ ภายใน 10 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ทารายการ
สังซื
่ ้อหน่ วยลงทุ น ทัง้ นี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะไม่ออกเอกสารรับรองสิทธิในหน่ วย
ลงทุนให้กบั ผูถ้ อื หน่วยภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวติ ควบหน่วยลงทุน
ทัง้ นี้ บริษทั ประกันชีวติ จะเป็ นผูอ้ อกและจัดส่งหนังสือยืนยันการทารายการซือ้ หน่วยลงทุนตาม
ข้อ (2) และการขายคืนหน่ วยลงทุนแก่ผถู้ ือ หน่ วยลงทุนตามข้อ (3) ข้อ 3.1 ภายใต้กรมธรรม์
ประกันชีวติ ควบหน่ วยลงทุนภายใน 10 วันทาการ นับตัง้ แต่ วนั ถัดจากวันสังซื
่ ้อหรือขายคืน
หน่วยลงทุน
5. การสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน

กองทุนเปิ ดพริ นซิเพิล อิควิตี ้ ดิวิเดนด์ อินคัม

93

ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถสับเปลีย่ นหน่ วยลงทุนของกองทุนผ่านบริษทั ประกันชีวติ ตามจานวน
ขัน้ ต่ า จานวนเงินคงเหลือขัน้ ต่ า และเงื่อนไขทีร่ ะบุไว้ในกรมธรรม์ โดยส่งคาสังตามแบบฟอร์
่
ม
ทีบ่ ริษทั ประกันชีวติ กาหนด
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวติ ควบหน่ วยลงทุนระหว่าง
กองทุนรวมภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวติ ตามทีบ่ ริษัทประกันชีวติ กาหนดไว้เท่านัน้ โดยต้องเป็ นการทา
รายการผ่านบริษทั ประกันชีวติ การสับเปลีย่ นการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การทีบ่ ริษทั ประกัน
ชีวติ ขายคืนหน่ วยลงทุนของกองทุนเปิ ดหนึ่ง (กองทุนเปิ ดต้นทาง) เพื่อซื้อหน่ วยลงทุนของกองทุนเปิ ด
อีกกองหนึ่ง (กองทุนเปิ ดปลายทาง) ให้กบั ผูถ้ อื หน่วยลงทุนตามเงื่อนไขทีร่ ะบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวติ
และเอกสารประกอบการขายกรมธรรม์ โดยบริษทั ประกันชีวติ จะเป็ นผูด้ าเนินการนาเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนกองทุนเปิ ดต้นทาง ซึง่ ได้หกั ค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน (ถ้ามี) เพื่อนาไปชาระค่าซื้อ
หน่ วยลงทุนกองทุนเปิ ดปลายทาง หรือดาเนินการอื่นใดเพื่อให้เกิดรายการดังกล่าวให้กบั ผู้ถือหน่ วย
ลงทุน
ทัง้ นี้ การดาเนินการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวติ ควบหน่ วยลงทุน มี 3 รูปแบบ
สรุปได้ดงั นี้
(1) การสับเปลี่ยนกองทุน คือ การสับเปลี่ยนจากกองทุนเปิ ดต้นทางกองหนึ่งไปกองทุนเปิ ดปลายทาง
กองหนึ่งหรือหลายกองทุนตามความประสงค์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนเป็ นครัง้ คราว
(2) การสับเปลีย่ นกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี่ยนกองทุนเป็ นประจาตามคาสังที
่ ่ผู้ถือหน่ วยลงทุน
ระบุไว้ล่วงหน้าให้มีการขายหน่ วยลงทุนกองทุนเปิ ดต้นทางกองหนึ่งเพื่อไปลงทุนในกองทุ นเปิ ด
ปลายทางอีกกองหนึ่งหรือหลายกองทุนตามเงื่อนไขทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุนแสดงความประสงค์
(3) การปรับ สัดส่วนกองทุ นอัต โนมัติ คือ การสับ เปลี่ยนจากกองทุ นเปิ ดต้น ทางกองหนึ่งหรือหลาย
กองทุนไปกองทุนเปิ ดปลายทางกองหนึ่งหรือหลายกองทุนโดยอัตโนมัตติ ามรอบของกรมธรรม์ เช่น
ทุกรอบสามเดือน เป็ นต้น โดยให้มสี ดั ส่วนการลงทุนเป็ นไปตามที่ผู้ถือหน่ วยลงทุนได้แสดงความ
ประสงค์
บริษัทประกันชีวติ อาจระงับการสับเปลี่ยนการถือหน่ วยลงทุนเป็ นการชัวคราว
่
และ/หรือถาวรใน
กรณีทบ่ี ริษทั ประกันชีวติ เห็นว่าไม่เป็ นประโยชน์หรือมีผลกระทบในทางลบต่อผูถ้ อื หน่ วยลงทุ นหรือ
กรณีทย่ี กเลิกตามเงื่อนไขทีก่ าหนดไว้ในกรมธรรม์
บริษัทประกันชีวติ จะเป็ นผู้จดั ส่งหนังสือยืนยันการทารายการสับเปลีย่ นหน่ วยลงทุนให้ผู้ถอื หน่ วย
ลงทุ น ภายใน 10 วัน ท าการ นับ แต่ ว ัน ที่ได้ดาเนิ น การสับ เปลี่ย นหน่ ว ยลงทุ น สาหรับ กรณี ก าร
สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติ และการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ บริษัทประกันชีวติ จะจัดส่ง
รายงานยืนยันการรับคาสังครั
่ ง้ แรก หรือ สรุปส่งเป็ นรายงานรายปี แล้วแต่กรณี ทัง้ นี้ ผู้ถือหน่ วย
ลงทุนสามารถโทรศัพท์สอบถามสถานะการลงทุนได้ทางโทรศัพท์ตามทีบ่ ริษทั ประกันชีวติ กาหนด
6. วันและเวลาในการขาย รับซือ้ คืนหน่วยลงทุน และสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถซือ้ ขาย หรือสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนได้ทบ่ี ริษทั ประกันชีวติ ได้ทุกวันและเวลา
ทาการทีบ่ ริษทั ประกันชีวติ กาหนด ทัง้ นี้ ผู้ถอื หน่ วยลงทุนสามารถทารายการเกี่ยวกับกองทุน ได้แก่
การซื้อหน่ วยลงทุน (การชาระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ) การขายคืนหน่ วยลงทุน (การถอนเงิน
จากบัญชีกรมธรรม์ประกันชีวติ ) การสับเปลี่ยนกองทุน การสับเปลีย่ นกองทุนอัตโนมัติ และการปรับ
สัดส่วนลงทุนอัตโนมัตไิ ด้โดยส่งคาสังตามแบบฟอร์
่
มและปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัท
ประกันชีวติ กาหนด
7. สิทธิประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวติ :
กองทุนเปิ ดพริ นซิเพิล อิควิตี ้ ดิวิเดนด์ อินคัม

94

ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวติ ควบหน่ วยลงทุนมีสทิ ธิต่างๆทีแ่ ตกต่างจากผูถ้ อื หน่ วย
ลงทุนทัวไปที
่ ซ่ อ้ื หน่วยลงทุนของกองทุนนี้เพียงอย่างเดียว เช่น
1. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะไม่ให้มกี ารโอนเปลีย่ นมือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใดทัง้ สิน้
2. ผูถ้ อื หน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวติ ควบหน่วยลงทุนไม่มสี ทิ ธินาหน่วยลงทุนไป
จานาเป็ นหลักประกัน
3. ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนมีสทิ ธิในฐานะผูเ้ อาประกันภัยจากบริษทั ประกันชีวติ รวมถึงผูถ้ อื หน่ วย
ลงทุนสามารถยกเลิกการทา กรมธรรม์ประกันชีวติ ควบหน่ วยลงทุนภายในระยะเวลาที่
บริษัทประกันชีวติ และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด โดยบริษัทประกันชีวติ จะเป็ น
ผูด้ าเนินการขายหน่วยลงทุนกับบริษทั จัดการในส่วนของการลงทุนในหน่วยลงทุน
4. สิทธิในการขอรับหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลรายละเอียดโครงการจากบริษัทประกันชีวิต
หรือ ตัว แทนขายหน่ วยลงทุ น ควบกรมธรรม์ป ระกัน ชีวิต (ถ้า มี) ที่บ ริษัท ประกัน ชีวิต
กาหนด
5. สิทธิในการได้รบั ทราบจากบริษัทประกันชีวติ ถึงรายชื่อของบริษัทจัดการทุกแห่งที่รบั
จัดการกองทุนรวมควบกรมธรรม์ประกันชีวติ ทีเ่ สนอขายโดยบริษทั ประกันชีวติ นัน้
6. สิทธิในการได้รบั ทราบข้อมูลจากบริษทั ประกันชีวติ เกีย่ วกับชื่อ ทีอ่ ยู่ ของบริษทั จัดการ
บริษัทประกันชีวติ รวมทัง้ ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจาตัวของตัวแทนขายหน่ วยลงทุนควบ
กรมธรรม์ประกันชีวติ ทีบ่ ริษทั ประกันชีวติ กาหนด
7. สิทธิในการได้รบั ทราบข้อมูลจากบริษัทประกันชีวิตเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ
หน่ วยลงทุน ที่ได้รบั คาแนะน าเพื่อ ซื้อ หน่ วยลงทุ นนัน้ ตลอดจนรับ ทราบค าเตือนและ
คาอธิบายเกีย่ วกับความเสีย่ งของการลงทุนในหน่วยลงทุน
8. สิทธิในการได้รบั ทราบข้อเท็จจริงที่มผี ลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อสิท ธิประโยชน์ของผู้
ถือหน่ วยลงทุน หรือต่อการตัดสินใจในการลงทุน เช่น การขายหน่ วยลงทุนของกองทุน
รวมทีอ่ ยู่ในขัน้ ตอนการดาเนินการเพื่อการควบกองทุนรวมหรือการรวมกองทุนรวม เป็ น
ต้น จากบริษทั ประกันชีวติ
9. สิท ธิ ใ นการได้ ร ับ ทราบข้ อ มู ล จากบริษั ท ประกัน ชี วิต เกี่ ย วกั บ ความขั ด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์ เช่ น ค่ า ธรรมเนี ย มหรือ ผลตอบแทนที่ ตัว แทนขายหน่ ว ยลงทุ น ควบ
กรมธรรม์ประกันชีวติ อาจได้รบั จากการซื้อกรมธรรม์ รวมทัง้ การซื้อหรือขายคืนหน่ วย
ลงทุน เป็ นต้น
10. เงื่อนไขหรือสิทธิในการรับบริการจากบริษัทจัดการของผู้ถือหน่ วยลงทุนควบกรมธรรม์
ประกันชีวติ อาจไม่เท่าเทียม และแตกต่างจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนทัวไป
่ เช่น สิทธิในการรับ
สมุดบัญชีแสดงสิทธิหน่ วยลงทุน (Fund Book) ของบริษัทจัดการ และการได้รบั ข้อมูล
กองทุ นอาจมีความล่าช้ากว่าได้รบั จากบริษัทจัดการโดยตรง รวมถึงการที่ผู้ถือหน่ วย
ลงทุ น ควบกรมธรรม์ป ระกัน ชีวิต จะไม่ สามารถท ารายการผ่านช่องทางปกติอ่ืนๆของ
บริษัทจัดการ นอกเหนือจากการทารายการผ่านบริษัทประกันชีวติ ที่ผู้ถอื หน่ วยลงทุนมี
กรมธรรม์ประกันชีวติ ควบหน่ วยลงทุนอยู่ ฯลฯ ทัง้ นี้ เนื่องจากบริษัทประกันชีวติ จะทา
หน้าทีเ่ ป็ นตัวแทนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวติ ในการรวบรวม และส่ง
คาสังซื
่ อ้ ขายหน่วยลงทุนไปยังบริษทั จัดการในนามของบริษทั ประกันชีวติ โดยไม่เปิ ดเผย
ชื่อที่แท้จริงของผู้ถอื หน่ วยลงทุน (Omnibus Account) และจะเป็ นผูต้ ิดต่อในการยืนยัน
รายการต่างๆ ตลอดจนส่งมอบหน่วยลงทุนในกรณีซอ้ื และชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนใน
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กรณีขายคืนหน่ วยลงทุนให้กบั ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวติ โดยตรงตาม
วิธกี ารทีบ่ ริษทั ประกันชีวติ แต่ละแห่งกาหนด
11. นอกจากนี้ สิทธิประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุน อาจอยู่ภายใต้เงื่อนไข และข้อกาหนดของ
บริษทั ประกันชีวติ ทีผ่ ถู้ อื หน่ วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวติ ผ่านบริษัทประกันชีวติ แต่
ละราย โดยผู้ ถือ หน่ ว ยลงทุ น ควบกรมธรรม์ ป ระกัน ชีวิต ต้ อ งศึก ษารายละเอีย ดใน
กรมธรรม์ประกันชีวติ ควบหน่วยลงทุนและเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องเพิม่ เติม
8. การจัดส่งเอกสารให้กบั ผูถ้ อื หน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวติ ควบหน่วยลงทุน :
1. การจัดส่งรายงานหกเดือน และรายงานประจาปี
บริษทั ประกันชีวติ จะเป็ นผูด้ าเนินการจัดส่งรายงานหกเดือน รายงานประจาปี ของกองทุน ให้แก่ผถู้ ือ
หน่วยลงทุน หลังจากทีไ่ ด้รบั เอกสารจากบริษทั จัดการ
2. รายงานแสดงฐานะการเงินของผูถ้ อื หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวติ
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกัน ชีวติ อาจติดต่อบริษัทประกันชีวติ เพื่อให้จดั ส่งรายงานแสดง
ฐานะการถือหน่วยลงทุนตามวิธกี ารและเงื่อนไขทีบ่ ริษทั ประกันชีวติ กาหนด
21. กำรดำเนิ นกำรกรณี บริษทั จัดกำรไม่สำมำรถดำรงเงิ นกองทุนได้ตำมที่ประกำศกำหนด :
ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการไม่สามารถดารงเงินกองทุนได้ตามทีป่ ระกาศกาหนด บริษทั จัดการจะดาเนินการเปลีย่ นให้
บริษทั จัดการรายอื่นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธกี ารขอรับความเห็นชอบจากสานักงานหรือ ขอมติโดยเสียง
ข้างมากของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนซึง่ คิดตามจานวนหน่ วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของจานวนหน่ วยลงทุนที่
จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนรวมภายใน 15 วันนับแต่วนั ทีร่ หู้ รือควรรูว้ ่าไม่สามารถดารงเงินกองทุนได้ ทัง้ นี้
หากมีเหตุจาเป็ นและสมควร บริษทั จัดการอาจขอให้สานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือก
บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่จะคานึงถึงประโยชน์ของผู้ถอื หน่ วยลงทุนเป็ นสาคัญ และในกรณีทม่ี คี ่าใช้จ่าย
เกิดขึน้ จากการเปลีย่ นบริษทั จัดการ บริษทั จัดการรายเดิมจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษทั จัดการ
ไม่สามารถดาเนินการได้ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด บริษทั จัดการจะดาเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป
22. ผลบังคับของโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม :
บริษทั จัดการกองทุนรวมมีหน้าทีป่ ฏิบตั ติ ามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่ วยลงทุนกับ
บริษทั จัดการกองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคาสัง่
ทีอ่ อกโดยอาศัยอานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทัง้ นี้ ในกรณีทข่ี อ้ กาหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ใน
กฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคาสังดั
่ งกล่าว หากบริษทั จัดการกองทุนรวมได้ดาเนินการให้เป็ นไปตามกฎหมาย
ประกาศ กฎ หรือคาสังนั
่ น้ ให้ถอื ว่าบริษทั จัดการกองทุนรวมได้ปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามโครงการแล้ว
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตัง้ ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุน
รวม โดยผูด้ ูแลผลประโยชน์มอี านาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่ วยลงทุนและบริษทั จัดการกองทุนรวม
ทัง้ นี้ การลงนามในข้อผูกพันของผูด้ แู ลผลประโยชน์ทไ่ี ด้รบั การแต่งตัง้ โดยชอบ ให้ถอื ว่าผูกพันผูถ้ อื หน่วยลงทุน
ทัง้ ปวง
การทีผ่ ู้ถอื หน่ วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซือ้ หรือลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการ
จัดการกองทุนรวมนี้ ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถอื ว่าผูถ้ อื หน่ วยลงทุนดังกล่าวยอมรับทีจ่ ะผูกพันตามข้อกาหนดใน
โครงการจัดการกองทุนรวมและข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม
โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุ มตั ิจากสานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่ง
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถอื หน่ วยลงทุนกับ
บริษทั จัดการกองทุนรวม ถือเป็ นส่วนหนึ่งของข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่วยลงทุนกับบริษทั จัดการกองทุนรวม
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แนวทำงในกำรใช้สิทธิ ออกเสียงและกำรดำเนิ นกำรใช้สิทธิ ออกเสียง
ผูล้ งทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สทิ ธิออกเสียงและการดาเนินการใช้สทิ ธิออกเสียงในการประชุมผูถ้ อื หุน้
ของบริษทั ต่างๆ ในรอบปี ปฏิทนิ ได้จาก website ของบริษทั จัดการ (www.principal.th)

รำยชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีกำรทำธุรกรรมกับกองทุนรวม
กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล อิ ควิ ตี้ ดิ วิเดนด์ อิ นคัม
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 พฤษภำคม 2561 ถึงวันที่ 30 เมษำยน 2562
- ไม่มี หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ท่ี
บริษทั จัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษทั จัดการ (www.principal.th) และสานักงาน ก.ล.ต.
(www.sec.or.th)

รำยชื่อผูจ้ ดั กำรกองทุนที่บริหำรจัดกำรกองทุนรวม
กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล อิ ควิ ตี้ ดิ วิเดนด์ อิ นคัม
1. นายวิน พรหมแพทย์, CFA
2. นายวศิน ปริธญ
ั , CFA
3. นายธนัท เจตจันทร์ประภา, CFA
4. น.ส.ปุณยนุช บุญยรัตพันธุ์
5. นายชาตรี มีชยั เจริญยิง่
หมายเหตุ : ผู้ลงทุ น สามารถดูรายชื่อผู้จดั การกองทุ นทัง้ หมดได้ท่ี website ของบริษัท จัด การ
(www.principal.th)
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ลาดับ

รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่ องจากการที่กองทุนใช้บริ การบุคคลอื่ น (Soft Commission)
ของธุรกิ จกองทุนรวม
ผลประโยชน์ตอบแทนที่ได้รบั
เหตุผลในการรับ
ชื่อผู้ให้ผลประโยชน์ตอบแทน
บทวิ เคราะห์ สิทธิ ในการ อื่ นๆ ผลประโยชน์ตอบแทน

1

บริษทั หลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหำชน)



2

ธนำคำร กรุงเทพ จำกัด (มหำชน)



3

บริษทั หลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหำชน)



4

บริษทั หลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด(มหำชน)



5

บริษทั หลักทรัพย์ ซีจเี อส ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด



6

บริษทั หลักทรัพย์โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน)



7

บริษทั หลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด



8

บริษทั หลักทรัพย์ ซิต้คี อร์ป (ประเทศไทย) จำกัด



9

บริษทั หลักทรัพย์เครดิต ดีบเี อส วิคเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด





10 บริษทั หลักทรัพย์เครดิต ฟินนั เซีย ไซรัส จำกัด (มหำชน)



เพือ่ เป็ นข้อมูลประกอบ

11 ธนำคำร กสิกรไทย จำกัด(มหำชน)



กำรตัดสินใจลงทุน

12 บริษทั หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)



13 บริษทั หลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหำชน)



14 บริษทั หลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)



15 บริษทั หลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหำชน)



16 ธนำคำร ไทยพำณิชย์ จำกัด(มหำชน)



17 บริษทั หลักทรัพย์ ไทยพำณิชย์ จำกัด



18 บริษทั หลักทรัพย์ ธนชำต จำกัด (มหำชน)



19 บริษทั หลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด (มหำชน)



20 บริษทั หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด
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2

บริษทั หลักทรัพย์จดั กำรกองทุน พรินซิ เพิ ล จำกัด
สอบถำมข้อมูลเพิ่ มเติ มได้ที่ 0-2686-9500
www.principal.th
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