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กองทุนนี้ ลงทุนกระจุกตัวในกลุ่มอุตสำหกรรมอสังหำริมทรัพย์ (Property Sector Fund) ดังนั้นหำกมีปัจจัยลบที่ ส่งผลกระทบต่อกำรลงทุนดังกล่ำว
ผู้ลงทุนอำจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมำก
กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล พร็อพเพอร์ตี้ อิ นคัม มีกำรลงทุนในต่ำงประเทศ บำงส่วนซึ่งจะไม่เกิ นร้อยละ 79 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุน กองทุน
จึงมี ควำมเสี่ ยงจำกอัต รำแลกเปลี่ย นเงิ น ตรำต่ ำงประเทศ บริ ษั ท จัด กำรอำจลงทุน ในสัญ ญำซื้อ ขำยล่ วงหน้ ำเพื่ อป้ องกัน ควำมเสี่ย งจำกอัตรำ
แลกเปลี่ยน (Hedging) โดยขึ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดกำร ผู้ลงทุนอำจจะขำดทุนหรือได้รบั กำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยน/หรือได้รบั เงินคืนตำ่ กว่ำ
เงินทุนเริ่มแรกได้
กองทุนนี้ ลงทุนกระจุกตัวในกลุ่มอุตสำหกรรม ดังนัน้ หำกมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อกำรลงทุนดังกล่ำวผู้ลงทุนอำจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมำก
กองทุนนี้ เป็ นกองทุนรวมหมวดอุตสำหกรรม ที่มุ่งลงทุนเฉพำะเจำะจงในกลุ่มอุตสำหกรรมอสังหำริมทรัพย์ (Property Sector Fund) เพียงหมวด
เดียว จึงอำจมีควำมเสี่ยงและควำมผันผวนของรำคำสูงกว่ำกองทุนรวมทัวไปที
่
่ มีกำรกระจำยหลำยอุตสำหกรรม ดังนั้นผู้ ลงทุนควรศึกษำข้อมูล
ของหมวดอุตสำหกรรมดังกล่ำวเพื่อประกอบกำรตัดสิ นใจลงทุน
กองทุนมีนโยบำยที่ จะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ ำ เพื่อแสวงหำผลประโยชน์ ตอบแทน ทำให้กองทุนนี้ มีควำมเสี่ยงมำกกว่ำกองทุน
รวมอื่น จึงเหมำะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องกำรผลตอบแทนสูงและรับควำมเสี่ยงได้สูงกว่ำผู้ลงทุนทัวไป
่
กองทุนอำจจะลงทุนในตรำสำรที่ มีลกั ษณะของสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ ำแฝง (Structured Note) โดยอัตรำผลตอบแทนจะอ้ำงอิ งกับหลักทรัพย์ หรือ
ดัชนี กลุ่มหลักทรัพย์ หรือสิ นทรัพย์อื่นใด ที่เกี่ยวข้องกับหมวดอุตสำหกรรมอสังหำริ มทรัพย์ทงั ้ ในไทย และหรือต่ำงประเทศกองทุนจึงมีควำมเสี่ยง
เนื่ องจำกกำรลงทุนในตรำสำรดังกล่ำว
กองทุนมีกำรแบ่งชนิ ดของหน่ วยลงทุนเป็ น 6 ชนิ ด ได้แก่ ชนิ ดขำยคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติ ชนิ ดจ่ำยเงินปันผล ชนิ ดสะสมมูลค่ำ ชนิ ดผู้ลงทุนสถำบัน
ชนิ ดผู้ลงทุนกลุ่ม และชนิ ดผู้ลงทุนพิเศษ ทัง้ นี้ ผู้ลงทุนควรศึกษำข้อมูลของหน่ วยลงทุนทัง้ 6 ชนิ ดก่อนทำกำรลงทุน เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ลงทุน
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิ ทธิ์ ในกำรเพิ่มชนิ ดหน่ วยลงทุนในอนำคตได้
กำรแบ่ งชนิ ดของหน่ ว ยลงทุน มิ ได้ ท ำให้ค วำมรับ ผิ ดชอบของกองทุ น รวมที่ มีต่ อบุ ค คลภำยนอกแยกออกจำกกัน ตำมชนิ ด ของหน่ ว ยลงทุ น
ทรัพย์สินทัง้ หมดของกองทุนรวมยังคงอยู่ภำยใต้ควำมรับผิดต่อบุคคลภำยนอกอย่ำงเท่ำเทียมกัน
มูลค่ำหน่ วยลงทุนของหน่ วยลงทุนแต่ละชนิ ดอำจมีมูลค่ำเท่ำกันหรือแตกต่ำงกันได้ โดยบริษัทจัดกำรจะแยกคำนวณมูลค่ำทรัพย์สินของกองทุน
แต่ละชนิ ด
สำหรับหน่ วยลงทุนชนิ ดขำยคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติบริษัทจัดกำรจะนำเงิ นค่ำรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติไปซื้อหน่ วยลงทุนของกองทุนเปิ ด
พรินซิ เพิล เดลี่ ตรำสำรรัฐระยะสัน้ ทัง้ จำนวน
กำรลงทุนในหน่ วยลงทุน มิ ใช่กำรฝำกเงิ น และมีควำมเสี่ยงของกำรลงทุน ผู้ลงทุนอำจได้รบั เงินลงทุนคืนมำกกว่ำหรือน้ อยกว่ำเงินลงทุนเริ่มแรกก็
ได้ ดังนัน้ ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนี้ เมื่อเห็นว่ำกำรลงทุนในกองทุนรวมนี้ เหมำะสมกับวัตถุประสงค์กำรลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับ
ควำมเสี่ยงที่อำจเกิ ดขึ้นจำกกำรลงทุนได้
ในกรณี ที่กองทุนไม่สำมำรถดำรงสิ นทรัพย์สภำพคล่องได้ตำมที่สำนักงำน ก.ล.ต. กำหนด ผู้ลงทุนอำจไม่สำมำรถขำยคืนหน่ วยลงทุนตำมที่มีคำสัง่
ไว้
ในกรณี ที่มีเหตุกำรณ์ไม่ปกติ ผ้ลู งทุนอำจได้รบั ชำระเงินค่ำขำยคืนหน่ วยลงทุนล่ำช้ำกว่ำเวลำที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน
ผู้ลงทุนควรศึกษำข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้ำใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็ นข้อมูล เพื่อใช้อ้ำงอิ งในอนำคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถำมผู้
ติ ดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้ำใจก่อนซื้อหน่ วยลงทุน
กำรพิ จำรณำร่ำงหนังสือชี้ชวนในกำรเสนอขำยหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ มิได้เป็ นกำรแสดงว่ำสำนักงำน ก.ล.ต. ได้รบั รองถึงควำมถูกต้องของ
ข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันรำคำหรือผลตอบแทนของหน่ วยลงทุนที่เสนอขำยนัน้
ผู้ลงทุนควรทำควำมเข้ำใจลักษณะสิ นค้ำ(กองทุนรวม) เงื่อนไข ผลตอบแทนและควำมเสี่ยงก่อนตัดสิ นใจลงทุน
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ระดับควำม
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จัดตัง้ และจัดการโดย

บริษทั หลักทรัพย์จดั กำรกองทุน พรินซิ เพิล จำกัด
เสนอขายต่อผูล้ งทุนทั ่วไป

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

ผู้ดแู ลผลประโยชน์
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
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รำยละเอียดโครงกำรจัดกำรกองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล พร็อพเพอร์ตี้ อิ นคัม
คำจำกัดควำม / คำนิ ยำม :
เป็ นไปตามประกาศ
1. ชื่อ ประเภท และอำยุของโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม :
1.1. ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) : กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ต้ี อินคัม
1.2 ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) : Principal Property Income Fund
1.3. ชื่อย่อ : PRINCIPAL iPROP
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 มูลค่ำที่ ตรำไว้ จำนวน ประเภท รำคำของหน่ วยลงทุนที่เสนอขำย :
2.1. จานวนเงินทุนของโครงการ : 30,000,000,000.00 บาท
2.1.1. จานวนเงินทุนของโครงการเริม่ ต้น : 1,500,000,000.00 บาท
2.2. เงื่อนไข (จานวนเงินทุนของโครงการ) :
ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก บริษทั จัดการ อาจเสนอขายหน่ วยลงทุนเกินจานวน เงินทุน
ของโครงการได้ไม่เกิน 225 ล้านบาท
2.3. มูลค่าทีต่ ราไว้ต่อหน่วย : 10 บาท
2.4. จานวนหน่วยลงทุน : 3,000,000,000 หน่วย
2.5. ราคาของหน่วยลงทุนทีเ่ สนอขายครัง้ แรก : 10.0000 บาท
2.6. มูลค่าขัน้ ต่าของการสั ่งซื้อครัง้ แรก : แบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดังนี้
ชนิดรับขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
: 1,000 บาท
ชนิดจ่ายเงินปั นผล
: 1,000 บาท
ชนิดสะสมมูลค่า
: 1,000 บาท
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
: 50,000,000 บาท
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
: 1 บาท
ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
: 1 บาท
2.7. มูลค่าขัน้ ต่าของการสั ่งซื้อครัง้ ถัดไป : แบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดังนี้ :
ชนิดรับขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
: 1,000 บาท
ชนิดจ่ายเงินปั นผล
: 1,000 บาท
ชนิดสะสมมูลค่า
: 1,000 บาท
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
: 5,000,000 บาท
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม
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ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
2.8. มูลค่าขัน้ ต่าของการสั ่งขายคืน :
ชนิดรับขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ชนิดจ่ายเงินปั นผล
ชนิดสะสมมูลค่า
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ

: 1 บาท
: 1 บาท
: ไม่กาหนด
: ไม่กาหนด
: ไม่กาหนด
: ไม่กาหนด
: ไม่กาหนด
: ไม่กาหนด

2.9. จานวนหน่วยลงทุนขัน้ ต่าของการสั ่งขายคืน :
ชนิดรับขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
: ไม่กาหนด
ชนิดจ่ายเงินปั นผล
: ไม่กาหนด
ชนิดสะสมมูลค่า
: ไม่กาหนด
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
: ไม่กาหนด
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
: ไม่กาหนด
ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
: ไม่กาหนด
2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั ้ ต่า :
ชนิดรับขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
: ไม่กาหนด
ชนิดจ่ายเงินปั นผล
: ไม่กาหนด
ชนิดสะสมมูลค่า
: ไม่กาหนด
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
: ไม่กาหนด
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
: ไม่กาหนด
ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
: ไม่กาหนด
2.11. จานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั ้ ต่า :
ชนิดรับขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ชนิดจ่ายเงินปั นผล
ชนิดสะสมมูลค่า
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ

: ไม่กาหนด
: ไม่กาหนด
: ไม่กาหนด
: ไม่กาหนด
: ไม่กาหนด
: ไม่กาหนด

2.12. รายละเอียดเพิม่ เติม : ไม่มี
บริษัท จัดการขอสงวนสิทธิในการปรับลด หรือ ยกเว้น จานวนมู ลค่ าขัน้ ต่ าตามข้อ 2.6 – 2.7 (ถ้ ามี) ให้กับผู้
สั ่งซื้อ หรือสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนตามประเภทของผูล้ งทุน ตามมูลค่าการซื้อหน่ วยลงทุน ตามระยะเวลาการถือ
ครองหน่ วยลงทุ น ตามช่ องทางการซื้อขายหน่ วยลงทุ น หรือ ตามเงื่อนไขที่บริษัท จัด การอาจกาหนดขึ้น ใน
อนาคต เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวก และเป็ นประโยชน์ให้แก่ผูถ้ อื หน่วยลงทุน โดยบริษทั จัดการจะ
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม
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ประกาศให้ผลู้ งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ณ ทีท่ าการของบริษทั จัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือประกาศทางเว็บไซด์ของบริษทั จัดการ
อย่างไรก็ตาม บริษัท จัดการขอสงวนสิทธิในการลดหรือเปลี่ยนแปลงมูลค่ าขัน้ ต่าของการทารายการสั ่งซื้อและ/
หรือขายคืนหน่วยลงทุนได้ โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผู้ถอื หน่วยแล้ว เพื่อรองรับรายการส่งเสริมการขาย
หรือบริการต่าง ๆ หรือ ในกรณีทบี่ ริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสมมากกว่า การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวขึ้นอยู่กับดุลย
พินิจของบริษัทจัดการ ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์ ของผู้ถือหน่ วยลงทุนเป็ นสาคัญ โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
ดังกล่าวบริษัท จัดการจะประกาศให้ท ราบล่วงหน้ าไม่ น้อ ยกว่า 7 วัน ณ ที่ท าการของบริษัทจัดการ และ/หรื อ
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือประกาศทางเว็บไซด์ของบริษทั จัดการ
3. วัตถุประสงค์ของโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม ชนิ ดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบำยกำรลงทุน ลักษณะ
พิ เศษ กำรลงทุนในต่ำงประเทศ กำรลงทุนในสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ ำ ประเภทและอัตรำส่วนกำรลงทุนใน
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือกำรหำดอกผลโดยวิ ธีอื่นที่ จะลงทุน :
3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
เป็ นทางเลือกให้แก่ผูล้ งทุนทีต่ ้องการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ และต้องการสร้างโอกาสในการรับ
ผลตอบแทนทีด่ จี ากการมุ่งลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทจี่ ดทะเบียนในประเทศไทย และ/หรือตราสารของ
กองทุ นรวมอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ และ/หรือกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (”REITs”) ซึ่งจะ
ส่งผลให้มี net exposure ในสินทรัพย์ดงั กล่าวโดยเฉลี่ยในรอบบัญ ชีไม่ น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาถึงศักยภาพในการเติบ โต อัตราการจ่ายเงินปั นผลที่สม่าเสมอ และสภาพคล่อง
ของกองทุนทีไ่ ปลงทุนเป็ นสาคัญ รวมถึงตราสารอื่นใดทีใ่ ห้ผลตอบแทนอ้างอิงเกี่ยวกับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
ทัง้ นี้ เพื่อก่อให้เกิดรายได้ และผลประโยชน์ต่อกองทุน และผูล้ งทุนเป็ นสาคัญ
3.2. ประเภทกองทุนรวมตามนโยบายกองทุน : ทรัพย์สนิ ทางเลือก
การลงทุนของนโยบายการลงทุนในทรัพย์สนิ ทางเลือก :
- หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/REITs
3.3. ประเภทกองทุนตามลักษณะพิเศษ :
กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund)
Sector ของกองทุน : PROP
3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนทีล่ งทุนแบบมีความเสีย่ งทัง้ ในและต่างประเทศ
การกาหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : กาหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ
ไม่เกินร้อยละ 79.00 ของ NAV
3.5. นโยบายการกู้ยมื (ถ้ามี) : 3.6. การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) : ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : ทีม่ ิได้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อลดความเสีย่ ง (NonHedging)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซบั ซ้อน
3.6.2 วิธกี ารในการคานวน Global Exposure limit : Commitment approach
3.7. การลงทุนในตราสารทีม่ ลี กั ษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ลงทุน
3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) : มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีช้วี ดั (active
management)
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม
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3.9. ดัชนีช้วี ดั /อ้างอิง (Benchmark)
(1) ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT)
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในอัตราส่วนร้อยละ 50
(2) FTSE Straits Times Real Estate Investment Trust Total Return Index (FSTREI) ในสกุลเงิน SGD (ปรับด้วย
ต้นทุนการป้ องกันความเสีย่ งอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันทีล่ งทุน ประมาณร้อยละ 85
และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 15) ใน
อัตราส่วนร้อยละ 50
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วดั ในการเปรียบเทียบตามทีบ่ ริษทั จัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่
ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนทีก่ าหนด โดยบริษทั จัดการจะเปิ ดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผลู้ งทุนทราบล่วงหน้าอย่าง
ชัดเจนถึงวันทีม่ กี ารเปลี่ยนแปลงตัวชี้วดั ค่าอธิบายเกี่ยวกับตัวชี้วดั และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้วดั ดังกล่าวผ่านการลง
ประกาศในเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ ภายในเวลาทีผ่ ลู้ งทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
อย่างไรก็ตามในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วดั เพื่อให้เป็ นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อกาหนดของสมาคมบริษทั
จัดการลงทุน และ/หรือ ประกาศข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการ
ดาเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วดั ในการใช้เปรียบเทียบในกรณีทผี่ อู้ อกตัวดัชนีของตัวชี้วดั
ไม่ได้จดั ทาหรือเปิ ดเผยข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษทั บริษทั จัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผถู้ อื
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ ภายในเวลาทีผ่ ลู้ งทุนสามารถใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้
3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซบั ซ้อน
3.11. รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :
1) กองทุ นมีนโยบายเน้นลงทุนในหลักทรัพ ย์หรือตราสารในหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริม ทรัพย์ (Property Sector
Fund) ได้ทงั ้ ในและต่างประเทศ โดย
1.1) กองทุ น จะมุ่ ง ลงทุ น ในหน่ วยลงทุ น ของกองทุ น รวมอสัง หาริม ท รัพ ย์ ที่จ ดทะเบีย นในตลาดหลักทรัพ ย์
หน่ วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) (กองทุนProperty) Exchange Traded Fund
ทีเ่ น้นลงทุนในตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ (REITs ETF) หน่วยของกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐาน
ที่อ ยู่ ในหมวดพัฒ นาอุ ตสาหกรรมอสังหาริ มทรัพ ย์ (กองทุ น Infra) หน่ ว ยของกองทุ น private equity ที่
มุ่งเน้นลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หรือหลักทรัพย์หรือตราสารทีเ่ กี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพ ย์
(Private Equity) รวมถึง ตราสารอื่ น ใดที่ใ ห้ สิท ธิ ในการได้ ม าซึ่ งตราสารดัง กล่ าวหรือ กลุ่ ม ของตราสาร
ดังกล่าวทัง้ ในและต่างประเทศ
1.2) หุ้ น ในกลุ่ ม พั ฒ นาอสัง หาริ ม ทรัพ ย์ หรื อ ที่ มี ล ั ก ษณะเที ย บเคี ย งได้ กั บ หมวดพั ฒ นาอุ ต สาหกรรม
อสังหาริม ทรัพย์ รวมถึงตราสารหรือ สัญ ญาทางการเงินอื่นใดในการให้สิทธิได้ม าซึ่งหุ้น ดังกล่าวหรือ ให้
ผลตอบแทนกับหุน้ กลุ่มนัน้ ๆ โดยขึน้ อยู่กบั ดุลพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน และหรือ
1.3) ตราสารที่ มี ล ัก ษณะของสัญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า แฝง (Structured note) ที่ ใ ห้ ผ ลตอบแทนอ้ างอิ ง กั บ
หลักทรัพย์ หรือดัชนีกลุ่มหลักทรัพย์ หรือสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ หรือที่มี
ลักษณะเทียบเคียงได้กับหมวดพัฒนาอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ ทัง้ ในไทย และหรือต่างประเทศ อาทิ
ตราสารที่มีล ักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้ าแฝงที่ให้ผลตอบแทนเชื่อมโยงกับผลการดาเนิ นงานของ
PFUND Index, ตราสารที่มลี กั ษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงที่ให้ผ ลตอบแทนเชื่อมโยงกับผลการ
ดาเนินงานของ Starhill Global REIT, ตราสารที่มีลกั ษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้ าแฝงที่เชื่อ มโยงกับ
รายได้ของอสังหาริมทรัพย์ เป็ นต้น
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ทัง้ นี้ กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ หลักทรัพย์หรือตราสารในหมวดพัฒนาอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ดงั กล่าว
ตามข้อ 1.1-1.3 โดยเฉลี่ยในรอบปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน และลงทุนในหน่วย
ของกองทุ น CIS กองทุ น Infra กองทุ น Property และ/หรือ หน่ วย private equity ทัง้ ในและต่ างประเทศ ตาม
ประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของ
กองทุน
2) ส่วนที่เหลืออาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศทีม่ ีลกั ษณะคล้ายเงินฝาก เงินฝากในสถาบันการเงินตาม
กฎหมายไทย ที่มอี ายุของตราสารหรือสัญญา หรือระยะเวลาการฝากเงิน แล้วแต่กรณี ทีม่ อี ายุไม่เกิน 1 ปี โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อสารองเงินไว้สาหรับการดาเนินงาน รอการลงทุน หรือรักษาสภาพคล่อ งของกองทุน และบริษัท
จัดการอาจจะลงทุนในเงินฝากต่างประเทศ รวมทัง้ ลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สนิ อื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธี
อื่นตามทีร่ ะบุไว้ในโครงการหรือตามทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
กองทุ น อาจลงทุ น ในสัญ ญาซื้ อ ขายล่ วงหน้ า (Derivatives) เพื่อ เพิ่ม ประสิท ธิภ าพการบริห ารการลงทุ น (Efficient
Portfolio Management) ซึ่งพิจารณาจากสภาวะของตลาดการเงินในขณะนั น้ และปั จจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ทิศทาง
ราคาหลักทรัพย์, ทิศทางอัตราดอกเบี้ย, ค่าใช้จ่ายในการป้ องกันความเสีย่ ง เป็ นต้น
ในกรณีที่มีการลงทุนในต่างประเทศกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้ องกันความเสี่ยง
จากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุน ซึ่งพิจารณาจากสภาวะของตลาดการเงิน
ในขณะนัน้ และปั จจัยอื่นทีเ่ กี่ยวข้อง เช่น ทิศทางของค่าเงิน , ค่าใช้จ่ายในการป้ องกันความเสี่ยง เป็ นต้น อย่างไรก็ตาม
หากผู้จดั การกองทุนพิจ ารณาว่า การป้ องกัน ความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนอาจไม่เป็ นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่ วย
หรือทาให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียประโยชน์ที่อาจได้รบั ผูจ้ ดั การกองทุนอาจไม่ป้องกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลี่ยนก็
ได้
ทัง้ นี้ จะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงตราสารหนี้ที่ไม่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ (Unrated Securities) ตราสารทุ น
ของบริษทั ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) และตราสารหนี้ที่มีอนั ดับความน่ าเชื่อถือของ
ตราสารหรือ ผู้ออก (Issue/Issuer) ต่ ากว่าที่ส ามารถลงทุ น ได้ (Non-investment grade) อย่ างไรก็ต าม กองทุ น อาจ
ลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ ตราสารแห่งหนี้ทมี่ อี นั ดับความน่ าเชื่อถือที่ตัวตราสารหรือทีผ่ ู้ออกตราสารต่ ากว่าที่สามารถลงทุน
ได้ (Non-investment grade) เฉพาะในกรณี ที่ตราสารหนี้นัน้ ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ ที่ตัวตราสารหรือที่ผู้
ออกตราสารในอันดับทีส่ ามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านัน้ และ/หรือลงทุนในหรือมีไว้
ซึ่งตราสารแห่งทุนของบริษทั ทีไ่ ม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เฉพาะกรณีทตี่ ราสารแห่งทุนนัน้ เป็ นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ขณะทีก่ องทุนลงทุนเท่านัน้
อย่ างไรก็ดี ในกรณีที่สถานการณ์ การลงทุนทัง้ ในและ/หรือต่างประเทศไม่เหมาะสม เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมี
ความผันผวน เกิดภัยพิบตั ิ เกิดเหตุการณ์ไม่ปกติต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน ซึ่งอาจ
มีผลกระทบต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ การเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติต่างๆ ราคาตลาดลงอย่างรุนแรงที่สุดในรอบปี
บัญชี หรือกรณีอ่นื ใดทีจ่ ะก่อความเสียหายให้แก่กองทุนโดยรวม เป็ นต้น และ/หรือ กรณีเกิดเหตุสุดวิสยั หรือมีเหตุผลที่
จาเป็ นและสมควร และ/หรือในช่วงระยะเวลาประมาณ 10 วันทาการ กรณีทมี่ ผี ถู้ อื หน่วยลงทุนสั ่งซื้อหรือขายคืนหน่วย
ลงทุนจานวนมาก ดังนัน้ จึงอาจมีบางขณะที่กองทุนไม่ส ามารถลงทุนให้เป็ น ไปตามอัต ราส่ วนการลงทุนที่กาหนด
ได้ และบริษัท จัดการจะรายงานการไม่ ส ามารถลงทุ น ตามสัดส่ ว นการลงทุ น ต่ อ ส านั กงาน ก.ล.ต.โดยไม่ ถือ ว่าผิ ด
เงื่อนไขโครงการ
3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ :
ลงทุนในต่างประเทศไม่เกินกว่าร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
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3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื ทีจ่ ะลงทุน:
3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื ทีจ่ ะลงทุนในประเทศ :
ส่วนที่ 1 : ตราสาร TS (transferable securities)
เป็ นไปตามประกาศ และมีการลงทุนใน Structured Notes
ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สนิ ประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย Property
เป็ นไปตามประกาศ
ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สนิ ประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
เป็ นไปตามประกาศ
ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสญ
ั ญาขายคืน (Reverse Repo) การลงทุนใน Reverse Repo
เป็ นไปตามประกาศ
ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยมื หลักทรัพย์ (Securities Lending)
เป็ นไปตามประกาศ
ส่วนที่ 6 : ธุรกรรมประเภท Derivatives
เป็ นไปตามประกาศ
ส่วนที่ 7 : ทรัพย์สนิ ประเภททองคาแท่ง (เฉพาะกรณีทเี่ ป็ นการลงทุนเพื่อกองทุนรวมทองคา)
ไม่มกี ารลงทุน
ส่วนที่ 8 : ทรัพย์สนิ ประเภทหน่วย private equity
เป็ นไปตามประกาศ
3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื ทีจ่ ะลงทุนในต่างประเทศ :
ส่วนที่ 1 : ตราสาร TS (transferable securities)
เป็ นไปตามประกาศ และมีการลงทุนใน Structured Notes
ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สนิ ประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property ต่างประเทศ
เป็ นไปตามประกาศ
ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สนิ ประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากต่างประเทศ
เป็ นไปตามประกาศ
ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสญ
ั ญาขายคืน (Reverse Repo)
ไม่มกี ารลงทุน
ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยมื หลักทรัพย์ (securities lending)
ไม่มกี ารลงทุน
ส่วนที่ 6 : ธุรกรรมประเภท Derivatives
เป็ นไปตามประกาศ
ส่วนที่ 7 : ทรัพย์สนิ ประเภททองคาแท่ง (เฉพาะกรณีทเี่ ป็ นการลงทุนเพื่อกองทุนรวมทองคา)
ไม่มกี ารลงทุน
ส่วนที่ 8 : ทรัพย์สนิ ประเภทหน่วย private equity
เป็ นไปตามประกาศ
3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่น เพื่อเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม :
อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่น เพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
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ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามผูอ้ อกทรัพย์สนิ หรือคู่สญ
ั ญา (Single Entity Limit)
เป็ นไปตามประกาศ และกรณีทกี่ ารลงทุนไม่เป็ นไปตามข้อนี้จะดาเนินการให้เป็ นไปตามทีป่ ระกาศกาหนด
ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)
เป็ นไปตามประกาศ และกรณีทกี่ ารลงทุนไม่เป็ นไปตามข้อนี้จะดาเนินการให้เป็ นไปตามทีป่ ระกาศกาหนด
ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามประเภททรัพย์สนิ (product limit) เฉพาะส่วนทีไ่ ม่เป็ นไปตามประกาศ
ข้อ
1

ประเภททรัพย์สิน
อัตรำส่วน (% ของ NAV)
ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้ก่งึ ทุนหรือ Basel lll ทีม่ อี นั ดับความ
รวมกันไม่เกิน 15%
น่าเชื่อทีต่ วั ตราสารและ/หรือผูอ้ อกตราสารทีต่ ่ากว่าทีส่ ามารถ
ลงทุนได้ (non-investment grade / unrated)

ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการทีล่ งทุน (concentration limit)
เป็ นไปตามประกาศ และกรณีทกี่ ารลงทุนไม่เป็ นไปตามข้อนี้จะดาเนินการให้เป็ นไปตามทีป่ ระกาศกาหนด
ส่วนที่ 5 : การดาเนินการเมื่อทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนขาดคุณสมบัตหิ รือการลงทุนไม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุน
เป็ นไปตามประกาศ และกรณีทกี่ ารลงทุนไม่เป็ นไปตามข้อนี้จะดาเนินการให้เป็ นไปตามทีป่ ระกาศกาหนด
ส่วนที่ 6 : การดาเนินการเมื่อการลงทุนไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน
เป็ นไปตามประกาศ และกรณีทกี่ ารลงทุนไม่เป็ นไปตามข้อนี้จะดาเนินการให้เป็ นไปตามทีป่ ระกาศกาหนด
4. กำรแบ่งชนิ ดหน่ วยลงทุน (Class of Unit):
4.1.
4.2.

4.3.

การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : มี
ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน :
- ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บผูถ้ อื หน่วยลงทุน
- สิทธิทจี่ ะได้รบั เงินปั นผล
รายละเอียดเพิม่ เติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) :
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
PRINCIPAL iPROP-R

เหมาะกับผูล้ งทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิ ดโอกาสให้ผูล้ งทุนรับรายได้
สม่าเสมอจากการขายคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติ และไม่ต้องเสียภาษีจากเงิน
ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตนิ ัน้

ชนิดจ่ายเงินปั นผล
PRINCIPAL iPROP-D

เหมาะสาหรับผูล้ งทุนประเภทนิตบิ ุคคล/สถาบัน เปิ ดโอกาสให้ผลู้ งทุนรับ
รายได้สม่าเสมอจากเงินปั นผล รวมถึงมีสทิ ธิได้รบั สิทธิพเิ ศษทางภาษี หาก
ปฏิบตั เิ ป็ นไปตามเกณฑ์/เงื่อนไขทีก่ รมสรรพากรกาหนด

ชนิดสะสมมูลค่า
PRINCIPAL iPROP-A

เหมาะสาหรับผูล้ งทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิ ดโอกาสให้ผลู้ งทุนรับรายได้
จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการ
ลงทุน (Total return)

ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
PRINCIPAL iPROP-I
(ยังไม่เปิ ดให้บริการ)

เหมาะสาหรับผูล้ งทุนประเภทนิตบิ ุคคล/สถาบัน เปิ ดโอกาสให้ผลู้ งทุนรับ
รายได้สม่าเสมอจากเงินปั นผล รวมถึงมีสทิ ธิได้รบั สิทธิพเิ ศษทางภาษี หาก
ปฏิบตั เิ ป็ นไปตามเกณฑ์/เงื่อนไขทีก่ รมสรรพากรกาหนด ทัง้ นี้ ผูล้ งทุนบุคคล
ธรรมดา และผูล้ งทุนสถาบันสามารถลงทุนได้ในหน่วยลงทุนทุกชนิดตาม
เงื่อนไขทีก่ องทุนกาหนด ทัง้ นี้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการเพิม่ เติม
เปลี่ยนแปลงปรับปรุง หรือเปิ ดบริการหน่วยลงทุนชนิดทีย่ งั ไม่ได้เปิ ด
ให้บริการ เพื่อเพิม่ ความสะดวกให้แก่ผถู้ อื หน่ วยลงทุน และคานึงถึง
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ผลประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ โดยบริษทั จัดการจะติดประกาศ
รายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวัน
เปลี่ยนแปลง ทีท่ าการทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานทีต่ ิดต่อของ
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ยังไม่เปิ ด
ให้บริการ)
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
PRINCIPAL iPROP-C

เหมาะสาหรับผูล้ งทุนประเภทกลุ่มบุคคล นิตบิ ุคคล/สถาบันที่บริษทั จัดการ
กาหนด อาทิ ผูล้ งทุนกลุ่มกองทุนสารองเลี้ยงชีพ กองทุนส่วนบุคคลภายใต้
การบริหารของบริษทั จัดการ ผูล้ งทุนกลุ่มกรมธรรม์ประกันชีวติ ควบหน่วย
ลงทุน (Unit Linked) กองทุนรวมของบริษทั จัดการอื่น การลงทุนจากนิติ
บุคคล/สถาบันทีม่ ีการให้บริการบริหารพอร์ตการลงทุนในรูปแบบ Asset
Allocation Model รวมถึงผูล้ งทุนกลุ่มผูล้ งทุนอื่นทีบ่ ริษทั จัดการประกาศ
เพิม่ ในอนาคต เป็ นต้น โดยเปิ ดโอกาสให้ผลู้ งทุนรับรายได้จากส่วนต่างจาก
การลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total
Return) (บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิสาหรับผูล้ งทุนประเภทกลุ่มบุคคล นิติ
บุคคล/สถาบันที่บริษทั จัดการกาหนดเท่านัน้ )

ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
PRINCIPAL iPROP-X

เหมาะสาหรับผูล้ งทุนประเภทกองทุนรวมอื่นทีอ่ ยู่ภายใต้การบริหารของ
บริษทั จัดการ หรือการลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่น
ทีบ่ ริษทั จัดการเดียวกันเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการดาเนินการ อาทิ กองทุน
รวมภายใต้การบริหารของบริษทั จัดการ รวมถึงกลุ่มผูล้ งทุนอื่นทีบ่ ริษทั
จัดการประกาศเพิม่ เติมในอนาคต โดยเปิ ดโอกาสให้ผลู้ งทุนรับรายได้จาก
ส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการ
ลงทุน (Total return)

ทัง้ นี้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง/เพิม่ เติมประเภทผูล้ งทุนเพื่อลงทุนในชนิดผูล้ งทุนสถาบัน และ
ชนิดผูล้ งทุนพิเศษได้ โดยบริษทั จัดการจะติดประกาศรายละเอียดล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่
ทาการทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน และประกาศผ่านทางเว็บไซด์ของบริษทั จัดการให้ทราบ
ทัง้ นี้ ผูล้ งทุนบุคคลธรรมดา และผูล้ งทุนสถาบันสามารถลงทุนได้ในหน่วยลงทุนทุกชนิดตามเงื่อนไขทีก่ องทุน
กาหนด ทัง้ นี้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการเพิม่ เติม เปลี่ยนแปลงปรับปรุง หรือเปิ ดบริการหน่วยลงทุนชนิดที่
ยังไม่ได้เปิ ดให้บริการ เพื่อเพิม่ ความสะดวกให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน และคานึงถึงผลประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุน
เป็ นสาคัญ โดยบริษทั จัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวัน
เปลี่ยนแปลง ทีท่ าการทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานทีต่ ิดต่อของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ใน
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
5. กำรเสนอขำยหน่ วยลงทุนครัง้ แรก:
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก :
- บริษทั จัดการ
- ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก :
สามารถดูขอ้ มูลในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.
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6. กำรเสนอขำยภำยหลังกำรเสนอขำยครัง้ แรก:
6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก:
- บริษทั จัดการ
- ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หรือวิธกี ารอื่นๆ เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนในอนาคต
6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก :
สามารถดูขอ้ มูลในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.
6.3. การสั ่งซื้อหน่วยลงทุน : ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
7. กำรรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน:
7.1. ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
- บริษทั จัดการ
- ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- หรือวิธกี ารอื่นๆ เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนในอนาคต
7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิม่ เติม :
สามารถดูขอ้ มูลในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.
7.3. วิธกี ารรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
- รับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
- รับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
7.4. รายละเอียดวิธกี ารรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิม่ เติม :
กรณีรบั ซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ : มี
ชนิดจ่ายเงินปั นผล
: ไม่มี
ชนิดสะสมมูลค่า
: ไม่มี
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
: ไม่มี
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
: ไม่มี
ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
: ไม่มี
หลักเกณฑ์การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ :
1. กองทุนจะพิจารณารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตไิ ม่เกินปี ละ 12 ครัง้ โดยพิจารณาจากผลการดาเนินงานสิน้ สุด
ตามช่ วงเวลาที่บริษัทจัดการเห็น สมควร จากกาไรสะสม หรือกาไรสุทธิในงวดบัญ ชีที่จะจ่ายเงิน ค่ารับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัตแิ ล้วแต่กรณี
2. การพิจารณาจ่ายเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตจิ ะขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษทั จัดการ
7.4.1 วิธกี าร วันเวลา และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
7.4.1.1 วิธกี ารรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
1. บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่ วยลงทุนได้ตกลงสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุน และมอบหมายให้บริษัท
จัดการดาเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตใิ ห้ผถู้ ือหน่วยลงทุนไม่เกินปี ละ 12 ครัง้ โดยการ
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รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตใิ ห้ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว จะมีผลให้จานวนหน่วยลงทุนของผู้
ถือหน่วยลงทุนลดลง
2. บริษทั จัดการจะดาเนินการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัตใิ ห้ผู้ถือหน่ วยลงทุนที่มรี ายชื่ออยู่ตาม
หลักฐานที่ปรากฏในทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยลงทุน ของวันที่รบั ซื้อคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัตินัน้ โดย
จะรั บ ซื้ อ คื น หน่ ว ยลงทุ น ให้ ผู้ ถื อ หน่ วยลงทุ น จากการจ่ า ยเงิ น ปั นผลของกองทุ น รวม
อสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนไปลงทุน หรือจากรายได้จากการลงทุนสุทธิบวก/หักกาไรหรือขาดทุน
สุท ธิที่เกิดขึ้น (ถ้ามี) โดยการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติดงั กล่าวจะไม่เกินจานวนเงินสดที่
กองทุนทีม่ อี ยู่ ณ ขณะนัน้
บริษทั จัดการจะดาเนินการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัตใิ ห้ผู้ถือหน่ วยลงทุนที่มรี ายชื่ออยู่ตาม
หลักฐานที่ปรากฏในทะเบีย นผู้ถือหน่ วยลงทุ น ให้ผู้ถือหน่ วยลงทุนตามสัดส่วนจ านวนหน่ ว ย
ลงทุนทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุนถือต่อจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมด โดยบริษทั จัดการจะ
ใช้มูลค่าหน่ วยลงทุนที่คานวณได้เมื่อสิ้นวันทาการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติเป็ นเกณฑ์ใน
การคานวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ทัง้ นี้ ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนอาจไม่ได้รบั เงินตามมูลค่าหน่วยลงทุนอันเนื่องมาจากมูลค่าหน่วยลงทุน
นัน้ อาจจะต้องถูกหักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ เช่น ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกิดขึน้ จริงจากการดาเนินงาน
ดังกล่าว เป็ นต้ น โดยบริษัทจัดการจะนาเงินค่ ารับซื้อคืนหน่ วยลงทุ นอัต โนมัติดงั กล่าว ไปซื้อ
หน่ วยลงทุน ของกองทุ นเปิ ดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสัน้ โดยจานวนหน่ วยลงทุน ของ
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสัน้ ทีผ่ ู้ถอื หน่วยลงทุนจะได้รบั จะคานวณโดยราคา
หน่ วยลงทุนของกองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสัน้ ภายใน 5 วันทาการนับถัดจาก
วันทีบ่ ริษทั จัดการดาเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ในวัน ท ารายการรับซื้อคืน หน่ วยลงทุ น อัต โนมัติกองทุ น ผู้ถือหน่ ว ยลงทุ น ที่ ยงั มิไ ด้เปิ ดบัญ ชี
กองทุนพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสัน้ บริษทั จัดการจะดาเนินการเปิ ดบัญชีกองทุนดังกล่าว
ให้ผู้ถือหน่ วยลงทุ นอัตโนมัติ โดยถือว่าผู้ถือ หน่ วยลงทุน ได้ให้ความยินยอมในการดาเนิ นการ
ดังกล่าวแล้ว
3. บริษัท จัด การจะลดจ านวนหน่ ว ยลงทุ น ในวัน ท าการถัดจากวัน ท าการรับซื้อ คืน หน่ ว ยลงทุ น
อัตโนมัตินั น้ เว้นแต่ บริษัทจัดการได้รบั การผ่อนผันระยะเวลาการคานวณมูลค่า ทรัพ ย์สินสุท ธิ
มูลค่าหน่ วยลงทุน ราคาขายหน่ วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุน ตามที่สมาคมบริษัท
จัดการลงทุนกาหนดโดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะลดจานวน
หน่วยลงทุนตามวรรค 1 ภายในวันทาการถัดจากวันทีเ่ สร็จสินการคานวณดังกล่าว
4. บริษัทจัดการจะใช้รายชื่อผู้ถือหน่ วยลงทุ น ในทะเบียนผู้ถือหน่ วยลงทุน ณ วันท าการขายคืน
หน่วยลงทุนดังกล่าวโดยจะปิ ดทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนเพื่อพักการโอนหน่วยลงทุนสาหรับการ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวในวันทาการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
7.4.1.2 เอกสารประกอบการสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนอาจดาเนินการดังต่อไปนี้ได้ หากได้รบั อนุญาตจากบริษทั จัดการ
กรณี ผู้ถือหน่ วยลงทุนประสงค์ที่จ ะขอให้บริษัท จัดการหรือนายทะเบียนจ่ายเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุน ให้กับ
บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ถอื หน่ วยลงทุน หรือกองทุนอื่นที่อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการตามที่กาหนด ผู้ถือ
หน่ วยลงทุนจะต้องแสดงความประสงค์ดงั กล่าวใน “หนังสือแสดงเจตจานงการจ่ายเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุน”
หรือเอกสารอื่นที่บริษัทจัดการกาหนด เมื่อบริษัทจัดการได้ดาเนินการจ่ายเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินที่
ได้เมื่อเป็ นไปตามเกณฑ์การรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติ ตามวิธีการและบุคคลที่ผู้ถือหน่ วยลงทุนได้แสดง
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ความประสงค์แล้ว บริษทั จัดการจะถือว่าผูถ้ อื หน่ วยลงทุนได้รบั เงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนในครัง้ นัน้ ๆ เรียบร้อย
แล้ว และผู้ถือ หน่ วยลงทุ น ตกลงยอมรับว่าการที่บริษัท จัดการดาเนิ นการตามความประสงค์ ของผู้ถือหน่ ว ย
ลงทุ น ใน“หนั งสือ แสดงเจตจ านงการจ่ายเงิน ค่ าขายคืน หน่ ว ยลงทุ น” หรือเอกสารอื่นที่บริษัทจัดการกาหนด
ดังกล่าว ผูถ้ อื หน่วยลงทุนให้ถอื ว่าตนได้รบั เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนในครัง้ นัน้ ๆ เรียบร้อยแล้ว
และบริษัทจัดการจะถือว่ารายละเอียดตาม “หนังสือแสดงเจตจานงการจ่ายเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุน ”มีผลให้
บังคับใช้ตงั ้ แต่วนั ที่ผถู้ อื หน่ วยลงทุน ยื่น “หนังสือแสดงเจตจานงการจ่ายเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน” และให้มผี ล
ใช้บงั คับไปจนกว่าผูถ้ อื หน่วยลงทุนได้แจ้งยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงต่อบริษทั จัดการเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเท่านัน้
เอกสำรประกอบ “หนังสือแสดงเจตจำนงกำรจ่ำยเงิ นค่ำขำยคืนหน่ วยลงทุน” หรือเอกสำรอื่นที่บริษทั
จัดกำรกำหนด
กรณีบุคคลทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ให้จ่ายเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้เป็ นบุคคลธรรมดา
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ซึ่งลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
สาเนาสมุดบัญชีเงินฝาก (ในกรณีทขี่ อให้จ่ายเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนโดยการนาเงินเข้าบัญชี)
หรือเอกสารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการยอมรับหรือกาหนดเพิม่ เติมในอนาคต
กรณีบุคคลทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ให้จ่ายเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้เป็ นนิตบิ ุคคล
สาเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์/หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิ ุคคล และหนังสือ บริคณฑ์สนธิ ซึ่งลง
นามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคล
สาเนาบัตรประชาชนของผูม้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคล ซึ่งลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
สาเนาสมุดบัญชีเงินฝาก (ในกรณีทขี่ อให้จ่ายเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนโดยการนาเงินเข้าบัญชี)
หรือเอกสารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการยอมรับหรือกาหนดเพิม่ เติมในอนาคต
บริษทั จัดการสงวนสิทธิที่จะดาเนินการหรือไม่ดาเนินการตามหนังสือแสดงเจตจานงการจ่ายเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนหรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการกาหนด ซึ่งผู้ถือหน่ วยลงทุนได้มอบไว้กบั บริษัทจัดการแล้วได้ หากเกิด
กรณีทบี่ ริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าการดาเนินการตามหนังสือแสดงเจตจานงการจ่ายเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
หรือเอกสารอื่นใดดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยรวม หรืออาจทาให้เกิดความเสีย่ ง
ทางกฎหมาย หรือ ความเสี่ย งในการท าธุ รกรรมที่เกี่ย วกับการฟอกเงิน หรื อ ชื่อเสีย งของบริษัท จัดการหรือ
กองทุน หรือเพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม (ถ้ามี) หรือเพื่อให้เป็ นไปตาม
คาสั ่งหรือการตีความหรือ การให้ความเห็น ของหน่ ว ยงานผู้มีอานาจ โดยไม่ จาเป็ นต้อ งแจ้งผู้ถือหน่ วยลงทุ น
ทราบก่อนการดาเนินการหรือไม่ดาเนินการดังกล่าว และให้ถือว่าการดาเนินการดังกล่าวได้รบั ความเห็นชอบ
จากผู้ถือหน่ วยลงทุน ด้วยแล้ว โดยไม่ถือว่าบริษัทจัดการดาเนิ นการผิดไปจากโครงการแต่อย่างใด และไม่ ถือ
เป็ นการแก้ไขรายละเอียดของโครงการ ทัง้ นี้หากไม่มคี าสั ่งห้ามหรือข้อห้ามใดๆ บริษทั จัดการสามารถพิจารณา
จ่ายเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวให้กบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุนแทนได้
กรณีรบั ซื้อคืนปกติ
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
: มี
ชนิดจ่ายเงินปั นผล
: มี
ชนิดสะสมมูลค่า
: มี
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
: มี
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
: มี
ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
: มี
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7.4.2

วิธกี าร วันเวลา และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนปกติ
บริษทั จัดการจะเปิ ดให้ผถู้ อื หน่ วยสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทาการ โดยผูถ้ อื หน่วยลงทุนจะต้องแจ้ง
ความจานง และส่งคาสั ่งในการขายคืนหน่ วยลงทุนหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทาการ ตัง้ แต่เวลา
เริม่ ทาการถึงเวลา 15.00 น.
เฉพาะสาหรับผูถ้ อื หน่วยลงทุนชนิดผูล้ งทุนสถาบัน บริษทั จัดการจะเปิ ดให้ผถู้ อื หน่วยสามารถขายคืนหน่วย
ลงทุนได้ทุกวันทาการ โดยผูถ้ อื หน่วยลงทุนจะต้องแจ้งความจานง และส่งคาสั ่งในการขายคืนหน่วยลงทุนหน่วย
ลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 เดือนก่อนหน้าวันรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน ตัง้ แต่เวลาเริม่ ทาการถึงเวลา 15.00 น.
ทัง้ นี้ หากวันดังกล่าวเป็ นวันทีไ่ ม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ ให้เลื่อนเป็ นวันทาการถัดไป
7.4.2.1 การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษทั จัดการและผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
วิธกี ารรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
1) ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุน ซึ่งเป็ นไปตามรายละเอียดในข้อ 7.4.2 วิธกี าร วันเวลา
และวันทาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
2) ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นจานวนเงินหรือเป็ นจานวนหน่วยลงทุน อย่างใด
อย่างหนึ่ง โดยกรอกรายละเอียดในคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน (ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถขอรับใบคาสั ่ง
ขายคืนหน่ ว ยลงทุน ได้ที่ บริษัท จัดการและผู้สนั บสนุ น การขายหรือรับซื้อคืน ในวันและเวลาท าการ
หรือช่องทางอื่น ที่บริษัทจัดการอาจแจ้งเพิม่ เติมในอนาคต) พร้อมเอกสารประกอบการขายคืนหน่วย
ลงทุนทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด (ถ้ามี) และนาส่งได้ทบี่ ริษทั จัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หรือสามารถส่งคาสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุนทางโทรสารไปยังบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืน
เอกสำรประกอบกำรสังขำยคื
่
นหน่ วยลงทุน
ผู้ส ัง่ ขายคืน หน่ ว ยลงทุ น จะต้ อ งน าส่ง คาสัง่ ขายคืน พร้อ มเอกสารประกอบต่อ ไปนี้ เว้นแต่ จะได้ร ับ
อนุญาตจากบริษทั จัดการเป็ นอย่างอื่น
กรณี ผ้สู งขำยคื
ั่
นหน่ วยลงทุนเป็ นบุคคลธรรมดำ
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ซึ่งลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
หรือเอกสารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการยอมรับหรือกาหนดเพิม่ เติมในอนาคต
กรณี ผ้สู งขำยคื
ั่
นหน่ วยลงทุนเป็ นนิ ติบุคคล
สาเนาบัตรประชาชนของผูม้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคล ซึ่งลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
หนังสือมอบอานาจ (ถ้ามี) และสาเนาบัตรประชาชนของผูม้ อบอานาจ และผูร้ บั มอบอานาจ
หรือเอกสารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการยอมรับหรือกาหนดเพิม่ เติมในอนาคต
วันเวลำรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
ผู้ถือหน่ วยลงทุนสามารถขายคืนหน่ วยลงทุน ซึ่งเป็ น ไปตามรายละเอีย ดในข้อ 7.4.2 วิธีการ วัน
เวลา และวันทาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
รำคำรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุน ณ สิ้นวันทาการรับ
ซื้อคืนหน่ วยลงทุนนัน้ ที่คานวณได้ ภายใน 2 วันทาการ (ราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุนหมายถึง มูลค่ า
หน่ ว ยลงทุ น ที่ ใ ช้เ พื่ อ คานวณราคารับ ซื้ อ คืน หน่ ว ยลงทุ น ณ สิ้ น วัน ท าการรับ ซื้ อ คื น นั ้น หัก ด้ว ย
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน (ถ้ามี) ) โดยผู้ถือหน่ วยลงทุนต้องสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนไม่
ต่ากว่ามูลค่าขัน้ ต่าในการขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
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7.4.2.2 การชาระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน บริษทั จัดการจะดาเนินการชาระเงินให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5
วันทาการนับแต่วนั รับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทาการของผูป้ ระกอบธุรกิจ การจัดการกองทุน
ต่างประเทศที่มีลกั ษณะในท านองเดียวกับธุ ร กิจการจัดการกองทุ น รวม และผู้ประกอบธุร กิจที่เกี่ ย วข้อ งใน
ต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการชาระราคา เว้นแต่บริษัทจัดการได้รบั การผ่อนผันระยะเวลาการคานวณ
มูลค่าทรัพ ย์สินสุทธิ มูลค่ าหน่ วยลงทุ น ราคาขายหน่ วยลงทุ น และราคารับซื้อคืน หน่ วยลงทุ น ตามที่สมาคม
บริษัทจัดการลงทุนกาหนดโดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต บริษัทจัดการจะชาระเงินให้ผู้ขายคืน
หน่ วยลงทุนภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั คานวณมูลค่าและราคาดังกล่าวตามที่ได้รบั การผ่อนผัน โดยมิให้นับ
รวมวันหยุดทาการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มลี กั ษณะในทานองเดียวกับธุรกิจการ
จัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการชาระราคา และหรือ
กรณีตามข้อ “การเลื่อ นกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถอื หน่ วยลงทุน” “การไม่ขายหรือไม่
รับซื้อคืนหน่ วยลงทุ นตามคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืน หน่ วยลงทุน ” และ “การหยุดรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน” โดย
บริษัทจัดการจะชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุนเป็ นเช็คขีดคร่อมสั ่งจ่ายเฉพาะในนามผูถ้ ือหน่วยลงทุน หรือโดยนา
เงินค่ าขายคืนดังกล่าวเข้าฝากในบัญ ชีเงินฝากของผู้ถือหน่ วยลงทุน หรือวิธีการอื่นใดที่ บริษัท จัดการยอมรับ
เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้แก่ผูถ้ ือหน่วยลงทุนในอนาคต ตามที่ผูถ้ ือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์
ไว้ ตามรายละเอียดในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวม
โดยในกรณีทชี่ าระค่าขายคืนหน่ วยลงทุนเป็ นเช็คขีดคร่อมสั ่งจ่ายในนามผู้ถอื หน่ วยลงทุน บริษัทจัดการจะจัดส่ง
ให้ผถู้ อื หน่วยลงทุน โดยทางไปรษณีย์ หรือโดยวิธกี ารที่บริษทั จัดการเห็นสมควร หรือโดยให้ผสู้ นับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนเป็ นผูด้ าเนินการดังกล่าว
หรือบริษทั จัดการจะดาเนินการให้มกี ารหักกลบหนี้กนั ให้กบั ผู้ถอื หน่วยลงทุน ในกรณีทผี่ ู้ถอื หน่วยลงทุนขายคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นของบริษทั จัดการ
ในกรณีที่ไม่มรี ายละเอียดระบุในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวมหรือกรณีอ่นื ใดทีบ่ ริษทั จัดการไม่สามารถชาระเงินให้
ผูข้ ายคืนหน่ วยลงทุนตามวิธกี ารในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวมของผู้ส ั ่งขายคืนได้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิที่
จะพิจารณาชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุนดังกล่าวด้วยวิธีการที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทัง้ นี้ บริษัทจัดการอาจ
มอบหมายให้ผสู้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนเป็ นผู้ดาเนินการคืนเงินดัง กล่าวแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนแทนบริษัท
จัดการได้
7.4.2.3 เงื่อนไขในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
1. คาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อคาสั ่งขายคืนถูกต้องครบถ้วน และบริษัทจัดการได้รบั และได้ทา
รายการรับซื้อ คืน หน่ วยลงทุ นแล้ว และผู้ส ั ่งขายคืนหน่ วยลงทุน มีจานวนหน่ วยลงทุ นตามทะเบีย นผู้ถือ
หน่ วยลงทุนเพียงพอกับจานวนหน่ วยลงทุนที่ส ั ่งขายคืน ทัง้ นี้ผู้ส ั ่งขายคืนหน่ วยลงทุน จะยกเลิกหรือเพิก
ถอนการสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่บริษทั จัดการจะอนุญาตให้ดาเนินการเป็ นอย่างอื่นได้
ทัง้ นี้ ในกรณีทผี่ ู้ถือหน่ วยลงทุนสั ่งขายคืนหน่วยลงทุ นโดยมีจานวนหน่ วยลงทุ นหรือมูลค่าหน่ วยลงทุนสูง
กว่าข้อมูลที่ปรากฏตามสมุดทะเบียนผู้ถือหน่ วยลงทุน หรือการสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุนดังกล่าวมีผลทาให้
หน่ วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนมีมูลค่าต่ ากว่ามูลค่าหรือมีจานวนต่ ากว่าจานวนหน่ วยลงทุนคงเหลือ ใน
บัญ ชีขนั ้ ต่ า (ถ้ามี) บริษั ทจัดการจะถือว่ าผู้ถือ หน่ วยลงทุ นประสงค์ที่จะขายคืน หน่ วยลงทุ นทัง้ หมดตาม
จานวนทีป่ รากฏในสมุดทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน
หากบริษัท จัดการจะเปลี่ย นแปลงมู ลค่ าหรือ จานวนหน่ ว ยลงทุ นคงเหลือในบัญ ชีข นั ้ ต่ าดังกล่ าว บริษัท
จัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ทีท่ ที่ าการทุก
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แห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน และแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต ทราบ
2. บริษัท จัดการหรือนายทะเบีย นจะยกเลิกจานวนหน่ ว ยลงทุ น ที่ท ารายการขายคื น สมบู รณ์ แ ล้ว ในสมุ ด
ทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนในวันทาการถัดจากวันทาการขายคืนหน่ วยลงทุนของคาสั ่งขายคืนนัน้ ๆ เว้นแต่
บริษัทจัดการได้รบั การผ่อนผันระยะเวลาการคานวณมู ลค่ าทรัพ ย์ สิน สุทธิ มูลค่ าหน่ วยลงทุ น ราคาขาย
หน่ ว ยลงทุ น และราคารับซื้อ คืน หน่ ว ยลงทุน ตามที่ส มาคมบริษั ท จัดการลงทุ น กาหนดโดยได้รบั ความ
เห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะยกเลิกจานวนหน่ วยลงทุนที่ทารายการ
ขายคืนสมบูรณ์แล้วตามวรรค 1 ภายในวันทาการถัดจากวันทีเ่ สร็จสินการคานวณดังกล่าว
3. ในกรณีทกี่ องทุนไม่สามารถชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนให้แก่ผูถ้ ือหน่วยลงทุนได้ และผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ทีส่ ั ่งขายคืนหน่วยลงทุนตกลงทีจ่ ะรับชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุ นเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน
บริษัทจัดการอาจชาระค่าขายคืนหน่ ว ยลงทุน ดังกล่าวเป็ น หลักทรัพย์ ห รือทรัพ ย์สิน อื่น โดยได้รบั ความ
เห็นชอบจากผูด้ ูแลผลประโยชน์ ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ มาคมกาหนด
4. ผู้ถือหน่ วยลงทุนอาจยกเลิกคาสั ่งขายคืน หน่ วยลงทุ นได้ ภายในวันสุดท้ายในการรับเอกสารแสดงความ
จานงในการขายคืนหน่วยลงทุน และต้องได้รบั การอนุมตั จิ ากบริษทั จัดการ
7.4.2.4 การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
นายทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ให้ผถู้ ือหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทาการนับแต่
วันรับซื้อคืน หรือโดยให้ผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนเป็ นผูด้ าเนินการนาส่ง เว้นแต่กรณีบริษัทจัดการได้รบั
การผ่อนผันระยะเวลาการคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อ
คืนหน่ วยลงทุนจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. นายทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่ วย
ลงทุน ให้ผถู้ อื หน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั คานวณมูลค่าและราคาดังกล่าวตามทีไ่ ด้รบั การผ่อนผัน
โดยมิให้นับรวมวันหยุดทาการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศทีม่ ีลกั ษณะในทานองเดียวกับ
ธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผูป้ ระกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการชาระราคา
หรือโดยให้ผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนเป็ นผูด้ าเนินการนาส่ง และหรือกรณีตามข้อ “การเลื่อนกาหนดการ
ชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนคืน แก่ผถู้ ือหน่ วยลงทุน” “การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสั ่งซื้อ
หรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน” และ “การหยุดรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน”
บริษทั จัดการและนายทะเบียนขอสงวนสิทธิทจี่ ะเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจากหนังสือ
รับรองสิท ธิในหน่ วยลงทุนเป็ นสมุดบัญ ชีแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุ น หรือรูปแบบอื่นที่สานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. อนุญาต โดยบริษทั จัดการจะติดประกาศรายละเอียดทีเ่ กี่ยวข้อง ที่ทที่ าการทุกแห่งของบริษทั จัดการและ
ณ สถานที่ตดิ ต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวัน
เปลี่ยนแปลง
7.4.2.5 เงื่อนไขอื่นๆ
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิ่ มเติมวิธีการชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุน
โดยบริษัทจัดการจะปิ ดประกาศรายละเอียดล่วงหน้ าอย่างน้อย 7 วันก่ อนวันเปลี่ย นแปลง ที่ที่ทาการทุ ก
แห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุ นการขายและรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการซื้อขายหน่ วย
ลงทุน
2. บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงหรือปรับ ปรุง เพิ่มเติมวิธีการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน เพื่อ เพิ่ มความสะดวก
ให้แก่ผถู้ ือหน่ วยลงทน โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้า 7 วัน
ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ทที่ าการทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของผูส้ นับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เช่น การเพิม่ เติมวิธกี ารรับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังต่อไปนี้
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2.1 การขายคืนหน่ วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ การบริการ ธุรกรรมที่ใช้
วิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์ทงั ้ หมดหรือแต่บางส่วน เช่น
- การขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (automatic teller machine) (ถ้ามี)
- บริการธนาคารทางโทรศัพท์ (telebanking) (ถ้ามี)
- อินเทอร์เน็ต (internet) (ถ้ามี)
- สื่ออื่นใดทีม่ ลี กั ษณะเดียวกัน หรือทีบ่ ริษทั จัดการอาจเพิม่ เติมในอนาคต
โดย การให้บริการดังกล่าวจะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทสี่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
2.2 การขายคืนหน่วยลงทุนวิธกี ารอื่น ๆ ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตให้ทาได้
3. กรณี ผู้ขายคืน หน่ วยลงทุ นส่ง คาสั ่งขายคืน และเอกสารประกอบทางโทรสาร หากข้อมูล ไม่ส มบู รณ์ และ
หรือไม่ชดั เจน และบริษัทจัดการไม่สามารถให้ผู้ถอื หน่ วยลงทุนแก้ไขหรือยืนยันข้อมูลได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะไม่ดาเนินการขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว
ทัง้ นี้ ผู้ขายคืนหน่ วยลงทุนยินยอมและตกลงส่งคาสั ่งขายคืน ตัวจริง และเอกสารทัง้ หมดให้บริษัทจัดการ
ภายใน 3 วันนับแต่วนั ทีม่ กี ารส่งคาสั ่งขายคืนทางโทรสารนัน้ และหากบริษทั จัดการได้ดาเนินการตามคาสั ่ง
ขายคืน ทางโทรสารของผู้ ส ั ่งขายคืน หน่ วยลงทุน แล้ ว หากข้อมู ลทางโทรสารและตัวจริงไม่ ตรงกัน หรือ
บริษทั จัดการไม่ได้รบั เอกสารตัวจริงไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษทั จัดการจะถือว่าผูถ้ ือหน่ วยลงทุนได้มอบหมาย
และให้ความเห็นชอบให้บริษทั จัดการดาเนินการตามข้อมูลทีไ่ ด้รบั ทางโทรสาร
4. บริษัท จัดการขอสงวนสิท ธิที่จะปรับปรุ งเปลี่ย นแปลงระยะเวลาท าการรับซื้อคืน หน่ วยลงทุ นเพื่อ ความ
เหมาะสม หรือเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการ
ดังกล่าว ล่วงหน้ า 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ที่ทาการทุกแห่งของบริ ษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่ อ
ของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
5. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิ ดบัญชีกองทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีไ่ ม่มยี อดคงเหลือโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
6. บริษทั จัดการจะไม่รบั ซื้อคืนหน่วยลงทุนหากเกิดกรณีตามข้อ “การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม
คาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุน” “การหยุดรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน ” หรือกรณีอ่นื ใดที่บริษัทจัดการได้
สงวนสิทธิในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนไว้ในรายละเอียดโครงการ (ถ้ามี)
7. ในกรณี ที่บริษัทจัดการกองทุน รวมจ าเป็ น ต้ องเปลี่ย นแปลงวัน หรือเวลาในการขายหรือรับซื้อคืน หน่ ว ย
ลงทุนให้แตกต่างจากทีก่ าหนดไว้ในโครงการหรือข้อผูกพันของกองทุนรวมเป็ นการชัวคราว
่
อันเนื่องจากมี
การเปลี่ยนแปลงวันหรือเวลาในการให้บริการของผู้ให้บริการตามที่สานักงานกาหนดซึ่งส่งผลกระทบต่ อ
การซื้อขายทรัพย์สนิ ที่กองทุนรวมไปลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดาเนินการดัง กล่าวได้เพียง
เท่าทีม่ ีความจาเป็ น ทัง้ นี้ ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามโครงการหรือข้อผูกพัน
แล้ว
7.5. ระยะเวลาในการรับซื้อคืน : 7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื้อคืน :
กรณีรบั ซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ : ไม่เกินปี ละ 12 ครัง้
โดยบริษทั จัดการจะประกาศช่วงเวลาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตดิ งั กล่าวทีเ่ วปไซต์ของบริษทั จัดการ เพื่อแจ้ง
ให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทราบต่อไป
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กรณีรบั ซื้อคืนหน่วยลงทุนปกติ : ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุน โดยส่งคาสั ่งขายคืนล่วงหน้า และ
หลักฐานการขายคืนล่วงหน้าไม่ซ่งึ เป็ นไปตามรายละเอียดในข้อ 7.4.2 วิธกี าร วันเวลา และวันทาการรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนปกติ
7.7. การขายคืนหน่ วยลงทุน : ผูถ้ อื หน่วยลงทุน ต้องแจ้งล่วงหน้า 5 วันทาการ
7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิม่ เติม :
กรณีรบั ซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ : ไม่ต้องแจ้ง
กรณีรบั ซื้อคืนหน่วยลงทุนปกติ : ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุน โดยส่งคาสั ่งขายคืนล่วงหน้า และ
หลักฐานการขายคืนล่วงหน้าไม่ซ่งึ เป็ นไปตามรายละเอียดในข้อ 7.4.2 วิธกี าร วันเวลา และวันทาการรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนปกติ โดยบริษทั จัดการจะรับซื้อคืนตามราคาหน่วยลงทุนทีค่ านวณได้ ณ สิน้ วันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนนัน้
7.9. รายละเอียดเพิม่ เติม :
1. บริษัท จัดการอาจเปลี่ยนแปลงหรือ ปรับปรุ ง เพิ่มเติม วิธีการชาระเงิน ค่าขายคืน หน่ ว ยลงทุ น เพื่อ เพิ่มความ
สะดวกให้แก่ผูถ้ อื หน่วยลงทุน โดยบริษทั จัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้า 7 วัน
ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ที่ทาการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืนทีใ่ ช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
2. บริษทั จัดการจะไม่รบั ซื้อคืนหน่วยลงทุนหากเกิดกรณีตามข้อ “การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสั ่ง
ซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุน” “การหยุดรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน” หรือกรณีอ่นื ใดที่บริษทั จัดการได้สงวนสิทธิ
ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนไว้ในรายละเอียดโครงการ (ถ้ามี)
8. กำรสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน:
8.1. ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
- บริษทั จัดการ
- ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- หรือวิธกี ารอื่นๆ เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนในอนาคต
8.2. รายละเอียดการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพิม่ เติม :
สามารถดูขอ้ มูลในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.
9. กำรชำระค่ำรับซื้อคืน สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิ น:
กรณีบริษทั จัดการไม่สามารถชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุนเป็ นเงิน และจะชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สนิ อื่นแทน บริษทั จัดการจะกาหนดขัน้ ตอนการดาเนิน การต่อไป โดยต้องได้รบั มติพิเศษให้ชาระค่าขายคืนหน่ วย
ลงทุนเป็ นเป็ นหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สนิ อื่นแทนเงินสดได้ตามเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) การชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนนาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นนัน้ ไป
ชาระเป็ นค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นทีบ่ ริษทั จัดการเป็ นผูร้ บั ผิดชอบดาเนินการ
(2) บริษทั จัดการไม่สามารถชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นเงิน
(3) ผูถ้ อื หน่วยลงทุนตกลงรับชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นแทนเงินได้
10. กำรเลื่อนกำหนดกำรชำระเงิ นค่ำขำยคืนหน่ วยลงทุนคืนแก่ผ้ถู ือหน่ วยลงทุน:
10.1 บริษัทจัดการอาจเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนคืนแก่ผู้ถอื หน่ วยลงทุนที่มคี าสั ่งขายคืนหน่ วย
ลงทุนของกองทุนรวมเปิ ดไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีทกี่ าหนดไว้ดงั ต่อไปนี้
(1) บริษทั จัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณีทเี่ ข้าเหตุดงั ต่อไปนี้
โดยได้รบั ความเห็นชอบของผูด้ ูแลผลประโยชน์แล้ว
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(ก) มีเหตุจาเป็ นทาให้ไม่สามารถจาหน่ าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิ ดได้อย่าง
สมเหตุสมผล หรือ
(ข) มีเหตุที่ทาให้กองทุนรวมไม่ได้รบั ชาระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกาหนดเวลาปกติ
ซึ่งเหตุดงั กล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษทั จัดการกองทุนรวม
(2) มีคาสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาทีบ่ ริษทั จัดการยังไม่ได้ชาระเงินค่าขายคืน หน่วยลงทุน
ให้ แ ก่ ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุ น บริษั ท จัดการพบว่ าราคารับ ซื้ อ คืน หน่ ว ยลงทุ น ดัง กล่ า วไม่ ถู ก ต้ อ ง และผู้ ดู แ ล
ผลประโยชน์ยงั ไม่ได้รบั รองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคา
รับซื้อคืนที่ไม่ถูกต้องนัน้ ต่างจากราคารับซื้อคืนที่ถูกต้องตัง้ แต่ หนึ่งสตางค์ข้นึ ไปและคิดเป็ นอัตราร้อยละ 0.5
ของราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง
(3) มีคาสั ่งขายคืน ก่อนหรือในช่ วงระยะเวลาที่บริษัท จัดการพบว่า ราคารับซื้อ คืน หน่ วยลงทุน ไม่ถู กต้ อง และ
ผูด้ ูแลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้รบั รองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดย
ราคารับซื้อคืนทีไ่ ม่ถูกต้องนัน้ ต่างจากราคารับซื้อคืนที่ถูกต้องตัง้ แต่หนึ่งสตางค์ขน้ึ ไปและคิดเป็ นอัตราร้อยละ
0.5 ของราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง
10.2 การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนตาม 10.1 (1) (2) หรือ (3) ให้บริษทั
จัดการปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) เลื่อนกาหนดชาระเงินค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ทาการทีผ่ ู้ถอื หน่วยลงทุนมีคาสั ่งขายคืน
หน่ วยลงทุนนัน้ เว้นแต่ได้รบั การผ่อนผันจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ นี้ การผ่อนผันดังกล่าวไม่
รวมกรณีตาม 18.1 (1)
(2) แจ้งผู้ถือหน่ วยลงทุ น ที่มีคาสั ่งขายคืนหน่ ว ยลงทุ น ไว้แล้ว ให้ท ราบถึงการเลื่อนกาหนดการชาระค่าขายคืน
หน่ วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทัวไปให้
่
ทราบเรื่องดังกล่าวด้ วยวิธีการ
ใดๆโดยพลัน
(3) แจ้งการเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทารายงานทีแ่ สดงเหตุผลของการเลื่อน และ
หลักฐานการได้รบั ความเห็น ชอบจากผู้ดูแ ลผลประโยชน์ ตามข้อ 10.1(1) หรือ การรับรองข้อมู ล จากผู้ดูแ ล
ผลประโยชน์ ต ามข้อ 10.1(2) ให้ สานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษั ท จัดการอาจ
มอบหมายให้ผดู้ ูแลผลประโยชน์ดาเนินการดังกล่าวแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืน หากมีผูถ้ อื หน่วยลงทุนสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว
ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนนัน้ โดยต้องชาระค่าขายคืนแก่ผถู้ ือหน่ วยลงทุ นตามลาดับ
วันทีส่ ่งคาสั ่งขายคืนก่อนหลัง
11. กำรไม่ขำยไม่รบั ซื้อคืนไม่สบั เปลี่ยนหน่ วยลงทุนตำมสัง:่
11.1 บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขาย ไม่รบั ซื้อคืน หรือไม่รบั สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคาสั ่งซื้อ คาสั ่งขายคืนหรือ
คาสั ่งสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน ที่ได้รบั ไว้แล้ ว หรือ จะหยุ ดรับคาสั ่งซื้อ คาสั ่งขายคืน หรือคาสั ่งสับเปลี่ย นหน่ ว ย
ลงทุนได้ เฉพาะในกรณีทกี่ าหนดไว้ในโครงการ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณีดงั ต่อไปนี้
(1) เป็ นการไม่ขายหน่ วยลงทุนตามคาสัง่ ซื้อหน่ วยลงทุนที่รบั ไว้แล้ ว หรือเป็ นการหยุดรับคาสั ่งซื้อหน่ ว ยลงทุน
แก่ผลู้ งทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้
(ก) บริษทั จัดการกองทุนรวมมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าผูล้ งทุนรายนัน้ ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทาดังต่อไปนี้
1. การกระทาที่เป็ นความผิดมูล ฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน ตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้ องกั นและ
ปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็ นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ
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3. การกระท าที่เป็ นการปฏิบตั ิตามคาสั ่งเกี่ยวกับการยึดหรือ อายัดทรัพย์สิ น โดยบุคคลผู้มีอานาจตาม
กฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดาเนิน การรู้จ กั ลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ลูกค้าได้ในสาระสาคัญ
(2) อยู่ในระหว่างดาเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การ
จัดการอันเนื่องมาจากการที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดารงความเพียงพอของเงินกองทุน
ได้ต ามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพ ย์ แ ละตลาดหลักทรัพ ย์ว่ าด้ว ยการดารงความเพีย งพอ ของ
เงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุ นรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็ นนายหน้ าซื้อ
ขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็ นหน่ วยลงทุน และการเป็ นผูจ้ ดั การ
เงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทาได้ไม่เกิน 3 วันทาการ
(3) อยู่ระหว่างดาเนินการเลิกกองทุนตามข้อ 22.1 ในส่วนข้อผูกพัน
11.2 กาหนดให้บริษทั จัดการกองทุนรวมสามารถระงับการซื้อขายหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้
(ก) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิ ดทาการซื้อขายได้ตามปกติ
(ข) บริษทั จัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจ ริตและสมเหตุสมผลว่าจาเป็ นต้องระงับการซื้อขาย
หน่ วยลงทุนโดยได้รบั ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ อัน เนื่องจากเหตุจาเป็ นตามกรณี ใดกรณีหนึ่ ง
ดังนี้ ทัง้ นี้ การระงับการซื้ อขายหน่ วยลงทุน ต้องไม่เกินกว่า 5 วันท าการ เว้นแต่จะได้รบั การผ่ อนผัน เวลา
ดังกล่าวจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
1. ไม่สามารถจาหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมได้อย่างสมเหตุสมผล
2. ไม่สามารถคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมได้อย่างเป็ นธรรมและเหมาะสม
3. มีเหตุจาเป็ น อื่น ใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ ของผู้ถือหน่ วยลงทุนโดยรวมในกรณีที่มีการระงับการซื้อขาย
หน่วยลงทุนตาม (ข) วรรคหนึ่ง ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ
โดยทันที ทัง้ นี้ หากเป็ นการระงับการซื้อขายหน่ วยลงทุนเกินกว่า 1 วันทาการ สานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. อาจพิ จ ารณาสั ่งการให้บ ริษั ท จัดการกองทุ น รวมด าเนิ น การโดยประการใด ๆ เพื่อ คุ้ม ครอง
ประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนโดยรวมหรือเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจการจัดการกองทุนรวม
(ค) กองทุน รวมได้ลงทุ น ในหลักทรัพ ย์ ห รือ ทรัพ ย์สิน ในต่างประเทศ และมี เหตุการณ์ อ ย่างใดอย่ างหนึ่ ง ดัง นี้
เกิดขึน้ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสาคัญ
1. ตลาดซื้อขายหลักทรัพ ย์ที่กองทุน รวมลงทุน ไม่สามารถเปิ ดทาการซื้อ ขายได้ตามปกติ ทัง้ นี้ เฉพาะใน
กรณีทกี่ องทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์ทซี่ ้อื ขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์แห่งนั น้ เกินกว่าร้อยละ 10 ของ
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
2. มีเหตุการณ์ที่ทาให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทาให้ไม่สามารถโอนเงิน
ออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ
3. มีเหตุทที่ าให้กองทุนรวมไม่ได้รบั ชาระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ที่ลงทุนไว้ตามกาหนดเวลาปกติ
ซึ่งเหตุดงั กล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุน รวมและผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วย
แล้ว
11.3 เมื่อปรากฏเหตุตามข้อ 11.1 และบริษทั จัดการกองทุน รวมประสงค์จะไม่ขาย ไม่ รบั ซื้อคืน หรือไม่รบั สับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน หรือหยุดรับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมปฏิบตั ดิ งั ต่อไปนี้
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(1) แจ้งผู้ถอื หน่วยลงทุนทีม่ คี าสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อ
คืน หน่ วยลงทุ น โดยพลัน และหากเป็ นเหตุต ามข้อ 11.1 (2) ให้เปิ ดเผยต่อ ผู้ถือหน่ วยลงทุ นรายอื่นและผู้
ลงทุนทัวไปให้
่
ทราบถึงการหยุดรับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธกี ารใดๆ โดยพลัน
(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รบั ซื้อคืน หรือไม่รบั สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืน
หน่วยลงทุนพร้อมทัง้ แสดงเหตุผล และรายงานแผนการดาเนินการของกองทุนรวมเปิ ดนัน้ ให้สานักงานทราบ
โดยพลัน
(3) ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่ วยลงทุนหรือหยุดรับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืน
หน่ ว ยลงทุ น ตามข้ อ 11.1 (2) หรือ ข้อ 11.2 เกิ น 1 วัน ท าการ ให้ บริ ษั ท จัด การกองทุ น รวมดาเนิ น การ
ดังต่อไปนี้ ก่อนการเปิ ดรับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิ ดรับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวม
เปิ ด ณ วันทาการสุดท้ายก่อนวันรายงานนัน้ ให้สานักงานทราบภายในวันทาการก่อนวันเปิ ดรับคาสั ่งซื้อ
หรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทีม่ ีคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุ นไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิ ดขายหรือรับ
ซื้อคืนหน่ วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผู้ถอื หน่ วยลงทุนรายอื่นและผู้ ลงทุนทัวไปให้
่
ทราบถึงการเปิ ดรับ
คาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธกี ารใดๆ โดยพลัน”
ในกรณีที่บริษทั จัดการไม่ขาย ไม่รบั ซื้อคืน หรือไม่รบั สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนตามคาสั ่งซื้อ คาสั ่งขายคืน
หรือคาสั ่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รบั มาแล้ว หรือหยุดรับคาสั ่งซื้ อ คาสั ่งขายคืน หรือคาสั ่งสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน บริษทั จัดการอาจหยุดคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน
และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนก็ได้
11.4 บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนที่ได้รบั มาแล้วหรือหยุด
รับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน ในช่ว งระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่ วยลงทุ นไม่
ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้รบั รองข้อมูล ในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชย
ราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ถูกต้องนัน้ ต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้องตัง้ แต่หนึ่งสตางค์ขน้ึ ไปและ
คิดเป็ นอัตราตัง้ แต่รอ้ ยละ 0.5 ของราคาขายหน่ วยลงทุนที่ถูกต้อง ทัง้ นี้ บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขาย
หน่วยลงทุน หยุดรับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ณ ที่ทาการทุกแห่งของบริษทั จัดการและสถานที่
ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการซื้อขายหรือสับ เปลี่ยนหน่ วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ที่
ได้มคี าสั ่งซื้อหรือคาสั ่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน
เงื่อนไขอื่น ๆ
กรณีการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก :
• บริษัท จัดการขอสงวนสิท ธิที่จะเปลี่ยนแปลงหรื อปรับปรุง เพิ่ม เติมวิธีการชาระเงินค่าซื้อหน่ วยลงทุน โดยบริษัท
จัดการจะติดประกาศรายละเอียดล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ที่ทาการทุ กแห่ งของบริษัทจัดการและ ณ
สถานทีต่ ดิ ต่อของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุนและ/หรือเว็ปไซต์ของบริษทั จัดการ
• บริษัท จัดการขอสงวนสิท ธิที่จะไม่ รบั คาสั ่งซื้อหน่ วยลงทุน ที่มีมู ลค่าตัง้ แต่ร้อยละ 5 ของมูล ค่าทรัพ ย์สินสุ ทธิของ
กองทุน โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งผูส้ ั ่งซื้อก่อนการดาเนินการ
• ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าคาสั ่งซื้อใดจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรือผูถ้ ือหน่ว ยลงทุนโดยรวม หรือทาให้
เกิดความเสีย่ งทางกฎหมาย หรือความเสีย่ งต่อชื่อเสียงของบริษัทจัดการหรือกองทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะ
ไม่ดาเนินการตามคาสั ่งซื้อหน่วยลงทุนนัน้ ๆ โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งผูส้ ั ่งซื้อก่อนการดาเนินการ
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• ในกรณีที่จานวนเงินที่ระบุในคาสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนของผูส้ ั ่งซื้อไม่ตรงกับจานวนเงินค่ าซื้อหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการ
สามารถเรียกเก็บได้จ ริงในวันทาการขายที่บริษัทจัดการทารายการ บริษัทจัดการขอสงวนสิท ธิที่จะจัดสรรหน่ ว ย
ลงทุนให้ตามจานวนเงินทีบ่ ริษทั จัดการสามารถเรียกเก็บเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนได้จริง
• ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าคาสั ่งซื้อใดจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรือ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยรวม หรือทาให้
เกิดความเสีย่ งทางกฎหมาย หรือความเสีย่ งต่อชื่อเสียงของบริษัทจัดการหรือกองทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะ
จัดสรรหรือไม่จดั สรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทัง้ หมดโดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งผูส้ ั ่งซื้อก่อนการดาเนินการ
• บริษทั จัดการจะโอนเงิน นาฝากเข้าบัญชีเงินฝากของผูส้ ั ่งซื้อ หรือชาระเป็ นเช็คขีดคร่อมสั ่งจ่ายเฉพาะผู้ส ั ่งซื้อส่งทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้ส ั ่งซื้อ หรือวิธกี ารอื่นใดทีบ่ ริษัทจัดการยอมรับ เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้ แก่ผู้
ถือหน่ ว ยลงทุน ในอนาคต ตามรายละเอีย ดในคาขอเปิ ดบัญ ชีกองทุ น รวมของผู้ส ั ่งซื้อหน่ ว ยลงทุ น ในกรณี ที่ไม่ มี
รายละเอียดระบุในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวม หรือกรณีอ่นื ใดทีบ่ ริษทั จัดการไม่สามารถคืนเงินค่าสั ่งซื้อตามวิธกี าร
ในคาขอเปิ ดบัญ ชีกองทุนของผู้ส ั ่งซื้อได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาจ่ายคืนเงินดังกล่าวด้วยวิธีการที่
บริษัทจัดการเห็นสมควร ทัง้ นี้บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนเป็ นผู้ดาเนินการคืน
เงินดังกล่าวแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนแทนบริษทั จัดการได้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิ ดบัญชีกองทุนของผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ไม่มียอดคงเหลือและไม่มีการทาธุรกรรมใดๆ
เป็ นเวลา 1 ปี โดยไม่ต้องแจ้งให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
• บริษัท จัดการขอสงวนสิท ธิที่ จะหยุ ดรับคาสั ่งซื้อ หน่ ว ยลงทุ น ชัว่ คราว ณ เวลาใดเวลาหนึ่ ง ตามที่ บริษัท จัดการ
เห็นสมควร ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่ วยลงทุนเป็ นสาคัญ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุ นทราบ
ล่วงหน้าและบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดดังกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันดาเนินการที่ทาการ
ทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
และ/หรือเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ เว้นแต่กรณีที่เกิดจากปั จจัยที่ควบคุมไม่ได้ หรือกรณีจาเป็ นและสมควร บริษัท
จัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยทันที
• บริษัท จัดการขอสงวนสิท ธิที่ จะหยุ ดรับ คาสั ่งซื้อ หน่ ว ยลงทุ น ชัว่ คราว ณ เวลาใดเวลาหนึ่ ง ตามที่ บริ ษัท จัดการ
เห็นสมควร ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่ วยลงทุนเป็ นสาคัญ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าและบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดดังกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันดาเนินการที่ทาการ
ทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุ น
และ/หรือเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ เว้นแต่กรณีทเี่ กิดจากปั จจัยที่ควบคุมไม่ได้ หรือกรณีจาเป็ นและสมควร บริษัท
จัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยทันที
• ในกรณีที่การชาระเงินด้วยคาสั ่งหักบัญชีธนาคาร เช็คหรือดราฟต์ดงั กล่าว ถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน จากธนาคารของผู้
สั ่งซื้อ หน่ วยลงทุ น บริษั ท จัดการขอสงวนสิท ธิที่ จะระงับการขายหน่ วยลงทุ น แก่ ผู้ส ั ่งซื้อหน่ วยลงทุ น นั น้ และจะ
ดาเนินการนาส่งเช็คหรือดราฟต์นัน้ คืนแก่ผู้ส ั ่งซื้อหน่วยลงทุน ภายในวันทาการถัดจากวันที่ได้รบั เช็คหรือดราฟต์นัน้
คืนจากธนาคารผูเ้ รียกเก็บ ทัง้ นี้บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผสู้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ดาเนินการดังกล่าว
แทนบริษทั จัดการได้
• กรณีผสู้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุนส่งคาสั ่งซื้อและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากข้อมูลไม่สมบูรณ์ และหรือไม่ชดั เจน และ
บริษัทจัดการไม่สามารถให้ผู้ถอื หน่ วยลงทุนแก้ไขหรือยืนยันข้อมูลได้ไม่ว่าด้วยเหตุ ใด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่
จะไม่ดาเนินการขายหน่วยลงทุนดังกล่าวให้ผสู้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุน
• บริษัทจัดการจะไม่ขายหน่วยลงทุนหากเกิดกรณีตามข้อ “การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสั ่งซื้อหรือ
คาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน” หรือกรณีอ่นื ใดทีบ่ ริษทั จัดการได้สงวนสิทธิในการขายหน่วยลงทุนให้ผสู้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุน
ไว้ในรายละเอียดโครงการ
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• การซื้อหน่วยลงทุนผ่านทางไปรษณีย์ (ถ้ามี) หากข้อมูลไม่สมบูรณ์ และหรือไม่ชดั เจน และบริษัทจัดการไม่สามารถ
ให้ผู้ถือหน่ วยลงทุน แก้ไขหรือ ยืนยันข้อมูล ได้ไม่ว่ าด้วยเหตุใด บริษัท จัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ ดาเนิน การขาย
หน่วยลงทุนดังกล่าวให้ผสู้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุน
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลาทาการขายหน่ วยลงทุนเพื่อความเหมาะสม หรือเพื่อ
ประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม โดยไม่ถือว่าเป็ นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการ
ให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ที่ ทาการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อ
ของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลาทาการรับคาสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนดังกล่า ว ตามทีบ่ ริษัท
จัดการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผถู้ ือหน่ วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ สานักงานของบริษทั จัดการ และ/
หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ทัง้ นี้ เป็ นไปเพื่อความ เหมาะสม หรือเพื่อประโยชน์แก่กองทุนรวม
กรณีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
• บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาทาการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนดังกล่าว ตามทีบ่ ริษทั จัดการ
เห็น สมควร โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่ วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ สานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการทารายการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน หากไม่สามารถเรียกเก็บค่าใช้จ่ายหรือ
ค่าธรรมเนียมทีเ่ กี่ยวข้องจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนได้ตามอัตราและวิธกี ารทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด
• บริษัทจัดการจะไม่สบั เปลี่ยนหน่วยลงทุนหากเกิดกรณีตามข้อ“การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุ น
คืนแก่ผู้ถือหน่ วยลงทุน” “การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่ วยลงทุนตามคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุน” และ
“การหยุดรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน” หรือกรณีอ่นื ใดทีบ่ ริษัทจัดการได้สงวนสิทธิในการขายหรือรับ ซื้อคืนหน่ วยลงทุนไว้
ในรายละเอียดโครงการ (ถ้ามี) หรือ ในกรณี ที่บ ริษัท จัดการพิจารณาเห็น ว่าคาสั ่งสับเปลี่ย นใดจะมีผลกระทบต่ อ
กองทุนหรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยรวม หรือทาให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย หรือความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบริษัท
จัดการหรือกองทุน บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะไม่ดาเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนัน้ ๆ โดยไม่จาเป็ นต้ องแจ้ง
ผูส้ ั ่งสับเปลี่ยนก่อนการดาเนินการ
• บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการยกเว้นข้อกาหนดเรื่องมูลค่าขัน้ ต่าในการขายคืนหน่ วยลงทุนให้แก่ผู้ถอื หน่วยลงทุน
ทีป่ ระสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลาท าการสับเปลี่ย นหน่ วยลงทุ น เพื่อความเหมาะสม
หรื อ เพื่ อ ประโยชน์ แ ก่ ก องทุ น โดยรวม โดยไม่ ถื อ ว่ าเป็ นการแก้ ไ ขโครงการ โดยบริษั ท จัด การจะติ ด ประกาศ
รายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ที่ทาการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ
สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศทาง
เว็บไซด์ของบริษทั จัดการ
• ผูถ้ ือหน่วยลงทุนไม่สามารถสับเปลี่ยนชนิดของหน่วยลงทุนภายในกองทุนเดียวกันได้ ทัง้ นี้ บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการเปิ ดให้บริการดังกล่าว โดยจะติดประกาศรายละเอียดล่วงหน้า 7 วันก่อนเปิ ดให้บริการทีท่ ี่ทาการทุกแห่ง
ของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุ น การขายหรือรับซื้อคื นที่ใช้ในการซื้อขายหน่ วยลงทุน และ
ประกาศผ่านทาง Website ของบริษทั จัดการให้ทราบ
12. กำรหยุดขำยหรือรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน:
เป็ นไปตามประกาศ
13. เงื่อนไขและข้อจำกัดในกำรจัดสรรและกำรโอนหน่ วยลงทุน:
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กรณีผถู้ อื หน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนรวม
บริษทั จัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนทีเ่ กินกว่า 1 ใน 3 เว้นแต่กรณีทมี่ ีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิด
ดังกล่าวมีผถู้ อื หน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผูถ้ อื หน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจานวนทีถ่ อื อยู่
14. กำรจ่ำยเงิ นปันผล:
14.1. นโยบายการจ่ายเงินปั นผล : จ่าย
14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปั นผล :
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
: จ่าย
ชนิดจ่ายเงินปั นผล
: จ่าย
ชนิดสะสมมูลค่า
: จ่าย
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
: จ่าย
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
: จ่าย
ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
: จ่าย
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปั นผล :
1. กองทุนจะพิจารณาจ่ายเงินปั นผลไม่เกินปี ละ 12 ครัง้ โดยพิจารณาจากผลการดาเนินงานสิน้ สุดตาม
ช่วงเวลาทีบ่ ริษทั จัดการเห็นสมควร จากกาไรสะสม หรือกาไรสุทธิในงวดบัญชีทจี่ ะจ่ายเงินปั นผลแล้วแต่
กรณี และการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวจะต้องไม่ทาให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมเพิม่ ขึน้ ในงวดทีม่ กี าร
จ่ายเงินปั นผลนัน้
2. ในกรณีทเี่ งินปั นผลทีจ่ ะจ่ายให้ผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีค่ านวณได้ มีจานวนน้อยกว่า 0.25 บาทต่อหน่วยลงทุน
บริษทั จัดการอาจงดจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวได้ โดยหากกองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลมากกว่า 1 ครัง้ ใน
รอบปี บญ
ั ชี ให้นายอดเงินปั นผลทีค่ านวณได้ไปรวมคานวณกับการจ่ายเงินปั นผลในครัง้ ต่อไปของรอบปี
บัญชีเดียวกัน
3. การพิจารณาจ่ายเงินปั นผลจะขึน้ อยู่กบั ดุลยพินจิ ของบริษทั จัดการ
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการจะถือปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศ
กาหนด และตามทีบ่ ริษทั จัดการเห็นสมควร
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะพิจารณาแก้ไขเพิม่ เติมรายละเอียดโครงการทีเ่ กี่ยวข้องกับการจ่ายเงิน
ปั นผล เพื่อไม่ให้ขดั แย้งกับกฎหมายหรือประกาศทีเ่ กี่ยวข้องทีม่ ีการแก้ไขหรือเพิม่ เติมเกี่ยวกับการจ่ายเงิน
ปั นผลของกองทุนในอนาคต
14.3. กาหนดเวลา วิธกี าร และ ข้อจากัดในการจ่ายเงินปั นผลแก่ผูถ้ อื หน่วยลงทุน :
ในกรณีที่บริษทั จัดการพิจารณาให้มีการจ่ายเงินปั นผลของหน่วยลงทุนชนิดทีม่ กี ารจ่ายเงินปั นผล บริษทั จัดการ
จะประกาศการจ่ายเงินปั นผล วันปิ ดทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนเพื่อจ่ายเงินปั นผล และอัตราปั นผลโดยไม่ชกั ช้า
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการจะปฏิบตั ิดงั นี้ บริษทั เปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายเงินปั นผล วันปิ ดทะเบียนผูถ้ อื หน่วย
ลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปั นผล และอัตราเงินปั นผลของกองทุน ด้วยวิธกี ารทีเ่ หมาะสมดังต่อไปนี้
(1) เปิ ดเผยข้อมูลผ่านช่องทางทีผ่ ลู้ งทุนทัวไปสามารถทราบได้
่
เว้นแต่เป็ นกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภท
สถาบัน
(2) แจ้งผูด้ ูแลผลประโยชน์ และผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีม่ ชี ่อื อยู่ในทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน รวมถึงผูถ้ อื หน่วยลงทุน
ทีถ่ อื หน่วยลงทุนชนิดไม่ระบุช่อื ผูถ้ อื เมื่อได้รบั การร้องขอ
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทอี่ าจจ่ายเงินปั นผลให้ผถู้ ือหน่วยลงทุน ด้วยวิธกี ารทีต่ ่างกัน และขายในช่วง
ระยะเวลาทีต่ ่างกันได้ โดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.ก่อน ดาเนินการจ่ายเงินปั นผลในแต่ละครัง้
และจะถือปฏิบตั เิ พิม่ เติมตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกาหนด
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ในกรณีผถู้ อื หน่วยลงทุนไม่ใช้สทิ ธิขอรับเงินปั นผลจานวนใดภายในอายุความใช้สทิ ธิเรียกร้องตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษทั จัดการจะไม่นาเงินปั นผลจานวนดังกล่าวไปใช้เพื่อการอื่นใด นอกจากเพื่อ
ประโยชน์ของหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดนัน้
15. ค่ำธรรมเนี ยมและค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวมและผู้สงซื
ั ่ ้อหรือผู้ถือหน่ วยลงทุน:
15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีป่ ระมาณการได้ทเี่ รียกเก็บจากกองทุนรวมทัง้ หมด) :
รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2)
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ชนิดจ่ายเงินปั นผล
ชนิดสะสมมูลค่า
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ

ประมาณการค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวมทัง้ หมด ในอัตราไม่
เกินร้อยละ 3.75 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
ประมาณการค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวมทัง้ หมด ในอัตราไม่
เกินร้อยละ 3.75 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
ประมาณการค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวมทัง้ หมด ในอัตราไม่
เกินร้อยละ 3.75 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
ประมาณการค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวมทัง้ หมด ในอัตราไม่
เกินร้อยละ 3.75 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
ประมาณการค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวมทัง้ หมด ในอัตราไม่
เกินร้อยละ 3.75 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
ประมาณการค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวมทัง้ หมด ในอัตราไม่
เกินร้อยละ 3.75 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิม่ เติม
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม เป็ นอัตราทีร่ วมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธรุกจิ เฉพาะ หรือภาษี
อื่นใดในทานองเดียวกันไว้แล้ว
15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม :
15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี :
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ชนิดจ่ายเงินปั นผล
ชนิดสะสมมูลค่า
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตรา ไม่เกินร้อยละ 1.07
ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตรา ไม่เกินร้อยละ 1.07
ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตรา ไม่เกินร้อยละ 1.07
ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตรา ไม่เกินร้อยละ 1.07
ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตรา ไม่เกินร้อยละ 1.07
ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตรา ไม่เกินร้อยละ 1.07
ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์รายปี :
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ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ชนิดจ่ายเงินปั นผล
ชนิดสะสมมูลค่า
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ

ประมาณการค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตรา ไม่เกินร้อยละ
0.11 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม
ประมาณการค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตรา ไม่เกินร้อยละ
0.11 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม
ประมาณการค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตรา ไม่เกินร้อยละ
0.11 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม
ประมาณการค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตรา ไม่เกินร้อยละ
0.11 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม
ประมาณการค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตรา ไม่เกินร้อยละ
0.11 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม
ประมาณการค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตรา ไม่เกินร้อยละ
0.11 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิม่ เติม
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน รวม เป็ นอัตราที่รวมภาษี มู ลค่าเพิ่ม ภาษี ธรุกิจเฉพาะ หรือ
ภาษีอ่นื ใดในทานองเดียวกันไว้แล้ว
15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี :
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ชนิดจ่ายเงินปั นผล
ชนิดสะสมมูลค่า
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกิน
ร้อยละ 0.54 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกิน
ร้อยละ 0.54 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกิน
ร้อยละ 0.54 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกิน
ร้อยละ 0.54 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกิน
ร้อยละ 0.54 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกิน
ร้อยละ 0.54 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม

มูลค่าทรัพย์สนิ ทีใ่ ช้ในการคานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบียน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สนิ ทัง้ สิน้ หักด้วยมูลค่าหนี้สนิ ทัง้ สิ้นยกเว้นค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผูด้ ูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ณ วันที่คานวณ
15.2.4. ค่าธรรมเนียมทีป่ รึกษาการลงทุน : ไม่มี
15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจาหน่าย : ไม่มี
15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ :
ประมาณการค่าธรรมเนียมอื่นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
รวม
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
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1. ค่าใช้จ่ายในการจัดตัง้ กองทุ น ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวม ไม่เกิ น
ร้อยละ 2 ของมูลค่าทรัพย์สนิ ณ วันจดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวม
2. ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิม่ ทุนของกองทุนรวม ตามทีจ่ ่ายจริง
3. ค่ าโฆษณาประชาสัม พัน ธ์ กองทุ น เพื่ อ การเสนอขายหน่ ว ยลงทุ น ซึ่ง รวมถึง ค่ าใช้จ่ายในการจัด
สัม มนาเผยแพร่ขอ้ มูลเกี่ยวกับกองทุ นรวม การส่งเสริมการขาย ค่าใช้จ่ายในการลงนามในสัญญา
ต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับกองทุน และค่าใช้จ่ายด้านการตลาดอื่น ๆ ทัง้ นี้ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรวมกันจะ
ไม่เกินร้อยละ 0.54 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
4. ค่าใช้จ่ายทีเ่ กี่ยวเนื่องกับการดาเนินงานและบริหารกองทุน ตามทีจ่ ่ายจริงเช่น
4.1 ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินของกองทุน เช่น ค่านายหน้า
ซื้อขายหลักทรัพย์หรือตราสารต่างๆ ภาษี ค่าอากรแสตมป์ ค่าใช้จ่ายในการโอนหลักทรัพย์
ค่าใช้จ่ายในการจัดทาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการเบิกเอกสารสิทธิใน
หลักทรัพ ย์ เช่น ใบหุ้นกู้ ค่าใช้จ่ายในการโอนและรับโอนหลักทรัพย์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่
เกิดจากการซื้ อ ขายหลัก ทรัพ ย์ ค่ าธรรมเนี ย มและค่ าใช้จ่ า ยต่ างๆ ในการใช้ บริการของ
สถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องกับการบริหารกองทุน และหรือค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นใดที่
ทาให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์และหรือทรัพย์สนิ นัน้ ได้
4.2 ค่าใช้จ่ ายที่เกี่ย วเนื่ องกับการจัดท าบัญ ชีแ ละรายงานของกองทุ น เช่ น ค่าธรรมเนี ย มและ
ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการลงบัญ ชีกองทุน หรือการจัดทารายงานที่
เกี่ยวข้อง
4.3 ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการขายและหรือรับซื้อคืนหน่ วยลงทุ น เช่น ค่าจัดทา ค่าผลิต และ
นาส่ งคาขอเปิ ดบัญ ชีกองทุ น รวม เอกสารแสดงสิท ธิในหน่ วยลงทุ น คาสั ่งซื้อ หน่ วยลงทุ น
คาสั ่งขายคืน หน่ วยลงทุน คาสั ่งสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน บัตรตัวอย่ างลายมือชื่อผู้ถือหน่ ว ย
ลงทุน ใบยืนยัน ใบเสร็จรับเงิน ใบกากับภาษี (ถ้ามี) รายงานการถือหน่วยลงทุน แบบฟอร์ม
รายงาน หรือเอกสารอื่น ใดที่ใช้เพื่อ ประโยชน์ ในการซื้อ ขายสับเปลี่ย นหน่ ว ยลงทุ น และ
ค่าใช้จ่ายในการจัดทาและผลิต เอกสารดังกล่าวเป็ น ภาษาต่างประเทศ ค่าใช้จ่ ายในการรับ
ช าระเงิ น ค่ า ซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น และค่ า ใช้ จ่ า ย ในการช าระเงิ น ค่ า ขายคื น หน่ วยลงทุ น
ค่าธรรมเนี ย มหรื อค่ าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ วิธีการซื้อ ขายหน่ วยลงทุ น ที่บริษัท จัดการเปิ ด
ให้บริการแก่ผลู้ งทุน
4.4

ค่าใช้จ่ายทีเ่ กี่ยวเนื่องกับการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการ เช่น ค่าใช้จ่ายในการขอมติ
สรุปมติ และตรวจสอบมติผู้ถือหน่ ว ยลงทุ น การจัดประชุ มผู้ถือหน่ ว ยลงทุ น การแจ้ง ผู้ถือ
หน่วยลงทุน การประกาศหนังสือพิมพ์
4.5 ค่ าใช้จ่ ายในการจัดท า ผลิต และน าส่ ง เอกสารและรายงานตามที่กฎหมายกาหนด เช่ น
หนังสือ ชี้ชวน รายงานทุกรอบปี บญ
ั ชี รายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานเกี่ยวกับ
ข้อมูลการจัดการกองทุน รวม เพื่อ นาส่งแก่สานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือ ผู้ถือ
หน่วยลงทุน และหรือผูด้ ูแลผลประโยชน์ ผูส้ อบบัญชี และผูเ้ กี่ยวข้องอื่น ๆ ของกองทุน
4.6 ค่าใช้จ่ายในการแปลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการและการดาเนินงานของกองทุน
เป็ นภาษาต่างประเทศ
4.7 ค่ าธรรมเนี ย มและค่ าใช้ จ่ ายที่ เ กิ ด จากการท าตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.และ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสมาคมกาหนด
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4.8

ค่าใช้จ่ายทีเ่ กี่ยวข้องกับการชาระหนี้ด้วยทรัพย์สนิ อื่น เช่น ค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดจากการใช้บริการทางกฎหมาย และศาล เช่น ค่าที่ปรึกษา
กฎหมาย ค่าร่างและตรวจสอบนิติกรรม สัญญา ค่าบริการทางกฎหมายเพื่อรักษาสิทธิหรือ
เพื่อติดตามหนี้สิน หรือ ประโยชน์ อ่นื ใดของกองทุ น ค่ าธรรมเนี ยมศาล ค่ าธรรมเนี ยมและ
ค่ าใช้ จ่ ายที่ เ กิ ด จากการจ าน า จ านอง ปลดจ าน า จ านอง ประเมิ น ราคา ค่ าภาษี อ ากร
ประกันภัย
4.9 ค่ าธรรมเนี ย มและค่ า ใช้ จ่ ายในการใช้ บ ริก ารธนาคาร สถาบัน การเงิน หรือ ผู้ ให้ บ ริ การ
ภายนอกอื่น ๆ เพื่อประโยชน์ของกองทุนหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุน
4.10 ค่ าธรรมเนี ย มและค่ าใช้จ่ ายตามสัญ ญาระหว่ างกองทุ น และบุ คคลภายนอก เช่ น สัญ ญา
แต่งตัง้ ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน สัญญาแต่งตัง้ ผูจ้ ดั จาหน่าย
4.11 ค่าธรรมเนีย มและค่ าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่ าใช้จ่ายที่เกิดจากการติดตามทวงถามหนี้สินของ
กองทุน
5. ค่าบริการแก่บุคคลภายนอก ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าติดต่อสื่อสาร ค่าประกาศ
หนังสือพิมพ์ ค่าเดินทาง ทีเ่ กี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุน ตามทีจ่ ่ายจริง
6. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการเลิกกองทุน และชาระบัญชีกองทุน เช่น ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี
เมื่อเลิกกองทุน ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์ในระหว่างการชาระบัญชีกองทุน ค่าใช้จ่ายในการ
ชาระเงิน หรือ ทรัพย์ สิน อื่น ให้ ผู้ถือหน่ วยลงทุ น ค่าธรรมเนีย มและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการที่ผู้ถือ
หน่ วยลงทุนไม่มารับเงินหรือทรัพย์สิน หรือไม่นาเช็คไปขึ้นเงินจากธนาคาร เช่น ค่าใช้จ่ายในการ
วางทรัพย์ ค่าใช้จา่ ยในการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามทีจ่ ่ายจริง
7. ค่าธรรมเนี ย มและค่าใช้จ่ายต่ าง ๆ ที่เกี่ยวข้อ งกับการชาระค่าขายคืน หน่ วยลงทุนเป็ นหลักทรัพ ย์
หรือทรัพย์สนิ อื่นแทนเงิน ตามทีจ่ ่ายจริง
8. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของผูด้ ูแลผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการฟ้ องร้องบริษทั จัดการให้
ปฏิบตั ิหน้าที่ห รือเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนโดยรวม หรือเมื่อได้รบั คาสั ่งจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามทีจ่ ่ายจริง
9. ค่าใช้จ่ายในการลงประกาศหนังสือพิมพ์ทเี่ กี่ยวข้องกับกองทุน ตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
และหรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด เช่น การประกาศมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่ วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน
ตามทีจ่ ่ายจริง
10. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทีเ่ กิดจากการติดต่อสื่อสารกับผูถ้ ือหน่วยลงทุน เพื่อแจ้งข่าวสาร
ข้อ มู ล ตามที่ค ณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือ ส านั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกาหนด หรือเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่ วยลงทุนหรือกองทุ นโดยรวม รวมถึงค่าใช้จ่ายใน
การจัดประชุมผูถ้ อื หน่วยลงทุน ตามทีจ่ ่ายจริง
11. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทีเ่ กิดจากการควบรวมกองทุน ตามทีจ่ ่ายจริง
12. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดจากการกู้ยมื เงินหรือเข้าทาธุรกรรมการขายโดยมีสญ
ั ญาซื้อ
คืนเมื่อบริษทั จัดการมีเหตุจาเป็ นต้องบริหารสภาพคล่องของกองทุนเปิ ดเป็ นการชัวคราว
่
ตามทีจ่ ่าย
จริง
13. ค่าใช้จ่ายในการให้ความรู้และฝึกอบรมผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน เพื่อประโยชน์ในการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนของกองทุนตามทีจ่ ่ายจริง
14. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นใดทีเ่ กี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุน ตามทีจ่ ่ายจริง
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม
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15.3. ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากผูส้ ั ่งซื้อหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุน:
15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : มี
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ชนิดจ่ายเงินปั นผล
ชนิดสะสมมูลค่า
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
ชนิดผูล้ งพิเศษ

ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตรา ไม่เกินร้อยละ
1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ ช้คานวณราคาขายหน่วยลงทุน
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตรา ไม่เกินร้อยละ
1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ ช้คานวณราคาขายหน่วยลงทุน
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตรา ไม่เกินร้อยละ
1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ ช้คานวณราคาขายหน่วยลงทุน
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตรา ไม่เกินร้อยละ
0.81 ของมูลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ ช้คานวณราคาขายหน่วยลงทุน
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตรา ไม่เกินร้อยละ
0.81 ของมูลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ ช้คานวณราคาขายหน่วยลงทุน
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตรา ไม่เกินร้อยละ
0.81 ของมูลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ ช้คานวณราคาขายหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิม่ เติม
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม เป็ นอัตราที่รวมภาษีมู ลค่าเพิ่ม ภาษี ธรุกิจเฉพาะ หรือ
ภาษีอ่นื ใดในทานองเดียวกันไว้แล้ว
15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) : มี
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ชนิดจ่ายเงินปั นผล
ชนิดสะสมมูลค่า
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
ชนิดผูล้ งพิเศษ

ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในอัตรา ไม่เกินร้อยละ
1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ ช้คานวณราคาขายหน่วยลงทุน
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในอัตรา ไม่เกินร้อยละ
1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ ช้คานวณราคาขายหน่วยลงทุน
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในอัตรา ไม่เกินร้อยละ
1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ ช้คานวณราคาขายหน่วยลงทุน
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในอัตรา ไม่เกินร้อยละ
0.81 ของมูลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ ช้คานวณราคาขายหน่วยลงทุน
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในอัตรา ไม่เกินร้อยละ
0.81 ของมูลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ ช้คานวณราคาขายหน่วยลงทุน
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนในอัตรา ไม่เกินร้อยละ
0.81 ของมูลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ ช้คานวณราคาขายหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิม่ เติม
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม เป็ นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษี ธรุกิจเฉพาะ หรือ
ภาษีอ่นื ใดในทานองเดียวกันไว้แล้ว
15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : มี
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตรา ไม่เกิน
ร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ ช้คานวณราคาขายหน่วยลงทุน
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ชนิดจ่ายเงินปั นผล
ชนิดสะสมมูลค่า
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
ชนิดผูล้ งพิเศษ

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัต รา ไม่เกิน
ร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ ช้คานวณราคาขายหน่วยลงทุน
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตรา ไม่เกิน
ร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ ช้คานวณราคาขายหน่วยลงทุน
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตรา ไม่เกิน
ร้อยละ 0.81 ของมูลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ ช้คานวณราคาขายหน่วยลงทุน
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตรา ไม่เกิน
ร้อยละ 0.81 ของมูลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ ช้คานวณราคาขายหน่วยลงทุน
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตรา ไม่เกิน
ร้อยละ 0.81 ของมูลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ ช้คานวณราคาขายหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิม่ เติม
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม เป็ นอัตราทีร่ วมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธรุกจิ เฉพาะ หรือ
ภาษีอ่นื ใดในทานองเดียวกันไว้แล้ว
15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) : มี
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ชนิดจ่ายเงินปั นผล
ชนิดสะสมมูลค่า
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
ชนิดผูล้ งพิเศษ

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในอัตรา ไม่เกิน
ร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ ช้คานวณราคาขายหน่วยลงทุน
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในอัตรา ไม่เกิน
ร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ ช้คานวณราคาขายหน่วยลงทุน
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในอัตรา ไม่เกิน
ร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ ช้คานวณราคาขายหน่วยลงทุน
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในอัตรา ไม่เกิน
ร้อยละ 0.81 ของมูลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ ช้คานวณราคาขายหน่วยลงทุน
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในอัตรา ไม่เกิน
ร้อยละ 0.81 ของมูลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ ช้คานวณราคาขายหน่วยลงทุน
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในอัตรา ไม่เกิน
ร้อยละ 0.81 ของมูลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ ช้คานวณราคาขายหน่วยลงทุน

หมายเหตุ
บริษทั จัดการจะหักค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนจากมูลค่าหน่ วยลงทุนทีบ่ ริษทั จัดการจะต้องชาระ
ให้กบั กองทุนปลายทาง (กรณีกองทุนนี้ เป็ นกองทุนเปิ ดต้นทาง) หรือ หักค่าธรรมเนียมจากค่าซื้อหน่วยลงทุน
(กรณีกองทุนนี้เป็ นกองทุนเปิ ดปลายทาง)
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน/ การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน/ การ
สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทัง้ นี้ จะเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุป
ข้อมูลสาคัญ ทัง้ นี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกล่าวบริษทั จัดการจะประกาศให้ทราบ โดยติดประกาศไว้ที่
บริษทั จัดการ และผูส้ นับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนทุกแห่ง ไม่น้อยกว่า 7 วัน
15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี ตามอัตราทีน่ ายทะเบียนกาหนด
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต:ิ ตามอัตราทีน่ ายทะเบียนกาหนด
ชนิดจ่ายเงินปั นผล : ตามอัตราทีน่ ายทะเบียนกาหนด
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม
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ชนิดสะสมมูลค่า : ตามอัตราทีน่ ายทะเบียนกาหนด
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน : ตามอัตราทีน่ ายทะเบียนกาหนด
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม : ตามอัตราทีน่ ายทะเบียนกาหนด
ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ: ตามอัตราทีน่ ายทะเบียนกาหนด
15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี ตามอัตราทีน่ ายทะเบียนกาหนด
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต:ิ ตามอัตราทีน่ ายทะเบียนกาหนด
ชนิดจ่ายเงินปั นผล : ตามอัตราทีน่ ายทะเบียนกาหนด
ชนิดสะสมมูลค่า : ตามอัตราทีน่ ายทะเบียนกาหนด
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน : ตามอัตราทีน่ ายทะเบียนกาหนด
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม : ตามอัตราทีน่ ายทะเบียนกาหนด
ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ: ตามอัตราทีน่ ายทะเบียนกาหนด
15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองทีก่ าหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี
15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ : มี
1. ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์เมื่อมีการซื้อขายหน่วยลงทุน
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.33 ของราคาขายหรือราคารับซื้อคืน หน่ วยลงทุนโดยคานวณเข้าไปในราคาขาย
หรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพื่อนาเงินดังกล่าวไปชาระเป็ นค่าใช้จ่ายในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์
2. ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซื้อและขายคืน (ถ้ามี)
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่ าซื้อและค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามทีธ่ นาคาร
พาณิชย์หรือสถาบันการเงินเรียกเก็บจริง
3. บริษทั จัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ จากผูล้ งทุนหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุน ในกรณีทผี่ ู้
ลงทุนหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุนร้องขอให้บริษทั จัดการหรือนายทะเบียนดาเนินการใดๆ ให้เป็ นกรณีพเิ ศษ
นอกเหนือจากการดาเนินการตามปกติของบริษทั จัดการหรือนายทะเบียน หรือให้ดาเนินการทีพ่ สิ ูจน์ได้ว่า
เป็ นความประสงค์เฉพาะตัวของผูล้ งทุนหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุน เช่น ค่าธรรมเนียมการขอเปลี่ยนข้อมูลทาง
ทะเบียนใหม่ เช่น หนังสือรับรองสิทธิ หนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุน เป็ นต้น โดยบริษทั จัดการหรือนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนจะคิดค่าธรรมเนียมจากผูล้ งทุนหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุน ตามทีจ่ ่ายจริงหรือตามอัตราที่
บริษทั จัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนกาหนดในการให้บริการลักษณะดังกล่าว
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน/ การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน/ การ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกับผูล้ งทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ตามประเภทของผูล้ งทุน ตามมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน
ตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน ตามช่องทางการซื้อขายหน่วยลงทุน หรือตามเงื่อนไขทีบ่ ริษทั จัดการ
อาจกาหนดขึน้ ในอนาคต เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวก และเป็ นประโยชน์ให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน ทัง้ นี้ จะ
เปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ ทัง้ นี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกล่าว
บริษทั จัดการจะประกาศให้ผูล้ งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ณ ทีท่ าการของบริษทั จัดการ และ
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือประกาศทางเว็บไซด์ของบริษทั จัดการ
15.4. วิธกี ารคานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม :
1. การคานวณค่ าธรรมเนี ย มตามหัว ข้ อ ค่ า ธรรมเนี ย มที่ เ รีย กเก็ บจากผู้ ส ัง่ ซื้ อ หรือ ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น และ หัว ข้ อ
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม เป็ นอัตราทีร่ วมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืน
ใดในทานองเดียวกันไว้แล้ว
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2. การคานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
จะคานวณเป็ นรายวันและเรียกเก็บจากกองทุนเป็ นรายเดือน ภายใน 10 วันทาการถัดจากวันสิน้ เดือน
3. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการบริหารจัดการกองทุนในหัวข้ออื่นๆ จะเรียกเก็บตามทีจ่ ่ายจริง ในทางบัญชีบริษทั จัดการ
จะพิจารณาตัดจ่ายทัง้ จานวนหรือทยอยตัดจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี่ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาที่จะได้รบั
ประโยชน์จากค่าใช้จ่ายนัน้ ทัง้ นี้ การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีทเี่ กี่ยวข้อง
4. ในกรณี ที่มู ล ค่ าของกองทุ น รวมในขณะที่จ ดทะเบีย นกองทรัพ ย์ สิน เป็ นกองทุ น รวมมีมู ล ค่ าไม่ น้ อ ยกว่ า 50 ล้ าน
บาท หากต่อมากองทุนรวมมีมูลค่าลดลงน้อยกว่า 50 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ
ตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
4.1 ค่ าธรรมเนี ยมที่เรีย กเก็บต้ อ งเป็ นอัต ราร้อ ยละที่ไ ม่สู งกว่าอัต ราร้อ ยละของค่ าธรรมเนี ย มเดิม ที่บริ ษัท
จัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาที่กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาทโดยคานวณตามมูลค่าทีต่ ราไว้
ของหน่วยลงทุน
4.2 ในกรณีอ่นื นอกเหนือจากกรณีตาม 4.1 ให้บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการในอัตราทีแ่ สดง
ได้ว่าเหมาะสมและเป็ นธรรม ทัง้ นี้ โดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน
มูลค่าของกองทุนรวมให้คานวณตามมูลค่าทีต่ ราไว้ของหน่วยลงทุน
บริษทั จัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเป็ นอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สนิ หรือมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของ
กองทุนรวมเท่านัน้
15.5. การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย:
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามข้อ “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากผูซ้ ้อื หรือผูถ้ อื หน่วยลงทุนและ
กองทุน” อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ถอื ว่าเป็ นการแก้ไขเพิม่ เติมรายละเอียดโครงการ โดยบริษทั จัดการจะ
ดาเนินการดังต่อไปนี้
1. ในกรณีที่บริษทั จัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามทีไ่ ด้ระบุไว้ใน
โครงการและได้ดาเนินการดังกล่าวแล้ว ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผูล้ งทุนทราบ
อย่างทัวถึ
่ งภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ทีม่ กี ารลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทัง้ นี้ การเปิ ดเผย
ข้อมูลต้องกระทาโดยวิธกี ารทีเ่ หมาะสมอันทาให้ม ั ่นใจได้ว่าผูล้ งทุนได้รบั ทราบข้อมูลดังกล่าว เช่น เผยแพร่
ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษทั จัดการกองทุนรวม หรือ ณ สถานทีใ่ นการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของ
บริษทั จัดการกองทุนรวม และผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็ นต้น
การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถอื ว่าสานักงานให้ความเห็นชอบการแก้ไข
เพิม่ เติมโครงการในเรื่องดังกล่าวเมื่อบริษทั จัดการกองทุนรวมได้ดาเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว
2. ในกรณีทบี่ ริษทั จัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิม่ ขึน้ ตามทีร่ ะบุไว้
ในโครงการ บริษทั จัดการกองทุนรวมต้องคานึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติท างธุรกิจและประโยชน์
ของลูกค้าเป็ นสาคัญ และต้องเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผลู้ งทุนทราบล่วงหน้าอย่างทัวถึ
่ งด้วยวิธกี ารที่
เหมาะสมอันทาให้ม ั ่นใจได้ว่าผูล้ งทุนได้รบั ทราบข้อมูลดังกล่าว โดยอย่างน้อยต้องจัดให้มกี าร
เผยแพร่ขอ้ มูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษทั จัดการกองทุนรวม และ ณ สถานทีใ่ นการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่ง
ของบริษทั จัดการกองทุนรวม และผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้
2.1 ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิม่ ขึน้ ไม่เกินกว่าอัตราขัน้ สูงของค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าใช้จ่ายเดิมตามทีร่ ะบุไว้ในโครงการ ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผลู้ งทุน
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทาการก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิม่ ขึน้
2.2 ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิม่ ขึน้ เกินกว่าอัตราขัน้ สูงของค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าใช้จ่ายเดิมตามทีร่ ะบุไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษทั จัดการกองทุนรวมสามารถกระทาการ
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ดังกล่าวได้ ทัง้ นี้ ในรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปี นับแต่วนั ทีบ่ ริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะขึน้
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมดาเนินการตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
(ก) ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิม่ ขึน้ ไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขัน้
สูงดังกล่าว ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผลู้ งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายทีเ่ พิม่ ขึน้ ดังกล่าว
(ข) ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิม่ ขึน้ เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขัน้ สูง
ดังกล่าว บริษทั จัดการกองทุนรวมต้องได้รบั มติพเิ ศษ
ในการเปิ ดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ่ง มิให้นามาใช้กบั กรณีที่บริษทั จัดการกองทุนรวมได้รบั มติพเิ ศษ”
ทัง้ นี้ การเปลี่ยนแปลงข้อ 2 (2.2) ให้บริษทั จัดการแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15
วันนับแต่วนั เปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว
16. วิ ธีกำรคำนวณ กำหนดเวลำในกำรคำนวณและกำรประกำศมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่ วยลงทุน และรำคำ
หน่ วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิ ธีกำรดำเนิ นกำรในกรณี ที่มูลค่ำหน่ วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง :
16.1. วิธกี ารคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วย
ลงทุน: ในประเทศ
16.2. เงื่อนไขพิเศษ:
1. บริษั ท จัด การจะคานวณมู ล ค่ าทรัพ ย์ สิ น สุ ท ธิ ข องกองทุ น รวมตามหลัก เกณฑ์ และวิ ธี ก ารที่ ส านั ก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกาหนด และตามที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุน
กาหนดโดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.
1.1 มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
1.2 มูลค่าหน่วยลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
1.3 มูลค่าหน่วยลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปั นผล
1.4 มูลค่าหน่วยลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า
1.5 มูลค่าหน่วยลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
1.6 มูลค่าหน่วยลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
1.7 มูลค่าหน่วยลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามชนิด ดังนัน้ มูลค่าหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมีมูลค่าไม่เท่ากัน
มู ล ค่ าทรัพ ย์ สิ น สุ ท ธิ ข องแต่ ล ะชนิ ด หน่ ว ยลงทุ น รวมกั น จะเท่ ากั บ มู ล ค่ าทรัพ ย์ สิ น สุ ท ธิ ข องกองทุ น รวม ซึ่ ง
ผลประโยชน์ทเี่ กิดจากการลงทุนจะถือเป็ นประโยชน์ของกองทุนรวม และจะถูกปั นส่วนตามสัดส่วนมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
ในกรณีทมี่ กี ารลงทุนในต่างประเทศบริษทั จัดการจะคานวณจากมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวมในส่วนทีล่ งทุน
ในประเทศ รวมกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมในส่ว นที่ลงทุนในต่างประเทศ เพื่อใช้ในการคานวณมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิ ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
อนึ่ง ในการใช้อตั ราแลกเปลี่ยนเพื่อคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิเป็ นเงินบาท บริษัทจัดการจะใช้อตั ราแลกเปลี่ยน
เงิน ตราต่ างประเทศ ตามเกณฑ์ ที่ประกาศสมาคมกาหนดหรือที่บริษัท จัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ เห็น ชอบ
ร่วมกันในการคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิเป็ นเงินบาท
ทัง้ นี้ ในกรณี ที่บริษัท จัดการมีค วามประสงค์จ ะเปลี่ยนแปลงการดาเนิ น การข้างต้ น บริษัท จัดการจะขอความ
เห็นชอบจากผูด้ ูแลผลประโยชน์ก่อนการเปลี่ยนแปลงทุกครัง้
วิ ธีกำรคำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ
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กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ทาให้การปั นส่วนมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิต้องมีการแบ่งการคานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
การคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนัน้ จะคานวณมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิโดยรวมของกองทุน และปั นส่วน
ให้กบั หน่วยลงทุนแต่ละชนิด โดยการเฉลี่ยตามสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่ อนหน้าของหน่วยลงทุน
แต่ละชนิด กรณีวนั แรกของการคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะเฉลี่ยโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนทีข่ ายได้ทงั ้ หมดของ
แต่ละชนิดหน่วยลงทุน
หลัง จากนั น้ ปรับปรุ ง รายการที่ เกี่ย วข้อ งเฉพาะกับหน่ ว ยลงทุ น แต่ ล ะชนิ ด (ได้แ ก่ รายการขายหน่ วยลงทุ น
รายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน รายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และรายการเงินปั นผลทีจ่ ่ายให้แก่ผู้ถอื หน่วย
ลงทุนแต่ละชนิด เป็ นต้น) และคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิห ลังหักค่าธรรมเนียมและมูลค่าหน่วยลงทุนของแต่ละ
ชนิดหน่วยลงทุน
ทัง้ นี้ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่ วยลงทุนแต่ละชนิดที่คานวณ จะต้องมีมูลค่าไม่ต่ ากว่าศู นย์ การปั นส่วนรายได้
และค่าใช้จ่ายให้เป็ นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ตัวอย่ำงกำรคำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ
ตัวอย่างที่ 1 การคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิวนั แรก
มูลค่าทรัพย์สนิ ที่จาหน่ ายได้แล้วทัง้ หมด 300,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่ วย 10 บาท แบ่งเป็ น 1. ชนิดสะสม
มูล ค่ า 300,000 บาท 2. ชนิ ดจ่ายปั น ผล (ยัง ไม่ เปิ ดบริการ) 3. ชนิ ดขายคืน หน่ ว ยลงทุ น อัต โนมัติ (ยังไม่ เปิ ด
บริการ) 4. ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน (ยังไม่เปิ ดบริการ) 5. ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม (ยังไม่เปิ ดบริการ) 6. ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ
(ยังไม่เปิ ดบริการ) และสมมติมีผลประโยชน์ ในวันแรก 15,000 บาท และมียอดซื้อหน่ วยลงทุนชนิ ดสะสมมูลค่ า
500,000 บาท และมียอดขายคืนหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 10,000 บาท
กองทุนรวม

ชนิดสะสมมูลค่า

ชนิดจ่ายปันผล

ชนิดขายคืน

ชนิดผู้ลงทุน

ชนิดผู้ลงทุน

ชนิดผู้ลงทุน

หน่วยลงทุน

สถาบัน

กลุ่ม

พิ เศษ

อัตโนมัติ
(ยังไม่เปิด

(ยังไม่เปิด

(ยังไม่เปิด

(ยังไม่เปิด

(ยังไม่เปิด

บริการ)

บริการ)

บริการ)

บริการ)

บริการ)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ที่จาหน่ายได้
หลังหักค่าธรรมเนียมการขาย (ถ้ามี)

300,000.00

300,000.00

-

-

-

-

-

15,000.00

15,000.00

-

-

-

-

-

315,000.00

315,000.00

-

-

-

-

-

(9.23)

-

-

-

-

-

ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น จานวน 15,000 บาท
วิธิคิดการปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
- ชนิดสะสมมูลค่า = 300,000 / 300,000 x 15,000
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายของกองทุน
รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (/365)
- ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+VAT) = 1.07%

(9.23)

- ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (+VAT) = 0.0321%

(0.28)

(0.28)

-

-

-

-

-

- ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (+VAT) = 0.107%

(0.92)

(0.92)

-

-

-

-

-

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)

314,989.57

314,989.57

-

-

-

-

-

จานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)

30,000.0000

30,000.0000

-

-

-

-

-

10.4996

10.4996

-

-

-

-

-

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย)

วันต่อมา ทาการเพิ่ ม-ลดหน่วยจากการซื้อหน่วยลงทุน และขายคืนหน่วยลงทุน ของวันทาการก่อนหน้า (จากรายการซื้อหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 500,000 บาท และ ขายคืนหน่วยลงทุน
ชนิดสะสมมูลค่า 10,000 บาท) และสมมติมีผลประโยชน์ในวันถัดมา 40,000 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันก่อนหน้า

314,989.57

314,989.57

-

-

-

-

-

- รายการซื้อหน่วยลงทุน

500,000.00

500,000.00

-

-

-

-

-

- รายการขายคืนหน่วยลงทุน

(10,000.00)

(10,000.00)

-

-

-

-

-

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายของกองทุน

804,989.57

804,989.57

-

-

-

-

-

ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น จานวน 40,000 บาท

40,000.00

40,000.00
-

-

-

-

-

ปรับปรุงเพิ่ ม-ลดมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทาการก่อนหน้า

วิธิคิดการปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
- ชนิดสะสมมูลค่า = 804,989.57 / 804,989.57 x
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40,000
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายของกองทุน

844,989.57

844,989.57

-

-

-

-

-

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (/365)
- ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+VAT) = 1.07%

(24.77)

(24.77)

-

-

-

-

-

- ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (+VAT) = 0.0321%

(0.74)

(0.74)

-

-

-

-

-

- ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (+VAT) = 0.107%

(2.48)

(2.48)

-

-

-

-

-

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)
จานวนหน่วยลงทุนของวันก่อนหน้ า (หน่วย)
- หน่วยลงทุนเพิ่ มขึ้น (500,000 / 10.4997)
- หน่วยลงทุนลดลง (10,000 / 10.4996)
จานวนหน่วยลงทุนคงเหลือ (หน่วย)

844,961.58

844,961.58

-

-

-

-

-

30,000.0000

30,000.0000

-

-

-

-

-

47,620.4082

47,620.4082

-

-

-

-

-

(952.4172)

(952.4172)

-

-

-

-

-

76,667.9910

76,667.9910

-

-

-

-

-

11.0210

11.0210

-

-

-

-

-

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย)

ตัวอย่างที่ 2 เปิ ดเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดจ่ายปั นผล ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม และชนิดผูล้ งทุนพิเศษ ในวันก่อนหน้าโดยมีรายการ ขายหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า จานวน 40,000
บาท ซื้อหน่วยลงทุนชนิดจ่ายปั นผล จานวน 500,000 บาท ซื้อหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ จานวน
600,000 บาท ซื้อหน่วยลงทุนชนิดผูล้ งทุนสถาบัน จานวน 1,000,000 บาท ซื้อหน่วยลงทุนชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม จานวน
1,200,000 บาท ซื้อหน่วยลงทุนชนิดผูล้ งทุนพิเศษ จานวน 150,000 บาท และสมมติมผี ลประโยชน์เกิดขึน้ วันนี้จานวน
200,000 บาท
กองทุนรวม

ชนิดสะสม

ชนิดจ่ายปัน

ชนิดขายคืน

ชนิดผู้ลงทุน

ชนิดผู้ลงทุน

ชนิดผู้ลงทุน

มูลค่า

ผล

หน่วยลงทุน

สถาบัน

กลุ่ม

พิ เศษ

อัตโนมัติ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันก่อนหน้า

844,961.58

844,961.58

-

-

-

-

150,000.00

ปรับปรุงเพิ่ ม-ลดมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทาการก่อนหน้า
- รายการซื้อหน่วยลงทุน

3,450,000.00

-

500,000.00

600,000.00

1,000,000.00

1,200,000.00

- รายการขายคืนหน่วยลงทุน

(40,000.00)

(40,000.00)

-

-

-

-

-

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายของกองทุน

4,254,961.58

804,961.58

500,000.00

600,000.00

1,000,000.00

1,200,000.00

150,000.00

ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น จานวน 200,000 บาท

200,000.00

37,836.37

23,501.97

28,202.37

47,003.95

56,404.75

7,050.59

4,454,961.58

842,797.95

523,501.97

628,202.37

1,047,003.95

1,256,404.75

157,050.59

(126.00)

(24.71)

(15.35)

(18.42)

(30.69)

(36.83)

-

(3.91)

(0.74)

(0.46)

(0.55)

(0.92)

(1.10)

(0.14)

(13.05)

(2.47)

(1.53)

(1.84)

(3.07)

(3.68)

(0.46)

4,454,818.62

842,770.03

523,484.63

628,181.56

1,046,969.27

1,256,363.14

157,049.99

76,667.9910

76,667.9910

-

-

-

-

-

313,035.9037

-

45,367.5223

54,441.0267

90,735.0446

108,882.0535

13,610.2566

วิธิคิดการปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
- ชนิดสะสมมูลค่า = 804,961.58 / 4,254,961.58 x
200,000
- ชนิดจ่ายปันผล

= 500,000 / 4,254,961.58 x

200,000
- ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ = 600,000 /
4,254,961.58 x 200,000
- ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน = 1,000,000 / 4,254,961.58
x 200,000
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม = 1,200,000 / 4,254,961.58 x
200,000
- ชนิดผู้ลงทุนพิ เศษ = 150,000 / 4,254,961.58 x
200,000
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายของกองทุน
รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (/365)
- ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+VAT) = 1.07%
(ยกเว้นค่าธรรมเนียมการจัดการ เฉพาะชนิดผู้ลงทุน
พิ เศษ)
- ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (+VAT) = 0.0321%
- ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (+VAT) = 0.107%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)
จานวนหน่วยลงทุนของวันก่อนหน้ า (หน่วย)
- หน่วยลงทุนเพิ่ มขึ้น
- หน่วยลงทุนลดลง
จานวนหน่วยลงทุนคงเหลือ (หน่วย)

(3,629.4347)

(3,629.4347)

-

-

-

-

-

386,074.4600

73,038.5563

45,367.5223

54,441.0267

90,735.0446

108,882.0535

13,610.2566

11.5387

11.5387

11.5387

11.5387

11.5387

11.5387

11.5390

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย)

ตัวอย่างที่ 3
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มีรายการ ซื้อหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า จานวน 120,000 บาท ซื้อหน่วยลงทุนชนิดจ่ายปั นผล จานวน 500,000 บาท ซื้อ
หน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ จานวน 100,000 บาท ซื้อหน่วยลงทุนชนิดผูล้ งทุนสถาบัน จานวน 500,000
บาท ขายหน่วยลงทุนชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม จานวน 200,000 บาท ซื้อหน่วยลงทุนชนิดผูล้ งทุนพิเศษ จานวน 150,000 บาท ในวัน
ก่อนหน้า และสมมติมผี ลประโยชน์เกิดขึน้ วันนี้จานวน 280,000 บาท
สมมติมกี ารจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนชนิดจ่ายปั นผล และ มีรบั ซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตใิ นแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ หน่วยละ 0.15 บาท

กองทุนรวม

ชนิดสะสม

ชนิดจ่ายปันผล

มูลค่า

ชนิดขายคืน

ชนิดผู้ลงทุน

ชนิดผู้ลงทุน

ชนิดผู้ลงทุน

หน่วยลงทุน

สถาบัน

กลุ่ม

พิ เศษ

อัตโนมัติ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันก่อนหน้า

4,454,818.62

842,770.03

523,484.63

628,181.56

1,046,969.27

- รายการซื้อหน่วยลงทุน

1,370,000.00

120,000.00

500,000.00

100,000.00

500,000.00

- รายการขายคืนหน่วยลงทุน

(200,000.00)

1,256,363.14

157,049.99

ปรับปรุงเพิ่ ม-ลดมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทาการก่อนหน้า

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายของกองทุน
ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น จานวน 280,000 บาท

150,000.00
(200,000.00)

5,624,818.62

962,770.03

1,023,484.63

728,181.56

1,546,969.27

1,056,363.14

307,049.99

280,000.00

47,926.10

50,948.43

36,248.43

77,007.17

52,585.11

15,284.76

5,904,818.62

1,010,696.13

1,074,433.06

764,429.99

1,623,976.44

1,108,948.25

322,334.75

5,891,513.68

1,010,696.13

1,061,128.12

764,429.99

1,623,976.44

1,108,948.25

322,334.75

(163.27)

(29.63)

(31.11)

(22.41)

(47.61)

(32.51)

-

วิธิคิดการปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
- ชนิดสะสมมูลค่า
= 962,770.03 / 5,624,818.62 x 280,000
- ชนิดจ่ายปันผล
= 1,023,484.63 / 5,624,818.62 x 280,000
- ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
= 728,181.56 / 5,624,818.62 x 280,000
- ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
= 1,546,969.27 / 5,624,818.62 x 280,000
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม
= 1,056,363.14 / 5,624,818.62 x 280,000
- ชนิดผู้ลงทุนพิ เศษ
= 307,049.99 / 5,624,818.62 x 280,000
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายของกองทุน
จ่ายเงินปันผล 0.15 บาทต่อหน่วย
- ชนิดจ่ายปันผล = 88,699.5845 x 0.15
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายของกองทุน

(13,304.94)

(13,304.94)

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (/365)
- ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+VAT) = 1.07%
(ยกเว้นค่าธรรมเนียมการจัดการ เฉพาะชนิดผู้ลงทุน
พิ เศษ)
- ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (+VAT) = 0.0321%
- ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (+VAT) = 0.107%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)

(5.18)

(0.89)

(0.93)

(0.67)

(1.43)

(0.98)

(0.28)

(17.26)

(2.96)

(3.11)

(2.24)

(4.76)

(3.25)

(0.94)

5,891,327.97

1,010,662.65

1,061,092.97

764,404.67

1,623,922.64

1,108,911.51

322,333.53

386,074.4600

73,038.5563

45,367.5223

54,441.0267

90,735.0446

108,882.0535

13,610.2566

- หน่วยลงทุนเพิ่ มขึ้น

118,729.5124

10,399.6949

43,332.0622

8,666.4124

43,332.0622

-

12,999.2807

- หน่วยลงทุนลดลง

(17,332.9751)

-

-

-

-

(17,332.9751)

-

487,470.9973

83,438.2512

88,699.5845

63,107.4391

134,067.1068

91,549.0784

26,609.5373

12.0854

12.1127

11.9627

12.1127

12.1127

12.1127

12.1134

จานวนหน่วยลงทุนของวันก่อนหน้ า (หน่วย)

จานวนหน่วยลงทุนคงเหลือ (หน่วย)
มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย)

วันต่อมา ทารายการรับคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ หน่วยละ 0.15 บาท ของวันก่อนหน้า
และ สมมติมีผลประโยชน์เกิดขึ้นวันนี้ 250,000 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันก่อนหน้า

5,891,327.97

1,010,662.65

1,061,092.97

764,404.67

1,623,922.64

1,108,911.51

322,333.53

(9,466.12)

-

-

(9,466.12)

-

-

-

- รายการซื้อหน่วยลงทุน

-

-

-

-

-

-

-

- รายการขายคืนหน่วยลงทุน

-

-

-

-

-

-

-

ปรับปรุงเพิ่ ม-ลดมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทาการก่อนหน้า
- รายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ = 63,107.4391
x 0.15
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มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายของกองทุน

5,881,861.85

1,010,662.65

1,061,092.97

754,938.55

1,623,922.64

1,108,911.51

322,333.53

ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น จานวน 250,000 บาท

250,000.00

42,956.75

45,100.22

32,087.57

69,022.46

47,132.68

13,700.32

6,131,861.85

1,053,619.40

1,106,193.19

787,026.12

1,692,945.10

1,156,044.19

336,033.85

(169.91)

(30.89)

(32.43)

(23.07)

(49.63)

(33.89)

(0.30)

วิธิคิดการปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
- ชนิดสะสมมูลค่า
= 1,010,662.65 / 5,881,861.85 x 250,000
- ชนิดจ่ายปันผล
= 1,061,092.97 / 5,881,861.85 x 250,000
- ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
= 754,938.55 / 5,881,861.85 x 250,000
- ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
= 1,623,922.64 / 5,881,861.85 x 250,000
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม
= 1,108,911.51 / 5,881,861.85 x 250,000
- ชนิดผู้ลงทุนพิ เศษ
= 322,333.53 / 5,881,861.85 x 250,000
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายของกองทุน
รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (/365)
- ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+VAT) = 1.07%
(ยกเว้นค่าธรรมเนียมการจัดการ เฉพาะชนิดผู้ลงทุนพิ เศษ)
- ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (+VAT) = 0.0321%
- ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (+VAT) = 0.107%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)
จานวนหน่วยลงทุนของวันก่อนหน้ า (หน่วย)

(5.40)

(0.93)

(0.97)

(0.69)

(1.49)

(1.02)

(17.98)

(3.09)

(3.24)

(2.31)

(4.96)

(3.39)

(0.99)

6,131,668.56

1,053,584.49

1,106,156.55

787,000.05

1,692,889.02

1,156,005.89

336,032.56

487,470.9973

83,438.2512

88,699.5845

63,107.4391

134,067.1068

91,549.0784

26,609.5373

- หน่วยลงทุนเพิ่ มขึ้น

-

- หน่วยลงทุนลดลง

(781.5037)

จานวนหน่วยลงทุนคงเหลือ (หน่วย)
มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย)

(781.5037)

486,689.4936

83,438.2512

88,699.5845

62,325.9354

134,067.1068

91,549.0784

26,609.5373

12.5987

12.6271

12.4708

12.6271

12.6271

12.6271

12.6282

หมายเหตุ : การคานวณในตารางข้างต้นเป็ นเพียงตัวอย่างเพื่อประกอบการอธิบายเท่านัน้ ทัง้ นี้ ยังไม่รวม
ค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน หรือค่าธรรมเนียมอื่นใด (ถ้ามี)
ในกรณีทบี่ ริษทั จัดการมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงการดาเนินการดังกล่าว บริษทั จัดการจะต้องขอความ
เห็นชอบจากผูด้ ูแลผลประโยชน์ก่อนทุกครัง้
2. บริษทั จัดการจะคานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคา
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี้
(2.1) คานวณมูลค่าทรัพ ย์สินสุทธิและมูล ค่าหน่ วยลงทุนทุกสิ้นวันทาการ ภายใน 2 วันทาการยกเว้นใน
กรณีที่ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศและกองทุนรวมในต่างประเทศที่ลงทุ น รวมถึงสถาบันการเงิน
ต่างประเทศติดต่อซื้อขายหลักทรัพย์ ปิดท าการ บริษัท จัดการจะคานวณมูลค่ าทรัพ ย์สินสุ ทธิของ
กองทุนรวม ทุกสิน้ วันทาการถัดจากวันทีไ่ ด้รบั ข้อมูลโดยไม่ชกั ช้า
(2.2) คานวณราคาขายหน่ วยลงทุนและราคารับซื้อคืน หน่ วยลงทุ นทุกสิ้นวันทาการซื้อขายหน่ วยลงทนุ
ภายใน 2 วันทาการถัดไป ทัง้ นี้ ในการคานวณราคาขายหน่ วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมใช้มูลค่าหน่ วยลงทุนของสิ้นวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนนัน้ เป็ นเกณฑ์
ในการค านวณราคาขายหน่ ว ยลงทุ น และราคารับ ซื้ อ คื น หน่ ว ยลงทุ น ยกเว้ น ในกรณี ที่ ต ลาด
หลักทรัพย์ต่างประเทศและกองทุนรวมในต่างประเทศที่ลงทุน รวมถึ งสถาบันการเงินต่างประเทศ
ติดต่อซื้อขายหลักทรัพย์ปิดทาการ บริษทั จัดการจะคานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนรวม ทุกสิน้ วันทาการถัดจากวันทีไ่ ด้รบั ข้อมูลโดยไม่ชกั ช้า
(2.3) ประกาศมู ลค่ าทรัพ ย์สินสุ ท ธิ มูล ค่ าหน่ ว ยลงทุ น ราคาขายหน่ วยลงทุน และราคารับซื้อ คืน หน่ ว ย
ลงทุ น ของวัน ท าการซื้อขายหน่ วยลงทุน ล่ าสุ ด ภายใน 3 วัน ท าการถัดไปยกเว้น ในกรณี ที่ต ลาด
หลักทรัพย์ต่างประเทศและกองทุนรวมในต่างประเทศที่ลงทุน รวมถึงสถาบันการเงินต่างประเทศ
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ติดต่อซื้อขายหลักทรัพย์ปิดทาการ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มู ลค่าหน่วยลงทุน
ราคาขายหน่ วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุนของกองทุ นรวม ทุกสิน้ วันทาการถัดจากวันที่
ได้รบั ข้อมูลโดยไม่ชกั ช้า
(2.4) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่ วยลงทุนของวันปิ ดทะเบียนเพื่อจ่ายเงินปั นผลภายใน 3
วันทาการนับแต่วนั ปิ ดทะเบียนผูถ้ อื หน่ วยลงทุนเพื่อจ่ายเงินปั นผล
(2.5) ในกรณีที่ประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระทาผ่านระบบเผยแพร่ขอ้ มูลมูลค่าหน่วยลงทุนทีจ่ ดั ขึ้น
โดยสมาคม (NAV Center) หรือช่องทางอื่นทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ยอมรับ บริษทั จัดการ
จะประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 4 วันทาการถัดไปก็ได้
มูล ค่ าหน่ วยลงทุ น หมายถึง มูล ค่ าทรัพ ย์ สิน สุ ท ธิห ารด้วยจานวนหน่ ว ยลงทุ น ที่จาหน่ ายได้แ ล้ ว
ทัง้ หมดเมื่อสิน้ วันทาการทีค่ านวณนัน้
ในกรณีทกี่ ารประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมปฏิบตั ดิ งั ต่อไปนี้
(1) ใช้ตวั เลขทศนิยมทีก่ าหนดไว้ในข้อ 3. และต้องได้รบั การรับรองโดยผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว
(2) ดาเนินการด้วยวิธกี ารใดๆ เพื่อให้ผลู้ งทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที่เหมาะสม โดยบริษัทจัดการ
จะประกาศทางเวปไซด์
(3) จัดให้ มีข้อ มู ล ดัง กล่ า วไว้ ณ ที่ท าการทุ กแห่ ง ของบริษั ท จัดการกองทุ น รวม และสถานที่ทุ กแห่ ง ที่
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนใช้ซ้อื ขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนเพื่อผู้
ลงทุนประเภทสถาบัน บริษทั จัดการอาจดาเนินการโดยวิธกี ารใดๆเพื่อให้ผูถ้ อื หน่วยลงทุนทราบข้อมูล
ดังกล่าวแทนการประกาศทางเว็ปไซด์
ทัง้ นี้ ในกรณี เกิดเหตุสุดวิสยั หรือเกิดเหตุข ัดข้องที่ไม่ส ามารถประกาศทางเว็บไซต์ข องบริษัท จัดการได้
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิประกาศทางช่องทางอื่นทีเ่ หมาะสมแทน อาทิ ระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่ วย
ลงทุนที่จ ดั ขึน้ โดยสมาคม (NAV Center) หรือหนังสือพิมพ์รายวัน หรือติดประกาศที่บริษัทจัดการและจะ
ประกาศในช่องทางดังกล่าวข้างต้นทันทีในโอกาสแรกทีก่ ระทาได้โดยไม่ชกั ช้า
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงช่องทางในการประกาศผ่านทางช่องทางอื่นใดทีเ่ หมาะสม และถือ
ว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษทั จัดการจะแจ้งให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 30 วัน
3. การใช้ตวั เลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่ าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
หรือจานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด บริษทั จัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี้
(3.1) คานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิเป็ นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตาแหน่ง
โดยใช้วธิ กี ารปั ดเศษทศนิยมตามหลักสากล
(3.2) คานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็ นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตาแหน่ ง โดยใช้วิธี การปั ดเศษทศนิยมตาม
หลักสากล สาหรับมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการคานวณ ราคาขายหน่ วยลงทุนจะปั ดเศษทศนิยม
ตาแหน่ งที่ 4 ขึ้น ส่ว นมูล ค่าหน่ วยลงทุ น เพื่อใช้ ในการคานวณราคารับซื้อ คืน หน่ ว ยลงทุ นจะตัด
ทศนิยมตาแหน่งที่ 5 ทิ้ง
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่ วยลงทุนตามที่คานวณได้ใน (3.2) เป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตาแหน่ ง โดยตัด
ทศนิยมตาแหน่งที่ 5 ทิ้ง และประกาศราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุน ตามทีค่ านวณได้ใน
(3.2)
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(3.4) คานวณจานวนหน่ วยลงทุนเป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตาแหน่ ง โดยใช้วธิ ีการปั ดเศษทศนิยมตาม
หลักสากล แต่จะใช้ผลลัพธ์เป็ นตัวเลขโดยมีท ศนิยมเพียง 4 ตาแหน่ง โดยตัดทศนิยมตาแหน่ งที่ 5
ทิ้ง
ในกรณี ที่มีผลประโยชน์เกิดขึ้นจากการคานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนา ผลประโยชน์ นั น้
รวมเข้าเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนเปิ ด
4. กองทุนรวมใดทีม่ ีการลงทุนบางส่วนในต่างประเทศ บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอผ่อนผันระยะเวลาการ
คานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน ราคาขายหน่ วยลงทุน หรือราคารับซื้อคืน
หน่วยลงทุน ต่อสานักงานก.ล.ต.ได้
5. ในกรณีดงั ต่อไปนี้ ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมได้รบั ยกเว้นไม่ต้องปฏิบตั ติ ามข้อ 2
(5.1) กรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่ วยลงทุน หรือหยุด รับคาสั ่งซื้อขายคืน
หน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์ทสี่ านักงาน ก.ล.ต.กาหนด ทัง้ นี้ เฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
(5.2) กรณีทบี่ ริษัทจัดการกองทุนรวมต้องเลิกกองทุนรวมเนื่องจากมีเหตุตามที่กาหนดไว้ ให้ได้รบั ยกเว้น
ตามระยะเวลาดังนี้
(ก) การคานวณมูล ค่าและราคาตามข้อ 2 (2.1) (2.2) ให้ได้ร ับยกเว้นตัง้ แต่ว ันที่ปรากฏเหตุ ตาม
หลักเกณฑ์ดงั กล่าว
(ข) การประกาศมู ล ค่ า และราคาตามข้ อ 2 (2.3) ให้ ไ ด้ ร ับ ยกเว้ น ตั ง้ แต่ ว ัน ที่ ป รากฏเหตุ ต าม
หลักเกณฑ์ดงั กล่าว
เงื่อนไขพิเศษ:
1. ในกรณีที่วนั ทาการในประเทศไทยตรงกับวันหยุดทาการในต่างประเทศที่กองทุนไปลงทุน ในการคานวณ
มู ล ค่ าทรัพ ย์ สิ น สุ ท ธิ บริษั ท จั ดการจะใช้ร าคาหลักทรัพ ย์ แ ละทรัพ ย์ สิน ล่ าสุ ด ที่ มีในการค านวณมู ล ค่ า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน ทัง้ นี้ เว้นแต่กรณีทบี่ ริษทั จัดการและผูด้ ุแลผลประโยชน์เห็นร่วมกันเป็ นอย่างอื่น
2. บริษัทจัดการอาจไม่คานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่ วยลงทุน และราคารับซื้อ
คืนหน่วยลงทุนของกองทุน ในกรณีทกี่ องทุนรวมมีการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ต่างประเทศ หากมี
เหตุการณ์ดงั ต่อไปนี้เกิดขึน้
2.1 ตลาดซื้อขายหลักทรัพ ย์ ดังกล่ าวไม่ สามารถเปิ ดท าการซื้อ ขายได้ต ามปกติ ทัง้ นี้ เฉพาะกรณี ที่
กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่ซ้อื ขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์แต่ละแห่งเกินกว่าร้อยละ 10
ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม หรือ
2.2 มีเหตุการณ์ทที่ าให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทาให้ไม่สามารถโอน
เงินออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
2.3 ในกรณี ที่กองทุนรวมลงทุน หรือมีไว้ซ่งึ หน่ วยลงทุ นของกองทุ น รวมต่างประเทศ และกองทุนรวม
ต่างประเทศนัน้ หยุดรับคาสั ่งซื้อหรือขายคืนหน่ วยลงทุน หรือไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่ วยลงทุ น
ตามคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนทีร่ บั ไว้แล้ว
ทัง้ นี้ ให้ได้รบั ยกเว้นเฉพาะช่วงระยะเวลาดังกล่าว
3. เมื่อมีเหตุทบี่ ริษทั จัดการต้องเลิกกองทุน โดยให้ได้รบั ยกเว้นตัง้ แต่วนั ทีป่ รากฏเหตุดงั กล่าว
ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุน
ล่าสุดภายใน 2 วันทาการถัดไป
16.3. แหล่งข้อมูลการเปิ ดเผยมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน:
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เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ อย่างไรก็ตามในกรณี เกิดเหตุสุดวิสยั หรือเกิดเหตุขดั ข้องที่ไม่สามารถประกาศทาง
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิประกาศทางช่ องทางอื่นที่เหมาะสมแทน อาทิ ระบบ
เผยแพร่ขอ้ มูลมูล ค่าหน่วยลงทุนที่จดั ขึ้นโดยสมาคม (NAV Center) หรือหนังสือพิมพ์รายวัน หรือติดประกาศที่
บริษทั จัดการและจะประกาศในช่องทางดังกล่าวข้างต้นทันทีในโอกาสแรกทีก่ ระทาได้โดยไม่ชกั ช้า
ทัง้ นี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงช่องทางในการประกาศผ่านทางช่องทางอื่นใดทีเ่ หมาะสม และถือ
ว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผู้ถอื หน่ วยลงทุ นแล้ว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผถู้ ือหน่ วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 30 วัน
16.4. หลักเกณฑ์และวิธกี ารดาเนินการในกรณีทมี่ ูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง:
1. ในกรณี ที่มู ลค่า หน่ วยลงทุ นหรือราคาหน่ ว ยลงทุน ที่ไม่ถู กต้ องต่ างจากมูล ค่าหน่ วยลงทุน หรือราคาหน่ ว ย
ลงทุนทีถ่ ูกต้องน้อยกว่าหนึ่งสตางค์ หรือต่างจากมูลค่าหน่ วยลงทุนหรือราคาหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้องตัง้ แต่หนึ่ง
สตางค์ข้นึ ไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของมูล ค่าหน่ วยลงทุ นหรือราคาหน่ วยลงทุ นที่ถู กต้อง บริษทั จัดการจะ
จัดทาและส่งรายงานให้ผู้ดูแ ลผลประโยชน์ ทราบถึงความไม่ ถูกต้ องภายใน 7 วัน ทาการนั บแต่ วนั ที่พ บว่ า
มูลค่าหน่ วยลงทุน หรือ ราคาหน่ วยลงทุ นไม่ถูกต้อง และจัดให้มีสาเนารายงานดังกล่าวไว้ ณ ที่ทาการของ
บริษัทจัดการเพื่อให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดังกล่าวจะมีรายการ
อย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(1) มูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ถูกต้อง
(2) มูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง
(3) สาเหตุทที่ าให้มูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(4) มาตรการป้ องกันเพื่อมิให้มูลค่ า/ราคาหน่ วยลงทุ นไม่ถูกต้อ ง ในกรณีที่ความไม่ถูกต้องมีสาเหตุ มาจาก
ปั จจัยภายนอกทีไ่ ม่อาจควบคุมได้
ในกรณีทสี่ าเหตุทที่ าให้มูลค่า/ราคาหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้อง มีผลต่อเนื่องถึงการคานวณมูลค่า/ราคาหน่วย
ลงทุนครัง้ ต่อไป ให้แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องตัง้ แต่วนั ทีพ่ บว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
2. ในกรณี ที่มู ลค่ าหน่ วยลงทุ นหรือราคาหน่ วยลงทุน ที่ไม่ถู กต้ องต่ างจากมูล ค่าหน่ วยลงทุน หรือราคาหน่ ว ย
ลงทุนทีถ่ ูกต้องตัง้ แต่หนึ่งสตางค์ขน้ึ ไป และคิดเป็ นอัตราตัง้ แต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหน่ วยลงทุนหรือราคา
หน่ วยลงทุนลงทุนที่ถูกต้อง บริษทั จัดการจะคานวณมูลค่า/ราคาหน่ วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วนั ที่พบมูลค่า/
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวันทีม่ ูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดาเนินการดังต่อไปนี้เฉพาะวันที่
มูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ถูกต้องต่างจากมูลค่า/ราคาหน่ วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้ แต่หนึ่งสตางค์ขน้ึ ไป และคิด
เป็ นอัตราส่วนตัง้ แต่รอ้ ยละ 0.5 ของมูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง
(1) จัดทารายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิน้ ภายในวันทา
การถั ด จากวัน ที่ พ บว่ ามู ล ค่ า /ราคาหน่ ว ยลงทุ น นั ้น ไม่ ถู ก ต้ อ ง และส่ ง รายงานดัง กล่ า วให้ ผู้ ดู แ ล
ผลประโยชน์ ภายในวัน ท าการถัดจากวัน ที่ค านวณมู ล ค่ า/ราคาหน่ ว ยลงทุ น เสร็จ สิ้น เพื่ อ ให้ ผู้ดู แ ล
ผลประโยชน์รบั รองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทาการถัดจากวันที่บริษัทจัดการส่งรายงานให้
ผูด้ ูแลผลประโยชน์ ทัง้ นี้ รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(ก) มูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ถูกต้อง
(ข) มูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง
(ค) สาเหตุทที่ าให้มลู ค่า/ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(ง) การดาเนินการของบริษทั จัดการเมื่อพบว่ามูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการจะจัดให้มสี าเนารายงานตาม (1) ไว้ ณ ที่ทาการของบริษทั จัดการ เพื่อให้สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้
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(2) แก้ ไ ขมู ล ค่ า/ราคาหน่ ว ยลงทุ น ที่ ไ ม่ ถู ก ต้ อ งให้ เป็ นราคาหน่ ว ยลงทุ น ที่ ถู ก ต้ อ งภายในวัน ที่ ผู้ ดู แ ล
ผลประโยชน์รบั รองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)
(3) ดาเนินการโดยวิธกี ารใดๆ เพื่อให้ผู้ถือหน่ วยลงทุนสามารรับทราบชื่อกองทุน ที่มีการแก้ไขราคาตาม
(2) และวัน เดื อ น ปี ที่ มี ก ารแก้ ไ ขมู ล ค่ า /ราคาตาม (2) ภายใน 3 วัน ท าการนั บ แต่ ว ัน ที่ ผู้ ดู แ ล
ผลประโยชน์รบั รองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(4) ชดเชยราคาให้แ ล้ว เสร็จและดาเนิ น การด้วยวิธีการใดๆเพื่อ ให้ผู้ซ้อื หน่ วยลงทุ นหรือผู้ขายคืน หน่ ว ย
ลงทุนทีไ่ ด้ซ้อื หรือขายคืนหน่ วยลงทุนในช่วงระยะเวลาทีร่ าคาหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไข
ราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รบั รองข้อมูลใน
รายงานดังกล่าว
(5) จัดทารายงานมาตรการป้ องกันเพื่อมิให้ราคาหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทัง้
สาเนารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาทีจ่ ดั ทาตาม (1) ให้สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทาการนับแต่วนั ทีผ่ ู้ดูแลผลประโยชน์รบั รองข้อมูลในรายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานัน้ เว้นแต่ในกรณีทรี่ าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกทีไ่ ม่อาจควบคุมได้ บริษทั จัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้ องกันให้
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสาเนาเอกสารทีผ่ ดู้ ูแลผลประโยชน์รบั รองว่าการทีร่ าคาหน่วย
ลงทุนไม่ถกู ต้องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกทีไ่ ม่อาจควบคุมได้แทน
3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษทั จัดการจะปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์และวิธกี าร ดังต่อไปนี้
(1) กรณีราคาหน่ ว ยลงทุน ที่ไม่ ถู กต้องต่ ากว่าราคาหน่ วยลงทุ นที่ถูก ต้อ ง (understate) บริษัท จัดการจะ
ปฏิบตั ดิ งั นี้
(ก) กรณีที่เป็ นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจานวนหน่วยลงทุนของผูซ้ ้ือหน่ วยลงทุนเป็ น
จานวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง
หากปรากฏว่าผู้ซ้อื หน่ วยลงทุน ไม่ มีห น่ ว ยลงทุ นเหลืออยู่ หรือ มีห น่ วยลงทุ นเหลืออยู่ น้อ ยกว่ า
จานวนหน่ วยลงทุนที่จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็ นจานวนเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาทีข่ าดอยู่ หรือลดจานวนหน่วยลงทุนทีเ่ หลืออยู่นัน้ และจ่ายเงินของบริษทั จัดการ
เองเป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาทีข่ าดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิ ด
เว้นแต่การที่ราคาหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น
ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้ สุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซ้อื ขาย
หลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผูด้ ูแลผลประโยชน์รบั รองว่ามีสาเหตุดงั กล่าว
(ข) กรณีทเี่ ป็ นการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษทั จัดการจะเพิม่ จานวนหน่ วยลงทุนของผูข้ ายคืนหน่วย
ลงทุนเป็ นจานวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุน
ทีถ่ ูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิ ดเป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่
ผู้ขายคืนหน่ วยลงทุ น แต่ห ากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่ วยลงทุนไม่ มีหน่ วยลงทุ นเหลือ อยู่ บริษัท
จัดการจะจ่ ายเงิน ของกองทุน เปิ ดเป็ นจ านวนเท่ากับส่ว นต่ างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แ ก่
ผูข้ ายคืนหน่วยลงทุน
(2) กรณี ราคาหน่ ว ยลงทุ น ที่ไ ม่ถู กต้ องสู งกว่ าราคาหน่ ว ยลงทุ นที่ถู กต้ อง (overstate) บริษัท จัดการจะ
ปฏิบตั ดิ งั นี้
(ก) กรณีทเี่ ป็ นการขายหน่วยลงทุน บริษทั จัดการจะเพิม่ จานวนหน่วยลงทุนของผูซ้ ้อื หน่วยลงทุนเป็ น
จานวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่ วยลงทุนที่ถูกต้อง
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หรือจ่ ายเงิน ของกองทุ น เปิ ดเป็ นจ านวนเท่ ากั บส่ว นต่างของราคา เพื่อ ชดเชยราคาให้แก่ ผู้ซ้ือ
หน่วยลงทุน
(ข) กรณี ที่เป็ นการรับซื้อคืน หน่ วยลงทุ น บริษัท จัดการจะลดจานวนหน่ ว ยลงทุ นของผู้ขายคืนหน่ ว ย
ลงทุนเป็ นจานวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ ถูกต้องกับราคาหน่ วยลงทุนที่
ถูกต้อง
หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่ วยลงทุนไม่มีหน่ วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่ วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่า
จานวนหน่วยลงทุนทีจ่ ะต้องลด บริษทั จัดการจะจ่ายเงินของบริษทั จัดการเองเป็ นจานวนเท่ากับส่วน
ต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรือลดจานวนหน่ วยลงทุนที่เหลืออยู่นัน้ และจ่ายเงินของบริษัทจัดการเอง
เป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิ ด เว้น
แต่การที่ราคาหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคา
หลักทรัพ ย์ ต ามราคาตลาดครัง้ สุ ดท้ายของตลาดหลักทรัพ ย์ แ ห่ งประเทศไทยหรือ ศู น ย์ ซ้ื อ ขาย
หลักทรัพย์ไม่ถกู ต้อง และผูด้ ูแลผลประโยชน์รบั รองว่ามีสาเหตุดงั กล่าว
ในกรณีทบี่ ริษทั จัดการต้องชดเชยราคาเป็ นเงินให้แก่ผซู้ ้อื หน่วยลงทุนหรือผูข้ ายคืนหน่วยลงทุนราย
ใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ่ง ร้อยบาท บริษัทจัดการอาจนาเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่มกี าร
จ่ายเงินให้ผถู้ อื หน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มสี ถานะเป็ นผู้ถอื หน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการ
จะชดเชยราคาให้แ ล้ ว เสร็จ ภายใน 5 วัน ท าการนั บ แต่ ว ัน ที่ผู้ ดูแ ลผลประโยชน์ ร ับรองข้อ มู ล ใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
การจ่ายเงินของกองทุนเปิ ดเพื่อชดเชยราคาให้แก่ผขู้ ายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผูซ้ ้อื หน่วย
ลงทุนตาม 2(ก) บริษทั จัดการอาจจ่ายเงินของบริษทั จัดการเองแทนกองทุนเปิ ดก็ได้
4. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากราคาหน่ วยลงทุ นไม่ ถูกต้อง เช่น ค่ าใช้จ่ายในการ
ประกาศการแก้ไขราคาตามข้อ 2(3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แ ก่
ผูซ้ ้อื หน่ วยลงทุนและผู้ขายคืนหน่ วยลงทุน เป็ นต้น เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมา
จากปั จจัยภายนอกทีไ่ ม่อาจควบคุมได้
17. ชื่อผู้เกี่ยวข้อง:
17.1. ชื่อบริษทั จัดการ:
ชื่อ : บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด
17.2. ชื่อผูด้ ูแลผลประโยชน์:
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 : นาง เทอดทอง เทพมังกร
ชื่อ : นาย สาว ชมภูนุช แซ่แต้
ชื่อ : นาย อุดม ธนูรตั น์พงศ์
ชื่อ : นางสาว ชุตมิ า วงษ์ศราพันธ์ชยั
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ชื่อ : นางสาว รฐาภัทร ลิ้มสกุล
รายละเอียดเพิม่ เติม (ผูส้ อบบัญชี) :
บริษทั พีวี ออดิท จากัด
อาคารว่องวานิช บี ชัน้ 14 เลขที่ 100/19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทร
: 02-645 0080
หรือบุคคลอื่นทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นขอบผูส้ อบบัญชี โดยบริษทั จัดการจะแจ้งให้
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
18. รอบระยะเวลำบัญชีประจำปี ของกองทุนรวม:
18.1. วันทีส่ นิ้ สุดรอบบัญชี : วันที่ 31 มกราคม
18.2. วันทีส่ นิ้ สุดรอบบัญชีครัง้ แรก : วันที่ 31 มกราคม 2556
18.3. รายละเอียดเพิม่ เติม :
วันทีส่ นิ้ สุดรอบบัญชี : ไม่เกิน 1 ปี นับจากวันทีจ่ ดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวม โดยบริษทั จัดการจะแจ้ง
ให้ทราบในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน
วันทีส่ นิ้ สุดรอบบัญชีครัง้ แรก : ไม่เกิน 1 ปี นับจากวันทีจ่ ดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวม โดยบริษทั จัดการ
จะแจ้งให้ทราบในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน
19. กำรขอมติ ของผู้ถือหน่ วยลงทุน และวิ ธีกำรแก้ไขโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม หรือแก้ไขวิ ธีกำรจัดกำร:
การดาเนินการใดทีโ่ ครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกาหนดให้ต้องได้รบั มติของผูถ้ อื หน่วยลงทุน หากบริษทั
จัดการกองทุนรวมได้ดาเนินการไปตามมติของผูถ้ อื หน่วยลงทุนที่ได้รบั มาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผู้ถอื หน่วยลงทุนทัง้
ปวงเห็นชอบให้ดาเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ
มติของผู้ถอื หน่ วยลงทุนทีใ่ ห้ดาเนินการใดอันเป็ น การขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎหมายให้ถอื ว่ามตินัน้
เสียไป
ในกรณีที่เป็ นการขอมติเพื่อแก้ไขเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่ วยลงทุนอย่างมีนัยสาคัญต้องได้รบั มติโดยเสียง
ข้างมากหรือมติพเิ ศษของผูถ้ อื หน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจานวนหน่ วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่ง หรือไม่น้อยกว่าสามในสี่
ของจานวนหน่วยลงทุนทัง้ หมดของผูถ้ อื หน่วยลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจานวน
หน่ วยลงทุนทัง้ หมดของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่กรณีที่กองทุน
รวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผถู้ อื หน่วยลงทุนต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์เพิม่ เติมดังต่อไปนี้ดว้ ย
(1) ในกรณีที่เป็ นการขอมติทมี่ ผี ลกระทบต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รบั ผลกระทบต่อผูถ้ อื หน่วย
ลงทุนไม่เท่ากัน ต้องได้รบั มติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจานวนหน่ วยลงทุนแต่ละชนิดที่ ได้รบั ผลกระทบ
แล้วแต่กรณี
(2) ในกรณีที่เป็ นการขอมติทมี่ ีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รบั มติเสียงข้าง
มากหรือมติพเิ ศษของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) ในกรณีที่เป็ นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่ วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ต้องได้รบั มติเสียงข้างมากหรือมติ
พิเศษของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
ในกรณี ที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุ คคลใดถือหน่ วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่ วยลงทุนที่จาหน่ ายได้แล้วทัง้ หมด
บริษทั จัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนทีเ่ กินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดนัน้
วิธกี ารแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธกี ารจัดการ
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1. การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการโดยใช้วธิ ีการขอมติผู้ถอื หน่ วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษมี
จานวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 หรือในกรณีที่เป็ นกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน หาก
ปรากฎว่ามติเสียงข้างมากหรือ มติพิเศษเมื่อ คานวณเฉพาะหน่ ว ยลงทุ นแต่ล ะชนิ ดมีจานวนไม่ เกิน ร้อ ยละ 55
หรือไม่เกินร้อยละ 80 บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผูด้ ูแล
ผลประโยชน์ เพื่อให้ผดู้ ูแลผลประโยชน์รบั รองผลการนับมตินัน้
2. ในกรณีที่การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีจดั การได้กระทาตามมติของผู้ถอื หน่วยลงทุน ซึ่ง
จะดาเนินการโดยการจัดประชุมผูถ้ อื หน่วยลงทุนหรือส่งหนังสือขอมติของผูห้ น่วยลงทุนก็ได้
3. ให้บริษัทจัดการแจ้งการแก้ไขเพิม่ เติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธจี ดั การให้สานักงานทราบ รวมทัง้ แจ้งไป
ยังผูถ้ อื หน่วยลงทุนทุกคนและเผยแพร่ในลักษณะทีผ่ ลู้ งทุนทัวไปสามารถเข้
่
าตรวจดูได้ ทัง้ นี้ ภายใน 15 วันนับแต่
วันทีม่ มี ติให้แก้ไข
4. การแก้ ไขเพิ่ม เติม โครงการหรือวิธีการจัดการตามกรณี ดงั ต่อไปนี้ บริษัท จัดการจะกระท าได้ต่ อเมื่อได้รบั ความ
เห็นชอบจากทัง้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และได้รบั มติพเิ ศษจากผูถ้ อื หน่วยลงทุน
(1) การเปลี่ยนแปลงประเภทหรือนโยบายการลงทุน ของกองทุนรวมที่ทาให้ผลตอบแทนและความเสี่ย งของ
กองทุนรวมเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญ
(2) การชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่น เว้นแต่กรณีเป็ นกองทุนรวมที่มีการชาระ
ค่าขายคืนหน่ วยลงทุนเป็ นหลักทรัพ ย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินให้แก่กองทุนสารองเลี้ยงชีพ และกองทุ น
สารองเลี้ยงชีพ ดังกล่าวจะน าหลักทรัพ ย์ห รือทรัพ ย์สินที่ได้รบั ไปลงทุ น ในกองทุ นรวมเพื่อผู้ลงทุ น ที่เป็ น
กองทุน สารองเลี้ยงชีพ ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ว่าด้วยหลัก เกณฑ์ เพิ่มเติมส าหรับการ
จัดตัง้ และจัดการของกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทีเ่ ป็ นกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
(3) การควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที่มนี โยบายการลงทุน ความเสีย่ ง และระดับความเสีย่ งของการ
ลงทุน (risk spectrum) แตกต่างกัน
(4) การรับชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สนิ อื่นแทนเงิน
(5) การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิม่ ขึ้นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิม
ตามทีร่ ะบุไว้ล่าสุดในโครงการ
(6) การเปลี่ยนแปลงเงื่อ นไขการประกัน ผู้ประกัน สิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของผู้ประกัน หรือการ
แก้ไขเพิม่ เติมสัญญาประกันในเรื่องใดๆ อันมีผลให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนเสียประโยชน์
5. ในกรณี ที่กองทุนรวมใดมีการแบ่งชนิดหน่ วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่ วยลงทุน นอกจากจะต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอมติผถู้ อื หน่วยลงทุนแล้ว ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์เพิม่ เติมดังต่อไปนี้ดว้ ย
(1) กรณีเป็ นการขอมติที่มีผลกระทบต่อ ผู้ถือหน่ วยลงทุ น ทุกชนิด โดยแต่ ละชนิดได้รบั ผลกระทบต่อ ผู้ถือหน่ วย
ลงทุนไม่เท่ากัน ต้องได้รบั มติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รบั ผลกระทบ
แล้วแต่กรณี
(2) กรณีเป็ นการขอมติทมี่ ีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่ วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รบั มติเสียงข้างมาก
หรือมติพเิ ศษของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) กรณีเป็ นการขอมติทมี่ ีผลกระทบต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ต้องได้รบั มติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษ
ของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
6. ในการแก้ไขเพิม่ เติมโครงการหรือวิธกี ารจัดการ หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพเิ ศษมีจานวนไม่เกินร้อยละ
55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 หรือในกรณีทเี่ ป็ นกองทุนรวมทีม่ กี ารแบ่งชนิดหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมาก
หรือมติพเิ ศษเมื่อคานวณเฉพาะหน่วยลงทุนแต่ละชนิด มีจานวนไม่เกินอัตราดังกล่าว แล้วแต่กรณี ให้บริษทั จัดการ
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กองทุนรวมจัดส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผูด้ ูแลผลประโยชน์ เพื่อให้ผดู้ ูแล
ผลประโยชน์รบั รองผลการนับมตินัน้
7. การแก้ไขเพิม่ เติมโครงการในกรณีดงั ต่อไปนี้ บริษทั จัดการกองทุนรวมอาจขอให้สานักงานให้ความเห็นชอบแทนการ
ขอมติผูถ้ อื หน่วยลงทุนได้ ทัง้ นี้สานักงานอาจกาหนดเงื่อนไขให้บริษทั จัดการกองทุนรวมปฏิบตั เิ พื่อประโยชน์ในการ
แก้ไขโครงการก่อนให้ความเห็นชอบก็ได้
(1) การเปลี่ยนแปลงข้อกาหนดเกี่ยวกับการขายและการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(2) การเพิม่ ชนิดหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ทาให้สทิ ธิทผี่ ูถ้ อื หน่วยลงทุนมีอยู่เดิมด้อยลง
(3) การเปลี่ยนแปลงประเภทของทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนรวมลงทุนหรืออัตราส่วนการลงทุนทีส่ อดคล้องกับนโยบายการ
ลงทุน
(4) การชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นแทนเงินให้แก่กองทุนสารองเลี้ยงชีพ และ
กองทุนสารองเลี้ยงชีพดังกล่าวจะนาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ที่ได้รบั ไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทีเ่ ป็ น
กองทุนสารองเลี้ยงชีพตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เพิม่ เติมสาหรับการการ
จัดตัง้ และจัดการของกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทีเ่ ป็ นกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
(5) กรณีอ่นื ใดนอกเหนือจาก (1) (2) (3) และ (4)
การแก้ไขเพิม่ เติมโครงการตามวรรคหนึ่งต้องไมมีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุน
รวมถึงไม่ทาให้ผลตอบแทนและความเสีย่ งของกองทุนรวมเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสาคัญ
8. การแก้ ไขเพิ่ม เติม โครงการโดยขอความเห็น ชอบต่ อ ส านั กงาน ในเรื่อ งดังต่ อไปนี้ ให้บริษัท จัดการ
กองทุ น รวมยื่น คาขอพร้อ มทัง้ เอกสารหลักฐานประกอบคาขอที่ ถู กต้ อ งครบถ้ ว นตามคู่ มื อ ส าหรับ
ประชาชนผ่ านระบบที่จ ัดไว้บนเว็บไซต์ ข องส านั กงาน และให้ถือ ว่า ได้ร ับความเห็น ชอบการแก้ ไ ข
เพิ่มเติมโครงการในเรื่องดังกล่าว เมื่อสานักงานได้รบั คาขอพร้อมทัง้ เอกสารหลักฐานประกอบคาขอ
ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มอื สาหรับประชาชนแล้ว
(1) การแก้ไขเพิม่ เติมซึ่งมีผลให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทัง้ ปวงได้รบั ประโยชน์เพิม่ ขึน้
(2) การแก้ไขเพิ่มเติมที่ต้องดาเนินการให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ ย์
ตลอดจนประกาศ กฎ และคาสั ่งทีอ่ อกโดยอาศัยอานวจแห่งกฎหมายดังกล่าว
(3) การแก้ไขเพิม่ เติมชื่อและรายละเอียดของบุคคลให้ถูกต้อง
9. การแก้ไขเพิม่ เติมโครงการโดยขอความเห็นชอบต่อสานักงานนอกเหนือจากข้อ 8 ให้บริษทั จัดการ
กองทุนรวมยื่นคาขอพร้อมทัง้ เอกสารหลักฐานประกอบคาขอทีถ่ ูกต้องครบถ้วนตามคู่มอื สาหรับ
ประชาชนผ่านระบบทีจ่ ดั ไว้บนเว็บไซต์ของสานักงาน และชาระค่าธรรมเนียมต่อสานักงาน เมื่อ
สานักงานได้รบั คาขอพร้อมทัง้ เอกสารหลักฐานประกอบคาขอทีถ่ ูกต้องครบถ้วนตามคู่มอื สาหรับ
ประชาชนแล้ว ทัง้ นี้อตั ราค่าธรรมเนียมให้เป็ นไปตามทีส่ านักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกาหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียน และ
การยื่นคาขอต่างๆ ทัง้ นี้ ค่าธรรมเนียมดังกล่าว มิให้บริษทั จัดการเรียกเก็บจากกองทุน
เมื่อสานักงานได้รบั คาขอและเอกสารหลักฐานทีถ่ ูกต้องครบถ้วนตามวรรคหนึ่งแล้ว สานักงานจะ
ดาเนินการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน
การชาระค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง มิให้บริษทั จัดการเรียกเก็บจากกองทุนรวม
การเพิม่ จานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิดาเนินการเพิม่ จานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนตามเหมาะสม โดยถือว่า
ได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนแล้ว ทัง้ นี้ เมื่อดาเนินการเพิม่ จานวนเงินทุนจดทะเบียนของ
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กองทุนแล้ว บริษทั จัดการจะแจ้งการดาเนินการดังกล่าว โดยติดประกาศทีท่ ที่ าการทุกแห่งของบริษทั
จัดการและ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน ภายใน
15 วัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั จดทะเบียนเพิม่ จานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน
หลักเกณฑ์และวิธกี ารในการขอมติของผูถ้ อื หน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดงั กล่าว ให้เป็ นไปตาม
ข้อกาหนดในข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่วยลงทุนกับบริษทั จัดการกองทุนรวม ทัง้ นี้ การขอมติเพื่อแก้ไข
เพิม่ เติมโครงการเป็ นไปตามทีก่ าหนดไว้ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3
แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
20. ข้อกำหนดอื่นๆ:
1. ในกรณีที่บริษัทจัดการมีเหตุจาเป็ นต้องบริหารสภาพคล่องของกองทุนเปิ ดเป็ นการชัวคราว
่
บริษัทจัดการอาจกู้ยืม
เงินหรือเข้าทาธุรกรรมการขายโดยมีสญ
ั ญาซื้อคืนได้ต่อเมื่อ
(1) คู่สญ
ั ญาเป็ นบุคคลประเภทสถาบัน
(2) ระยะเวลาการชาระหนี้จดั อยู่ในช่วงเวลาอันสัน้
(3) อัตราส่วนของการกู้ยมื เงินหรือการเข้าทาธุรกรรมดังกล่าวต้องอยู่ในอัตราที่เหมาะสมต่อความจาเป็ นในการ
บริหารสภาพคล่องทีเ่ กิดขึน้ เป็ นการชัวคราว
่
(4) การท าธุ ร กรรมการขายโดยมี ส ั ญ ญาซื้ อ คื น ต้ อ งใช้ รู ป แบบสัญ ญาที่ เ ป็ นมาตรฐานตามที่ ส านั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรับ
ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี ารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะใช้ลายมือชื่อของผู้ถอื หน่ วยลงทุนในใบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน คาสั ่งซื้อขายหน่วย
ลงทุน บัตรตัวอย่างลายมือชื่อและ/หรือเอกสารอื่นที่บริษทั จัดการกาหนด เพื่อใช้เป็ นหลักฐานในการแสดงตนเพื่อ
การทาธุรกรรมของผู้ถอื หน่ วยลงทุนกับบริษัทจัดการ และ/หรือเพื่อใช้ในการตรวจสอบลายมือชื่อของผู้ถือหน่ วย
ลงทุนทีแ่ สดงมติเมื่อตรวจนับมติสาหรับการขอมติจากผูถ้ อื หน่วยลงทุน
3. การควบรวมกองทุน
3.1 การควบรวมกองทุนรวมต้องเป็ นการควบกองทุ นรวมหรือการรวมกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้การจัดการของ
บริษทั จัดการกองทุนรวมเดียวกัน โดยบริษทั จัดการกองทุนรวมต้องพิจารณาถึงผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ ต่อผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนรวมด้วยความเป็ นธรรม
กองทุนรวมตัง้ แต่ 2 กองทุนรวมขึ้นไปจะดาเนิ นการเพื่อควบรวมกองทุนรวมได้ต่อเมื่อได้รบั มติของผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ทรี่ ะบุไว้ในโครงการและข้อผูกพัน ภายใต้หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) กรณีการควบรวมกองทุ นรวมระหว่างกองทุน รวมที่มีนโยบายการลงทุ น ความเสี่ยงและระดับความ
เสีย่ งของการลงทุน (risk spectrum) เดียวกัน บริษทั จัดการกองทุนรวมต้องได้รบั มติเสียงข้างมากของ
โครงการแต่ละกองทุนรวมทีจ่ ะควบรวมกองทุนรวมดังกล่าว
(2) กรณีการควบรวมกองทุ นรวมระหว่างกองทุน รวมที่มีนโยบายการลงทุ น ความเสี่ยงและระดับความ
เสี่ยงของการลงทุ น (risk spectrum) แตกต่ างกัน บริษัทจัดการกองทุน รวมต้ องได้รบั มติพิเศษของ
โครงการแต่ละกองทุนรวมทีจ่ ะควบรวมกองทุนรวมดังกล่าว
การขอมติของผู้ถอื หน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง บริษทั จัดการจะกาหนดรายละเอียดของโครงการจัดการ
กองทุนรวมใหม่ หรือแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมที่รบั โอน (ถ้ามี) พร้อมทัง้ ขอมติผู้ถือ
หน่วยลงทุนเพื่อเลิกกองทุนรวมเดิมหรือกองทุนรวมทีโ่ อนไปในคราวเดียวกันด้วย
ในการควบรวมกองทุนไม่วา่ จะเป็ นการควบรวมระหว่างกองทุ นปิ ดกับกองทุนปิ ด หรือกองทุนปิ ดกับ
กองทุนเปิ ด หากมีผลให้เกิดกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมทีร่ บั โอนเป็ นกองทุนเปิ ด บริษทั จัดการจะ
ขอมติผู้ถือหน่ วยลงทุ นของกองทุน รวมที่รบั โอนเพื่ อแก้ ไขโครงการจัดการกองทุ นปิ ดเป็ น โครงการ
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3.2

3.3

จัดการกองทุนเปิ ดด้วย และหากได้รบั มติโดยเสียงข้างมากของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ใน (1)
ของวรรคหนึ่ ง ถื อ ว่ าได้ ร ับมติข องผู้ ถือ หน่ ว ยลงทุ น ในการแก้ ไขโครงการจัด การกองทุ น ปิ ดเป็ น
โครงการจัด การกองทุ น เปิ ดแล้ ว ทั ง้ นี้ โดยได้ ร ั บ ยกเว้ น ไม่ ต้ อ งปฏิ บัติ ต ามประกาศส านั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้ว ยการกาหนดวิธีปฏิบัติในการขอความเห็น ชอบเพื่อ แก้ไ ขประเภทของ
โครงการจัดการกองทุนรวม”
ในการขอมติจากผู้ถือหน่ วยลงทุน บริษัทจัดการจะส่งหนังสือนัดประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบสี่วนั
ก่อนวันประชุม หรือส่งหนังสือขอมติล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนวันที่กาหนดให้เป็ นวันสุดท้าย
ของการรับหนั ง สือ แจ้งมติจ ากผู้ถือ หน่ ว ยลงทุ น โดยเปิ ดเผยข้อ มู ล ที่ผู้ถือ หน่ ว ยลงทุ น ควรทราบ
เกี่ยวกับการควบรวมกองทุนอย่างน้อยดังต่อไปนี้ให้ชดั เจนไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือหนังสือขอมติ
ดังกล่าว
(1) สถานการณ์ ลงทุน ของกองทุ น รวมที่จ ะควบรวมกองทุ น ที่เป็ น ปั จ จุบ ัน ก่อ นการขอมติควบรวม
กองทุน ซึ่ง จะต้ องแสดงรายละเอีย ดเป็ น รายหลักทรัพย์ ห รือทรัพ ย์ สิน อื่น โดยระบุ ประเภท ชื่อ
จานวน อัตราผลตอบแทน (ถ้ามี) มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ตามมาตรฐานการบัญชีสาหรับ
กิจการที่ดาเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันทาการ
สุดท้ายของสัปดาห์ล่าสุด และผลการดาเนินงานล่าสุดของกองทุนรวม
(2) สรุปประเด็นเปรียบเทียบสาระสาคัญและความแตกต่างของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุน และ
ลักษณะที่จะเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการควบรวมกองทุนแล้ว โดยต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท
และวัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม นโยบายการลงทุน และค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจาก
ผูซ้ ้อื หรือผูถ้ อื หน่วยลงทุนและจากกองทุนรวม เป็ นอย่างน้อย
(3) ขัน้ ตอน สาระสาคัญของการดาเนินการในแต่ละขัน้ ตอน และกาหนดเวลาในการควบรวมกองทุน
(4) สิทธิของผูถ้ อื หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีจ่ ะควบรวมกองทุน
(5) รายงานแสดงฐานะการเงินของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุน ประมาณการฐานะการเงินของ
กองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมทีร่ บั โอน
(6) การดาเนิ น การเกี่ย วกับการจ่ ายเงิน ปั น ผล (ถ้ ามี) ก่ อนการควบรวมกองทุ น และนโยบายการ
จ่ายเงินปั นผลภายหลังการควบรวมกองทุน (ถ้ามี)
(7) ค่าใช้จ่ายในการควบรวมกองทุน และค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจากการดังกล่าวทีจ่ ะเรียกเก็บจากผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนและกองทุนรวม (ถ้ามี) เช่น ค่าใช้จ่ายในการชาระบัญชี
(8) ข้อดีและข้อเสียหลังจากมีการควบรวมกองทุน เช่น ค่าใช้จ่าย ความเสีย่ ง หรือสิทธิประโยชน์ของ
ผูถ้ อื หน่วยลงทุน ทัง้ นี้ ต้องไม่มีลกั ษณะทีเ่ กินความจริง
ในกรณี ที่ผู้ถือ หน่ วยลงทุน ไม่ ได้แสดงเจตนาภายในกาหนดเวลาให้สิทธิในการออกจากกองทุน รวมก่อ น
วันที่การควบรวมกองทุนแล้วเสร็จ บริษัทจัดการขอสงวนสิท ธิที่จะถือว่าผู้ถอื หน่ วยลงทุนได้มอบหมายให้
บริษัทจัดการดาเนินการให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใหม่หรือกองทุน
รวมทีร่ บั โอนได้
ในช่วงระยะเวลานับแต่วนั ส่งหนังสือนัดประชุมหรือหนังสือขอมติเพื่อควบรวมกองทุนถึงวันทีม่ กี ารควบรวม
กองทุน บริษทั จัดการอาจไม่ขายหน่ วยลงทุนตามคาสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุน
รวมที่ได้รบั ไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคาสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าวได้ โดยการปิ ดประกาศ
เรื่องดังกล่าวไว้ ณ ที่ทาการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และจัดให้มีการประกาศเรื่องดังกล่าวไว้ ณ สถานที่
ติดต่อทุกแห่งของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
ในช่วงระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้บริษทั จัดการจัดทารายงานแสดงสถานการณ์ลงทุนของวันทาการสุดท้าย
ของแต่ละสัปดาห์ของกองทุนรวมทีจ่ ะควบรวมกองทุนรวมและจัดให้มีรายงานดังกล่าวไว้ ณ ที่ทาการของ
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บริษัท จัดการและสถานที่ ติดต่อ ทุ กแห่ ง ของผู้ส นั บสนุ น การขายหรือ รับซื้ อ คืน เพื่อ ให้ผู้ถือ หน่ ว ยลงทุ น
สามารถตรวจดูได้ และจัดสาเนาให้เมื่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนร้องขอ
เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีประกาศแก้ไขหรือเพิม่ เติม
รายละเอียดการควบรวมกองทุนไปจากรายละเอียดข้างต้ น บริษัทจัดการจะดาเนินการตามประกาศของ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทีแ่ ก้ไขหรือเพิม่ เติมดังกล่าว
4. ในกรณี ที่บริษัท จัดการไม่ สามารถดารงความเพียงพอของเงิน กองทุน ตามนั ยข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดารงความเพียงพอของเงินกองทุนและการทาประกันภัยความรับผิดของ
บริษัท จัดการ บริษัท จัดการจะเปลี่ย นให้บริษั ท จัดการรายอื่น เข้าจัดการกองทุ น รวมแทน ด้วยวิธีข อรั บความ
เห็นชอบจากสานักงาน หรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถอื หน่ วยลงทุนซึ่งคิดตามจานวนหน่วยลงทุนรวมกัน
เกินกึ่งหนึ่งของจานวนหน่ วยลงทุ นที่จาหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุน รวมภายในสิบห้า วันนับแต่วนั ที่บริษัท
จัดการรูห้ รืออาจรูถ้ งึ การไม่สามารถดารงความเพียงพอของเงินกองทุนดังกล่าว ทัง้ นี้ หากมีเหตุจาเป็ นและสมควร
บริษัท จัดการอาจขอให้สานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัท จัดการรายใหม่จ ะ
คานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่ วยลงทุนเป็ นสาคัญ และในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนบริษัทจัดการ
บริษัท จัดการจะเป็ น ผู้รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษัท จัดการไม่ส ามารถดาเนิ นการภายในระยะเวลาที่
กาหนด บริษทั จัดการจะดาเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป
5. การถือหน่วยลงทุนเกินหนึ่งในสาม
กรณีผถู้ อื หน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของ
กองทุนรวม บริษทั จัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนทีเ่ กินกว่า 1 ใน 3 เว้นแต่กรณีทมี่ ีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน
และหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผถู้ อื หน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผูถ้ อื หน่วยลงทุนดังกล่าวได้
เต็มตามจานวนทีถ่ อื อยู่
6. การทาธุรกรรมเพื่อกองทุนกับบุคคลทีเ่ กี่ยวข้อง (affiliated transaction)
บริษัทจัดการอาจทาธุรกรรมเพื่อกองทุนกับบุคคลทีเ่ กี่ยวข้องได้ โดยปฏิบตั ิให้เป็ นไปตาม ประกาศคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และหรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ ทีม่ อี ยู่ในปั จจุบนั และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมในอนาคต
7. การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการทีก่ องทุนใช้บริการบุคคลอื่น (soft commission)
(1) บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็ นผู้ให้บริการ อันเนื่องมาจากการใช้
บริการของบุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
หรือประกาศสานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ ที่มีอยู่ในปั จจุบนั และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในอนาคต รวมทัง้
“หลักปฏิบัติในการรับ ผลตอบแทนที่เกิดจากการซื้อขายหลักทรัพ ย์ ห รือ ทรัพ ย์สิน จากนายหน้ า ซื้อ ขาย
หลักทรัพย์หรือบริษัทสมาชิกศูนย์ซ้อื ขายหลักทรัพย์เพื่อกองทุน (soft dollar)” ที่บริษัทจัดการกาหนดไว้
ทัง้ นี้ บริษัท จัดการจะจัดสรรการรับผลประโยชน์ต อบแทนด้วยความเป็ นธรรมและคานึงถึงลักษณะและ
ประเภทหลักทรัพย์ทอี่ าจมีไว้ได้ของกองทุนด้วย
(2) ในกรณี ทบี่ ริษัทจัดการมีการรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนตาม (1) บริษัทจัดการจะเปิ ดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับการรับผลประโยชน์ ดงั กล่าวไว้ในรายงานรอบปี บญ
ั ชี และในกรณี ที่เป็ น กองทุน เปิ ดจะเปิ ดเผย
ข้อมูลดังกล่าวไว้ในรายงานรอบระยะเวลาหกเดือนด้วย
8. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เพิม่ เติม และ/หรือแก้ไขวิธกี ารจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายงาน
ต่างๆ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับ ปรุงเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม และ/หรือแก้ไขวิธีการจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือ
รายงานต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับกองทุน เช่น หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (Confirmation Note) หรือ รายงาน
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ยอดหน่ วยลงทุนคงเหลือ (Statement) เป็ นต้น โดยผู้ถอื หน่ วยลงทุนอาจรับเอกสาร ข้อมูล หรือ รายงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับกองทุนแตกต่างไปจากเดิม อาทิเช่น บริษัทจัดการอาจพิจารณาจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายงาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น จัดส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของ
บริษัท จัดการ หรือการจัดส่งข้อ มูลผ่ านทางอิ เล็กทรอนิกส์ (email) เป็ นต้น และ/หรือจัดส่งข้อมู ลให้ในรูปแบบ
ข้อมู ลทางอิเล็กทรอนิ กส์อ่นื ดัง นัน้ ผู้ถือหน่ ว ยลงทุ นจึงควรตรวจสอบให้แน่ ใจว่าได้รบั ข้อมูล เกี่ ยวกับกองทุ น
ครบถ้วนแล้ว เพื่อประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุน ทัง้ นี้ สาหรับหนังสือรับรองสิทธิในหน่ วยลงทุนทีไ่ ด้รบั ผ่านทาง
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือวิธีการอื่นใด ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้แทนหนังสือรับรองสิทธิในหน่ วยลงทุน
ตามปกติได้
9. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับ/หรือเพื่อประโยชน์กบั
1) พลเมื อ งสหรัฐ อเมริ ก าหรื อ ผู้ มี ถิ่ น ฐานอยู่ ใ นหระเทศสหรัฐ อเมริ ก า (ซึ่ ง รวมถึ ง ดิ น แดนของประเทศ
สหรัฐอเมริกาหรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มหี นังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา
หรือผูถ้ อื Green Card ทีอ่ อกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา
2) นิ ติบุคคล รวมถึง บริษัท หรือ ห้างหุ้น ส่ วน เป็ น ต้ น ซึ่งจัดตัง้ ขึ้น ภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา
รวมถึงสาขาของนิตบิ ุคคลดังกล่าว
3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทัง้ ในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา
4) ผู้ล งทุน ซึ่งติดต่อหรือรับข้อมู ล หรือส่ งคาสั ่งเกี่ย วกับหน่ ว ยลงทุ นของบริษัทจัดการ หรือ ชาระ/รับช าระเงิน
เกี่ยวกับหน่ วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทัง้ นี้ รวมถึง ผู้ลงทุนทีใ่ ช้ตัวแทนหรือผู้จดั การที่ตงั ้ อยู่
ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดาเนินการดังกล่าว
5) กองทรัพ ย์สินของบุ คคลและนิ ติบุคคลดังกล่าว ตามข้อ 1-4 บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือ
ระงับการสั ่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่ วยลงทุน ไม่ว่ าทางตรงหรือทางอ้อ มสาหรับผู้ลงทุ น ที่มี
ลักษณะดังกล่าวข้างต้น
10. ข้อกาหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที่เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่ง
ต่อไปจะเรียกว่ า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้ว ัน ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่ าวกาหนดให้
สถาบัน การเงิน ที่ไม่ ใช่ ส ัญ ชาติอเมริ กัน นอกประเทศสหรัฐ อเมริก า (Foreign Financial Institution หรือ FFI)
รายงานข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของบุคคลที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีให้กบั ประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบุคคล
ธรรมดา/นิ ติ บุค คล สัญ ชาติอ เมริกั น ผู้ซ่ึ ง มีถิ่ น ที่ อ ยู่ ถ าวรในสหรัฐ อเมริกา และผู้ซ่ึ ง มีถิ่ น ที่อ ยู่ ท างภาษี ใ น
สหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปิ ดหรือมีไว้กับ FFI นัน้ นอกจากนี้ยงั ปรากฎด้วยว่าในปั จจุบนั มีรฐั บาลในหลายประเทศกาลัง
ดาเนินการออกกฎหมายทีม่ ีขอ้ กาหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที่คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรียก
FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศทีเ่ กี่ยวข้อง”)
กองทุนรวมและบริษัท จัดการถือว่าเป็ น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกาหนดให้ต้องเข้าผูกพัน ตนกับ
หน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าทีต่ ้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคล
สัญ ชาติอเมริกันและบุคคลที่มีลกั ษณะตามหลักเกณฑ์ที่ FATCA กาหนด หน้าที่ในการตรวจสอบข้อมู ลลูกค้า
เพื่อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที่ ในการกาหนดให้ลูกค้าบางประเภท
ต้องจัดทาเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็ นต้น
ภายใต้ ข้อ กาหนดของ FATCA หากกองทุ น รวมใดไม่ เ ข้าผู กพัน ตนเพื่อ ปฏิบัติต ามหลักเกณฑ์ ข อง FATCA
(กล่าวคือ มีสถานะเป็ น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนัน้ จะได้รบั
ผลกระทบทีส่ าคัญในสองกรณี คือ
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(1) ต้องถูกหักเงินในอัต รา 30 % ของเงินที่กองทุนรวมจะได้รบั จากรายได้ ผลประโยชน์ห รือเงินจากการขาย
ทรัพ ย์สิน ทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงิน ลงทุ นทางตรง) ซึ่งจะเริ่มต้น ตัง้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม
พ.ศ. 2557 เป็ นต้นไป และเงินลงทุนทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru)
ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเริ่มต้นตัง้ แต่ปี
พ.ศ. 2560 เป็ นต้นไป โดย FATCA กาหนดให้สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ทีเ่ ข้าร่วม
ผูกพัน ตนตามข้อกาหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบัน การเงิน ในประเทศไทย ผู้รบั ฝาก
ทรัพย์สิน ผู้สนับสนุ นการขายและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน) มีหน้าที่ดาเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายดังกล่าวก่อน
ชาระให้กบั กองทุนรวมทีเ่ ป็ น NPFFI
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผูร้ บั ฝากทรัพย์สิน
และผู้ส นั บสนุ น การขายและรับซื้อ คืน หน่ ว ยลงทุ น ที่เข้าร่ วมผู กพัน ตามข้อ กาหนดของ FATCA อาจจะ
ปฏิเสธหรือระงับการทาธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ่ ง
อาจทาให้กองทุนรวมไม่สามารถดาเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดาเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ
รวมถึงอาจทาให้ผถู้ อื หน่ วยลงทุนไม่สามารถทารายการผ่านทางผูส้ นับสนุ นการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้
อีกต่อไป
เพื่อมิให้บริษทั จัดการและกองทุนรวมได้รบั ผลกระทบในการดาเนินงานรวมทัง้ เพื่อเป็ นการรักษาประโยชน์ของผู้
ถือ หน่ ว ยลงทุ น โดยรวม บริษัท จัดการและกองทุ นรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผู กพัน ตนเพื่อ ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ และข้อ กาหนดของกฎหมายต่ างประเทศที่เกี่ย วข้อ ง และเพื่อ ให้บริษัท จัดการและกองทุ น รวม
สามารถปฏิบตั ติ ามภาระผูกพันภายใต้ขอ้ กาหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศทีเ่ กี่ยวข้องได้ บริษัท
จัดการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทัง้ ผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับการปฎิบตั งิ านของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผูร้ บั ฝาก
ทรัพย์สนิ และผูส้ นับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดาเนินการดังนี้
(1) ร้องขอให้ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็ นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็ นบุคคลตามที่กฎหมาย
ต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกาหนด) ให้คายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนาส่งข้อมูล (เช่น
ชื่อ ทีอ่ ยู่ เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษีของสหรัฐอเมริกา จานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จานวนเงินค่าขาย
คืน หน่ วยลงทุน หรือเงินปั น ผลที่ได้รบั เป็ น ต้น )ที่มีอ ยู่ในบัญ ชีท งั ้ หมดของผู้ถือ หน่ ว ยลงทุ นนั น้ กับบริษัท
จัดการ ให้กบั หน่วยงานของรัฐทัง้ ในและต่างประเทศ ตามข้อกาหนดของกฎหมายต่างประเทศทีเ่ กี่ยวข้อง
(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่ วยลงทุนนาส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคายินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบ
ความเกี่ยวข้องกับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกนั หรือการให้ข้อมูล
ตามหัวข้อทีก่ าหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุง
ข้อ มู ล เมื่ อข้อ มู ล ที่ เคยให้ไ ว้มี การเปลี่ย นแปลง เป็ น ต้ น รวมถึง น าส่ ง หลักฐานเพื่ อ ยืน ยัน การเข้าร่ว มใน
FATCA หรือ กฎหมายต่ างประเทศที่ เกี่ย วข้อ ง (ในกรณี ที่เป็ นลู ก ค้าสถาบัน การเงิน ) ทัง้ นี้ เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์และข้อกาหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) ดาเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศทีเ่ กี่ยวข้อง
เพื่อเป็ นการป้ องกันและลดผลกระทบทีจ่ ะเกิดต่อกองทุนหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุนโดยรวม รวมทัง้ เพื่อให้กองทุน
หรือ ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุ น โดยรวมได้ ร ับ ประโยชน์ เ พิ่ ม ขึ้น หากมี ก ารด าเนิ น การที่ ส อดคล้ อ งกับ กฎหมาย
ต่างประเทศทีเ่ กี่ยวข้องข้างต้น ในกรณีทผี่ ู้ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดาเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับ
ภายในระยะเวลาทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดาเนินการอย่างใดอย่ างหนึ่งหรือ
หลายอย่างดังต่อไปนี้ตามความจาเป็ นและความเหมาะสม โดยถือว่าผูถ้ ือหน่ วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการ
ดาเนินการตามทีบ่ ริษทั จัดการแจ้งนี้แล้ว และ/หรือได้ดาเนินการตามข้อตกลงทีไ่ ด้ระบุไว้ในคาขอเปิ ดบัญชี
(1) ไม่รบั คาสั ่งซื้อ/ สับเปลี่ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนดังกล่าว
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(2) ระงับหรือ หยุ ดให้บริการ และดาเนิ น การคืน เงิน ลงทุ น ตามมู ลค่ าหน่ วยลงทุ น ให้แก่ ผู้ถือ หน่ วยลงทุ น
ดังกล่าว
(3) ดาเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปั นผลและ/หรือเงินที่ชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุ น
ของผู้ถือหน่ วยลงทุนรายนัน้ ได้ เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกาหนดของกฎหมายต่างประเทศที่
เกี่ยวข้อง ทัง้ นี้ ต้องไม่ขดั กับกฎหมายของประเทศไทย
(4) ดาเนินการอื่นใดอันเป็ นการป้ องกันหรือลดผลกระทบ หรือทาให้กองทุนหรือผู้ถือหน่ วยลงทุนโดยรวม
ได้รบั ประโยชน์เพิม่ ขึน้ หากมีการดาเนินการทีส่ อดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศทีเ่ กี่ยวข้องข้างต้น
การดาเนินการดังกล่าวถือเป็ นความจาเป็ น และเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็ น
การกระทาเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการดาเนินการที่ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA
และกฎหมายต่างประเทศทีเ่ กี่ยวข้องอันจะทาให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ทีจ่ ่าย หรือถูกปิ ดบัญชีธนาคาร
ตามที่กล่าวแล้วข้างต้น ซึ่งในทางปฏิบตั ิบริษัทจัดการจะเลือกดาเนิน การเฉพาะผู้ถอื หน่ วยลงทุนที่เข้าข่าย
เป็ น พลเมืองของประเทศสหรัฐ อเมริกา (หรือเป็ น บุคคลตามที่ กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ย วข้องกาหนด)
เท่านัน้
ทัง้ นี้ ในกรณีทกี่ ฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกาหนดเพื่อ รองรับการดาเนินการตามที่บริษทั จัดการได้
สงวนสิท ธิไ ว้ข้างต้ น บริษั ท จัด การ (รวมถึ งผู้ ที่เ กี่ย วข้อ ง) จะดาเนิ น การตามข้อ กาหนดของกฎหมาย
ภายในประเทศ โดยอาจนาส่งข้อมูลของผู้ถือหน่ วยลงทุนไปยังหน่ วยงาน หรือดาเนินการอื่น ใดที่ราชการ
กาหนด โดยไม่จาเป็ นต้องร้องขอต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุน
11. การซื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวติ
ผูล้ งทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ควบกรมธรรม์ประกันชีวติ หรือทีเ่ รียกว่า กรมธรรม์ประกันชีวติ ควบหน่วย
ลงทุน โดยติดต่อกับบริษทั ประกันชีวติ หรือตัวแทนทีบ่ ริษทั ประกันชีวติ กาหนด (ถ้ามี) ทัง้ นี้ การซื้อขายหน่วยลงทุน
ควบกรมธรรม์ประกันชีวติ อาจมีขอ้ กาหนด และวิธปี ฏิบตั ทิ แี่ ตกต่างไปจากการซื้อขายหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว ผู้
ลงทุนทีซ่ ้อื กรมธรรม์ประกันชีวติ ควบหน่วยลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรม์
ประกันชีวติ ควบหน่วยลงทุนก่อน
บริษทั ประกันชีวติ เป็ นตัวแทนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวติ ในการรวบรวม และนาส่งคาสั ่งซื้อขาย
หน่วยลงทุน รวมทัง้ คาสั ่งต่างๆไปยังบริษทั จัดการในนามของบริษทั ประกันชีวติ โดยไม่เปิ ดเผยชื่อทีแ่ ท้จริงของผูถ้ อื
หน่วยลงทุน (Omnibus Account) ผูถ้ อื หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวติ มีหน้าทีต่ ้องติดต่อเพื่อรับหน่วยลงทุน
หรือรับชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุน และตลอดจนรับคายืนยันการทารายการต่างๆ จากบริษทั ประกันชีวติ โดยตรง
อนึ่ง บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการให้บริการซื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวติ
รวมถึงการให้บริการอื่นๆทีเ่ กี่ยวข้อง โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนและ/หรือ ผูล้ งทุนทีซ่ ้อื
กรมธรรม์ประกันชีวติ ควบหน่วยลงทุนแล้ว ทัง้ นี้ ในกรณีทมี่ ีการเปลี่ยนแปลงการให้บริการดังกล่าว บริษทั จะแจ้งให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยติดประกาศทีท่ าการของบริษัทจัดการและ/หรือบริษทั ประกันชีวติ และ/หรือเผยแพร่
บนเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ
ในกรณีทมี่ ีการยกเลิกบริการดังกล่าว บริษทั จัดการ จะแจ้งให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน โดยติด
ประกาศทีท่ าการของบริษทั จัดการและ/หรือบริษทั ประกันชีวติ และ/หรือเผยแพร่บ นเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ และแจ้ง
ให้สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบภายใน 15 วัน
ข้อกาหนดเกี่ยวกับการซื้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวติ ดังต่อไปนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยถือว่า
ได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนและ/หรือผูล้ งทุนทีซ่ ้อื กรมธรรม์ประกันชีวติ ควบหน่วยลงทุนแล้ว ทัง้ นี้ การ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทสี่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กาหนด
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1. มูลค่าขัน้ ต่าของการสั ่งซื้อหน่วยลงทุน มูลค่าขัน้ ต่าของการขายคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชี
ขัน้ ต่าจานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั ้ ต่า ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) และ
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) :
เนื่องจากการซื้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวติ มีขอ้ กาหนดทีเ่ กี่ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น การเวนคืน
กรมธรรม์ สัดส่วนการเลือกลงทุนแต่ละกองทุน การดาเนินการสับเปลี่ยนกองทุน ตลอดจนการหักค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น ค่าการประกันภัย เป็ นต้น ดังนัน้ การสั ่งซื้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวติ
จึงมีขอ้ กาหนดในเรื่องมูลค่าขัน้ ต่าของการสั ่งซื้อหน่วยลงทุน มูลค่าขัน้ ต่าของการสั ่งขายคืน จานวนหน่วยลงทุน
ขัน้ ต่าของการสั ่งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั ้ ต่า จานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั ้ ต่า
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) และค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)
ซึ่งอาจแตกต่างจากการซื้อขายหน่วยลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทัวไปเพี
่
ยงอย่างเดียว
ผูล้ งทุนทีส่ นใจซื้อกรมธรรม์ประกันชีวติ ควบหน่วยลงทุน จึงต้องศึกษาข้อกาหนดดังกล่าวได้ ตามเงื่อนไขทีร่ ะบุไว้
ในกรมธรรม์ประกันชีวติ ควบหน่วยลงทุน และ/หรือเอกสารประกอบการขายทีจ่ ดั ทาโดยบริษทั ประกันชีวติ
2. การเสนอขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวติ :
ผูล้ งทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวติ ควบหน่วยลงทุนผ่านบริษทั ประกันชีวติ
หรือตัวแทนทีบ่ ริษทั ประกันชีวติ กาหนด (ถ้ามี) โดยชาระค่าซื้อหน่วยลงทุนตามวิธกี ารทีแ่ ต่ละบริษทั ประกันชีวติ
กาหนด ทัง้ นี้ บริษทั ประกันชีวติ อาจกาหนดมูลค่าขัน้ ต่าในการสั ่งซื้อหน่วยลงทุน วันและเวลาทาการในการสั ่งซื้อ
หน่วยลงทุน วิธกี ารในการสั ่งซื้อ วิธกี ารชาระเงินเพิม่ เติม ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวติ และ/หรือเอกสาร
การขายทีผ่ ลู้ งทุนได้รบั จากบริษทั ประกันชีวติ โดยระยะเวลาในการสั ่งซื้อจะต้อ งอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทุนทีก่ าหนดไว้ในโครงการ และคาสั ่งซื้อหน่วยลงทุนจะมีผลเมื่อบริษทั จัดการได้รบั ชาระเงิน
ครบถ้วนจากบริษทั ประกันชีวติ แล้ว
ในกรณีของการสั ่งซื้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวติ บริษทั จัดการ หรือบริษทั ประกันชีวติ อาจปฏิเสธ
คาสั ่งซื้อขายหน่วยลงทุนของผูล้ งทุน เมื่อพิจารณาเห็นว่า คาสั ่งดังกล่าวอาจเข้าข่ายการทาธุรกรรมทีม่ เี หตุอนั ควร
เชื่อได้ว่ามีความเกี่ยวข้องหรืออาจจะเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและ/หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการ
ร้าย ตามพระราชบัญญัตปิ ้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และพระราชบัญญัตปิ ้ องกันและปราบปรามการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย รวมถึงกฎหมายฉบับอื่นทีเ่ กี่ยวข้อง หรือเข้าข่ายบุคคลทีบ่ ริษทั ประกัน
ชีวติ สงวนสิทธิในการพิจารณารับประกัน หรือการสั ่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน
ผูถ้ อื หน่วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษทั จัดการ หรือบริษทั ประกันชีวติ
รวมถึงกรณีที่คาสั ่งซื้อหน่วยลงทุนเข้าข่ายเป็ นการทาธุรกรรมทีถ่ ือเป็ นความผิดตามกฎหมาย ขัดต่อกฎหมายหรือ
ความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรืออยู่ภายใต้คาสั ่งห้ามการทาธุรกรรมของทางราชการ และกรณีทผี่ ลู้ งทุนไม่
ผ่านหลักเกณฑ์การรับประกันของบริษทั ประกันชีวติ
3. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
3.1. ผูล้ งทุนทีซ่ ้อื กรมธรรม์ประกันชีวติ ควบหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบ
กรมธรรม์ประกันชีวติ ควบหน่วยลงทุนผ่านบริษทั ประกันชีวติ หรือตัวแทนที่บริษทั ประกันชีวติ กาหนด (ถ้า
มี)
ทัง้ นี้ บริษทั ประกันชีวติ อาจกาหนดมูลค่า หรือ จานวนหน่วยลงทุนขัน้ ต่าในการขายคืนหน่วยลงทุน
เงื่อนไขในการขายคืนหน่วยลงทุน วันและเวลาในการขายคืนหน่วยลงทุน วิธกี ารนาส่งเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุนเพิม่ เติมตามทีร่ ะบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวติ และ/หรือเอกสารการขายทีผ่ ูถ้ อื หน่วยลงทุน
ได้รบั จากบริษทั ประกันชีวติ โดยระยะเวลาการขายคืนจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาทีก่ าหนดไว้ใน
โครงการ และคาสั ่งขายคืนจะมีผลเมื่อบริษทั ประกันชีวติ ได้ส่งคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมายัง
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3.2.

บริษทั จัดการแล้ว โดยบริษทั ประกันชีวติ อาจต้องการเอกสารหลักฐานจากผูถ้ อื กรมธรรม์จนครบถ้วน ก่อน
ส่งคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนมายังบริษทั จัดการ
ทัง้ นี้ ผูล้ งทุนทีซ่ ้อื กรมธรรม์ประกันชีวติ ควบหน่ วยลงทุนทีป่ ระสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถขายคืน
หน่วยลงทุน โดยระบุเป็ นจานวนหน่วยลงทุน โดยใช้แบบฟอร์มของบริษทั ประกันชีวติ ตามจานวนขัน้ ต่า
และเงื่อนไขทีร่ ะบุไว้ในกรมธรรม์
บริษทั จัดการจะดาเนินการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ตวั แทนของผูถ้ อื กรมธรรม์ประกันชีวติ
ควบหน่วยลงทุน (กล่าวคือ บริษทั ประกันชีวติ ทีอ่ อกกรมธรรม์ประกันชีวติ ควบหน่วยลงทุน) ภายใต้กรอบ
ระยะเวลาทีก่ าหนด โดยเป็ นไปตามเงื่อนไขและข้อกาหนดในโครงการ ทัง้ นี้ เพื่อให้เป็ นไปตามข้อกาหนด
ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษทั ประกันชีวติ มีหน้าทีต่ ้องชาระ
เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนทีไ่ ด้รบั จากบริษทั จัดการให้แก่ผถู้ อื กรมธรรม์ภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั รับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยวิธกี ารรับค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นไปตามวิธที บี่ ริษทั ประกันชีวติ กาหนดไว้ใน
กรมธรรม์ประกันชีวติ ควบหน่วยลงทุน
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตภิ ายใต้กรมธรรม์ประกันชีวติ ควบหน่วยลงทุน :

ในบางกรณี บริษทั ประกันชีวติ อาจมีขอ้ ตกลงกับผูถ้ อื หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวติ ทีจ่ ะ
ดาเนินการส่งคาสั ่งซื้อ / ขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นประจาหรืออัตโนมัตหิ รือตามเงื่อนไขใดๆทุกเดือน และ/
หรือดาเนินการนาเงินจากการขายคืนหน่วยลงทุนมา
ชาระค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดๆทีบ่ ริษทั ประกันชีวติ เรียกเก็บเงิน จากผูถ้ อื หน่วยลงทุนควบ
กรมธรรม์ประกันชีวติ ทัง้ นี้ การส่งคาสั ่งซื้อ/ขายคืนหน่วยลงทุน หรือคาสั ่งใดๆ เกี่ยวกับการดังกล่าวในแต่
ละครัง้ โดยบริษทั ประกันชีวติ ถือว่าบริษทั ประกันชีวติ ได้รบั มอบอานาจจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนควบ
กรมธรรม์ประกันชีวติ ให้ส่งคาสั ่งดังกล่าวมายังบริษทั จัดการเรียบร้อยแล้ว โดยบริษทั ประกันชีวติ อาจจะ
สรุปค่าใช้จ่ายดังกล่าวและจัดส่งให้ผถู้ อื หน่วยลงทุน ทัง้ นี้ ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่าย
ล่าสุดได้ตามช่องทางทีบ่ ริษทั ประกันชีวติ จะเปิ ดเผยเพิม่ เติมในเอกสารประกอบการขายตามรูปแบบและ
เงื่อนไขทีบ่ ริษทั ประกันชีวติ ตกลงกับลูกค้า
4. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
กรณีทผี่ ลู้ งทุนทีซ่ ้อื กรมธรรม์ประกันชีวติ ควบหน่วยลงทุน บริษทั จัดการจะเป็ นผูอ้ อกเอกสารรับรองสิทธิในหน่วย
ลงทุนให้แก่บริษทั ประกันชีวติ ภายใน 10 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ทารายการสั ่งซื้อหน่วยลงทุน ทัง้ นี้ บริษทั จัดการ
ขอสงวนสิทธิทจี่ ะไม่ออกเอกสารรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้กบั ผูถ้ อื หน่วยภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวติ ควบ
หน่วยลงทุน
ทัง้ นี้ บริษทั ประกันชีวติ จะเป็ นผูอ้ อกและจัดส่งหนังสือยืนยันการทารายการซื้อหน่วยลงทุนตามข้อ (2) และการ
ขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนตามข้อ (3) ข้อ 3.1 ภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวติ ควบหน่วยลงทุนภายใน
10 วันทาการ นับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันสั ่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน
5. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านบริษทั ประกันชีวติ ตามจานวนขัน้ ต่า จานวนเงิน
คงเหลือขัน้ ต่า และเงื่อนไขทีร่ ะบุไว้ในกรมธรรม์ โดยส่งคาสั ่งตามแบบฟอร์มทีบ่ ริษทั ประกันชีวติ กาหนด
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวติ ควบหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวม
ภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวติ ตามทีบ่ ริษทั ประกันชีวติ กาหนดไว้เท่ านัน้ โดยต้องเป็ นการทารายการผ่านบริษทั
ประกันชีวติ การสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การทีบ่ ริษทั ประกันชีวติ ขายคืนหน่วยลงทุนของ
กองทุนเปิ ดหนึ่ง (กองทุนเปิ ดต้นทาง) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดอีกกองหนึ่ง (กองทุนเปิ ดปลายทาง)
ให้กบั ผูถ้ อื หน่วยลงทุนตามเงื่อนไขทีร่ ะบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวติ และเอกสารประกอบการขายกรมธรรม์ โดย
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บริษทั ประกันชีวติ จะเป็ นผูด้ าเนินการนาเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิ ดต้นทาง ซึ่งได้หกั ค่าธรรมเนียมการ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื่อนาไปชาระค่าซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิ ดปลายทาง หรือดาเนินการอื่นใดเพื่อให้
เกิดรายการดังกล่าวให้กับผูถ้ อื หน่วยลงทุน
ทัง้ นี้ การดาเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวติ ควบหน่วยลงทุน มี 3 รูปแบบสรุปได้ดงั นี้
(1)

การสับเปลี่ยนกองทุน คือ การสับเปลี่ยนจากกองทุนเปิ ดต้นทางกองหนึ่งไปกองทุนเปิ ดปลายทางกองหนึ่ง
หรือหลายกองทุนตามความประสงค์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนเป็ นครัง้ คราว
(2) การสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี่ยนกองทุนเป็ นประจาตามคาสั ่งทีผ่ ูถ้ อื หน่วยลงทุนระบุไว้
ล่วงหน้าให้มกี ารขายหน่วยลงทุนกองทุนเปิ ดต้นทางกองหนึ่งเพื่อไปลงทุนในกองทุ นเปิ ดปลายทางอีกกอง
หนึ่งหรือหลายกองทุนตามเงื่อนไขทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุนแสดงความประสงค์
(3) การปรับสัดส่วนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี่ยนจากกองทุนเปิ ดต้นทางกองหนึ่งหรือหลายกองทุนไป
กองทุนเปิ ดปลายทางกองหนึ่งหรือหลายกองทุนโดยอัตโนมัตติ ามรอบของกรมธรรม์ เช่น ทุกรอบสาม
เดือน เป็ นต้น โดยให้มสี ดั ส่วนการลงทุนเป็ นไปตามทีผ่ ูถ้ อื หน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์
บริษทั ประกันชีวติ อาจระงับการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนเป็ นการชัวคราว
่
และ/หรือถาวรในกรณีที่
บริษทั ประกันชีวติ เห็นว่าไม่เป็ นประโยชน์หรือมีผลกระทบในทางลบต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนหรือกรณีทยี่ กเลิก
ตามเงื่อนไขทีก่ าหนดไว้ในกรมธรรม์
บริษทั ประกันชีวติ จะเป็ นผูจ้ ดั ส่งหนังสือยืนยันการทารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ผถู้ อื หน่วยลงทุน
ภายใน 10 วันทาการ นับแต่วนั ทีไ่ ด้ดาเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน สาหรับกรณีการสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ และการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ บริษทั ประกันชีวติ จะจัดส่งรายงานยืนยันการรับคาสั ่ง
ครัง้ แรก หรือ สรุปส่งเป็ นรายงานรายปี แล้วแต่กรณี ทัง้ นี้ ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถโทรศัพท์สอบถาม
สถานะการลงทุนได้ทางโทรศัพท์ตามทีบ่ ริษทั ประกันชีวติ กาหนด
6. วันและเวลาในการขาย รับซื้อคืนหน่วยลงทุน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถซื้อ ขาย หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ทบี่ ริษทั ประกันชีวติ ได้ทุกวันและเวลาทาการที่
บริษทั ประกันชีวติ กาหนด ทัง้ นี้ ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถทารายการเกี่ยวกับกองทุน ได้แก่ การซื้อหน่ วยลงทุน
(การชาระเบี้ยประกันภัยเพิม่ เติมพิเศษ) การขายคืนหน่วยลงทุน (การถอนเงินจากบัญชีกรมธรรม์ประกันชีวติ )
การสับเปลี่ยนกองทุน การสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ และการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัตไิ ด้โดยส่งคาสั ่งตาม
แบบฟอร์มและปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทีบ่ ริษทั ประกันชีวติ กาหนด
7. สิทธิประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวติ :
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวติ ควบหน่วยลงทุนมีสทิ ธิต่างๆทีแ่ ตกต่างจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนทัวไปที
่ ่
ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้เพียงอย่างเดียว เช่น
1. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะไม่ให้มกี ารโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใดทัง้ สิน้
2. ผูถ้ อื หน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวติ ควบหน่วยลงทุนไม่มสี ทิ ธินาหน่วยลงทุนไปจานาเป็ นหลักประกัน
3. ผูถ้ อื หน่วยลงทุนมีสทิ ธิในฐานะผูเ้ อาประกันภัยจากบริษทั ประกันชีวติ รวมถึงผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถยกเลิก
การทา กรมธรรม์ประกันชีวติ ควบหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่บริษทั ประกันชีวติ และ/หรือกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกาหนด โดยบริษทั ประกันชีวติ จะเป็ นผู้ดาเนินการขายหน่วยลงทุนกับบริษทั จัดการในส่วนของการ
ลงทุนในหน่วยลงทุน
4. สิทธิในการขอรับหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลรายละเอียดโครงการจากบริษทั ประกันชีวติ หรือตัวแทนขายหน่วย
ลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวติ (ถ้ามี) ทีบ่ ริษทั ประกันชีวติ กาหนด
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5. สิทธิในการได้รบั ทราบจากบริษทั ประกันชีวติ ถึงรายชื่อของบริษทั จัดการทุกแห่งทีร่ บั จัดการกองทุนรวมควบ
กรมธรรม์ประกันชีวติ ทีเ่ สนอขายโดยบริษทั ประกันชีวติ นัน้
6. สิทธิในการได้รบั ทราบข้อมูลจากบริษทั ประกันชีวติ เกี่ยวกับชื่อ ทีอ่ ยู่ ของบริษทั จัดการ บริษทั ประกันชีวติ
รวมทัง้ ชื่อ ทีอ่ ยู่ และเลขประจาตัวของตัวแทนขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวติ ทีบ่ ริษทั ประกันชีวติ
กาหนด
7. สิทธิในการได้รบั ทราบข้อมูลจากบริษทั ประกันชีวติ เกี่ยวกับความเสีย่ งทีเ่ กี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนทีไ่ ด้รบั
คาแนะนาเพื่อซื้อหน่วยลงทุนนัน้ ตลอดจนรับทราบคาเตือนและคาอธิบายเกี่ยวกับความเสีย่ งของการลงทุนใน
หน่วยลงทุน
8. สิทธิในการได้รบั ทราบข้อเท็จจริงทีม่ ผี ลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อสิทธิประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุน หรือต่อ
การตัดสินใจในการลงทุน เช่น การขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีอ่ ยู่ในขัน้ ตอนการดาเนินการเพื่อการควบ
กองทุนรวมหรือการรวมกองทุนรวม เป็ นต้น จากบริษทั ประกันชีวติ
9. สิทธิในการได้รบั ทราบข้อมูลจากบริษทั ประกันชีวติ เกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น ค่าธรรมเนียม
หรือผลตอบแทนทีต่ วั แทนขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวติ อาจได้รบั จากการซื้อกรมธรรม์ รวมทัง้
การซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน เป็ นต้น
10. เงื่อนไขหรือสิทธิในการรับบริการจากบริษทั จัดการของผูถ้ อื หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวติ อาจไม่เท่า
เทียม และแตกต่างจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนทัวไป
่ เช่น สิทธิในการรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิหน่วยลงทุน (Fund
Book) ของบริษทั จัดการ และการได้รบั ข้อมูลกองทุนอาจมีความล่าช้ากว่าได้รบั จากบริษทั จัดการโดยตรง
รวมถึงการทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวติ จะไม่สามารถทารายการผ่านช่องทางปกติอ่นื ๆของ
บริษทั จัดการ นอกเหนือจากการทารายการผ่านบริษทั ประกันชีวิตทีผ่ ูถ้ อื หน่วยลงทุนมีกรมธรรม์ประกันชีวติ
ควบหน่วยลงทุนอยู่ ฯลฯ ทัง้ นี้ เนื่องจากบริษทั ประกันชีวติ จะทาหน้าทีเ่ ป็ นตัวแทนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนควบ
กรมธรรม์ประกันชีวติ ในการรวบรวม และส่งคาสั ่งซื้อขายหน่วยลงทุน ไปยังบริษทั จัดการในนามของบริษทั
ประกันชีวติ โดยไม่เปิ ดเผยชื่อทีแ่ ท้จริงของผูถ้ อื หน่วยลงทุน (Omnibus Account) และจะเป็ นผูต้ ดิ ต่อในการ
ยืนยันรายการต่างๆ ตลอดจนส่งมอบหน่วยลงทุนในกรณีซ้อื และชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในกรณีขายคืน
หน่วยลงทุนให้กบั ผูถ้ อื หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวติ โดยตรงตามวิธกี ารทีบ่ ริษทั ประกันชีวติ แต่ละ
แห่งกาหนด
11. นอกจากนี้ สิทธิประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุน อาจอยู่ภายใต้เงื่อนไข และข้อกาหนดของบริษทั ประกันชีวติ ที่
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวติ ผ่านบริษทั ประกันชีวิตแต่ละราย โดยผูถ้ อื หน่วยลงทุนควบ
กรมธรรม์ประกันชีวติ ต้องศึกษารายละเอียดในกรมธรรม์ประกันชีวติ ควบหน่วยลงทุนและเอกสารทีเ่ กี่ยวข้อง
เพิม่ เติม
8. การจัดส่งเอกสารให้กับผูถ้ อื หน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวติ ควบหน่วยลงทุน :
1) การจัดส่งรายงานหกเดือน และรายงานประจาปี
บริษทั ประกันชีวติ จะเป็ นผูด้ าเนินการจัดส่งหรือเผยแพร่รายงานหกเดือน รายงานประจาปี ของกองทุน ให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุน
2) รายงานแสดงฐานะการเงินของผูถ้ อื หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวติ
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวติ อาจติดต่อบริษทั ประกันชีวติ เพื่อให้จดั ส่งรายงานแสดงฐานะ
การถือหน่วยลงทุนตามวิธกี ารและเงื่อนไขทีบ่ ริษทั ประกันชีวติ กาหนด
12. ในกรณีทผี่ ถู้ อื หน่วยลงทุน ไม่มภี ูมลิ าเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็ นอย่างอื่น บริษทั จัดการกองทุน
รวมจะอ้างอิงทีอ่ ยู่ของบริษทั จัดการกองทุนรวมเป็ นภูมลิ าเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีทตี่ ้องมีการวางทรัพย์
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21. กำรดำเนิ นกำรกรณี บริษทั จัดกำรไม่สำมำรถดำรงเงิ นกองทุนได้ตำมที่ประกำศกำหนด :
ในกรณีที่บริษทั จัดการไม่สามารถดารงเงินกองทุนได้ตามที่ประกาศกาหนด บริษทั จัดการจะดาเนินการเปลี่ยนให้บริษทั
จัดการรายอื่นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธกี ารขอรับความเห็นชอบจากสานักงานหรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้
ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจานวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมด
ของกองทุนรวมภายใน 15 วันนับแต่วนั ทีร่ ูห้ รือควรรูว้ ่าไม่สามารถดารงเงินกองทุนได้ ทัง้ นี้ หากมีเหตุจาเป็ นและสมควร
บริษทั จัดการอาจขอให้สานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษทั จัดการกองทุนรวมรายใหม่จะ
คานึงถึงประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ และในกรณีที่มคี ่าใช้จ่ายเกิดขึน้ จากการเปลี่ยนบริษทั จัดการ บริษทั
จัดการรายเดิมจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษทั จัดการไม่สามารถดาเนินการได้ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด
บริษทั จัดการจะดาเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป
22. ผลบังคับของโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม:
บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่ปฏิบตั ิตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่ วยลงทุนกับบริษัท
จัดการกองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคาสั ่งที่ออกโดย
อาศัย อ านาจแห่ งกฎหมายดัง กล่ าว ทัง้ นี้ ในกรณี ที่ข้อ กาหนดในโครงการขัดหรือ แย้ ง กับหลักเกณฑ์ ในกฎหมาย
ประกาศ กฎ หรือคาสั ่งดังกล่าว หากบริษทั จัดการกองทุนรวมได้ดาเนินการให้เป็ นไปตามกฎหมาย ประกาศกฎ หรือ
คาสั ่งนัน้ ให้ถอื ว่าบริษทั จัดการกองทุนรวมได้ปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามโครงการแล้ว
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามทีร่ ะบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดย
ผูด้ ูแลผลประโยชน์มอี านาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถอื หน่วยลงทุนและบริษทั จัดการกองทุนรวม ทัง้ นี้ การลงนาม
ในข้อผูกพันของผูด้ ูแลผลประโยชน์ทไี่ ด้รบั การแต่งตัง้ โดยชอบ ให้ถอื ว่าผูกพันผูถ้ อื หน่วยลงทุนทัง้ ปวง
การที่ผู้ถือหน่ วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการ
กองทุนรวมนี้ ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถอื ว่าผู้ถอื หน่ วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกาหนดในโครงการจัดการ
กองทุนรวมและข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่วยลงทุนและบริษทั จัดการกองทุนรวม
โครงการจัด การกองทุ น รวมที่ ผ่ า นการอนุ ม ั ติ จ ากส านั ก งาน หรือ ผ่ า นการแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ตามมาตรา 129 แห่ ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่ วยลงทุนกับบริษัท
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)

รำยชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ มีกำรทำธุรกรรมกับกองทุนรวม
กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล พร็อพเพอร์ตี้ อิ นคัม
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 กุมภำพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 31 มกรำคม 2565
ไม่มี
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทาธุรกรรมกับบุ คคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม
ได้ ที่ บ ริ ษั ท จั ด ก าร โด ย ต ร ง ห รื อ ที่ website ข อ ง บ ริ ษั ท จั ด ก า ร
(www.principal.th) และสานักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)

รำยชื่อผู้จดั กำรกองทุนที่บริหำรจัดกำรกองทุนรวม
กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล พร็อพเพอร์ตี้ อิ นคัม
1. นายศุภกร ตุลยธัญ, CFA
2. นายประพจน์ อ้วนเจริญกุล
3. นายธนา เชนะกุล, CFA
4. นายวิทยา เจนจรัสโชติ, CISA
5. น.ส.วิรยิ า โภไคศวรรย์
6. นายวรุณ ทรัพย์ทวีกุล
หมายเหตุ : ผูล้ งทุนสามารถดูรายชื่อผูจ้ ดั การกองทุนทัง้ หมดได้ที่ website ของบริษทั จัดการ
(www.principal.th)

รำยงำนรำยละเอียดกำรรับค่ำตอบแทน หรือประโยชน์ อื่นใดที่มิใช่ดอกเบีย้ หรือผลประโยชน์ ทั ่วไปที่เกิ ดจำกกำรลงทุน
- ไม่มี -
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ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

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

บริษทั หลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน)


บริษทั หลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จากัด(มหาชน)

บริษทั หลักทรัพย์ ซีจเี อส ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด

บริษทั หลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จากัด

บริษทั หลักทรัพย์ ซิต้คี อร์ป (ประเทศไทย) จากัด

บริษทั หลักทรัพย์เครดิต ดีบเี อส วิคเกอร์ (ประเทศไทย) จากัด

บริษทั หลักทรัพย์เครดิต ฟิ นนั เซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)


ธนาคาร กสิกรไทย จากัด(มหาชน)

บริษทั หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

เพือ่ เป็ นข้อมูลประกอบ
บริษทั หลักทรัพย์ กสิกรไทย จากัด (มหาชน)

การตัดสินใจลงทุน
บริษทั หลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)


บริษทั หลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน)

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จากัด(มหาชน)


บริษทั หลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จากัด

บริษทั หลักทรัพย์ ธนชาต จากัด (มหาชน)


บริษทั หลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด (มหาชน)

บริษทั หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จากัด
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ส่วนข้อผูกพัน

ข้อผูกพัน
1. บริษทั จัดการ :
ชื่อ : บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนพรินซิเพิล จากัด
ทีอ่ ยู่ (ภาษาไทย) : 44 อาคารธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชัน้ 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ทีอ่ ยู่ (ภาษาอังกฤษ) : 44 CIMB THAI Building 16th Floor Langsuan Road, Lumpini, Pathumwan Bangkok 10330
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
(1) ยื่นคาขอจดทะเบียนกองทรัพย์สนิ ซึ่งเป็ นเงินทีไ่ ด้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็ นกองทุนรวมต่อสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันปิ ดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครัง้ แรก
(2) เมื่อได้รบั อนุมตั ใิ ห้จดั ตัง้ และจัดการกองทุนรวม จัดให้มขี อ้ ผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่วยลงทุนกับบริษทั จัดการ สัญญาแต่งตัง้
ผูด้ ูแลผลประโยชน์ และหนังสือชี้ชวน ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(3) จัดส่ง แจกจ่าย หรือจัดให้มหี นังสือชี้ชวนทีเ่ ป็ นปั จจุบนั จัดให้มใี บจองซื้อหน่วยลงทุนหรือใบคาสั ่งซื้อหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(4) ชี้แจงและดาเนินการให้ผสู้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุนชี้แจงข้อมูลให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนหรือผู้
ทีส่ นใจจะลงทุนทราบในกรณีทมี่ ีการแก้ไขเพิม่ เติมโครงการ หรือมีเหตุการณ์ทมี่ ผี ลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อสิทธิประโยชน์
ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนหรือต่อการตัดสินใจในการลงทุนหรือต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
(5) เสนอขายหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(6) เสนอขายหน่วยลงทุนเกินจานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจา นวนเงินทุนของโครงการหากบริษทั
จัดการแสดงความประสงค์ดงั กล่าวไว้อย่างชัดเจนในโครงการ
(7) ออกใบหน่วยลงทุน หรือหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน หรือปรับปรุงรายการใน
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้เป็ นปั จจุบนั และส่งให้ผถู้ อื หน่วยลงทุน ตามรายละเอียดทีร่ ะบุไว้ในโครงการ
(8) ลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง แล้วแต่กรณี
ตามรายละเอียดทีร่ ะบุไว้ในโครงการ และจัดทารายงานตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกาหนด
(9) คานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมตามระยะเวลา หลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(10) ดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนดในกรณีทมี่ ูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่า
หน่วยลงทุน จานวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไม่ถูกต้อง
(11) ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด ตามรายละเอียดทีร่ ะบุไว้ในโครงการและตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(12) บริษทั จัดการอาจเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนทีไ่ ด้มคี าสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนของ
กองทุนเปิ ดได้ตามรายละเอียดทีร่ ะบุไว้ในโครงการและตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กาหนด
(13) บริษทั จัดการอาจไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนทีไ่ ด้รบั ไว้แล้วหรืออาจหยุด
รับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ ตามรายละเอียดทีร่ ะบุไว้ในโครงการและตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
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(14) ในกรณีทกี่ องทุนเปิ ดไม่สามารถชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนได้ และผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีส่ ั ่งขายคืน
หน่วยลงทุนตกลงทีจ่ ะรับชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นแทนเงินบริษทั จัดการอาจชาระค่า
ขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นได้ โดยได้รบั ความเห็นชอบจากผูด้ ูแลผลประโยชน์ ทัง้ นี้
ตามทีก่ าหนดในรายละเอียดโครงการและตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ มาคมกาหนด
(15) จัดทางบการเงินของกองทุนรวมให้เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีสาหรับกิจการทีม่ ธี ุรกิจเฉพาะด้านการลงทุนและตาม
หลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(16) จัดทารายงานทุกรอบปี บญ
ั ชี เพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนเปิ ดของรอบปี บญ
ั ชี และส่งรายงานดังกล่าวให้แก่ผถู้ อื หน่วย
ลงทุนทีม่ ชี ่อื อยู่ในทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนและสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในสามเดือนนับแต่วนั สิน้ ปี บญ
ั ชี ทัง้ นี้
หากบริษทั จัดการเลือกจัดทาและส่งรายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนตามปี ปฏิทนิ ให้ระยะเวลาการส่งรายงานเพื่อแสดง
ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมของรอบปี บญ
ั ชีขยายเป็ นภายในสีเ่ ดือนนับแต่วนั สิน้ ปี บญ
ั ชี
(17) จัดทารายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปี บญ
ั ชีหรือปี ปฏิทนิ เพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนเปิ ดของรอบ
ระยะเวลาหกเดือนนัน้ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทีม่ ชี ่อื อยู่ในทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนและสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในสองเดือนนับแต่วนั สิน้ รอบระยะเวลาหกเดือนดังกล่าว ทัง้ นี้ ในกรณีที่บริษทั จัดการเลือก
จัดทาและส่งรายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนตามรอบปี บญ
ั ชี ให้บริษทั จัดการได้รบั ยกเว้นไม่ต้องจัดทาและส่งรายงาน
ดังกล่าวในรอบระยะเวลาหกเดือนหลังสาหรับปี บญ
ั ชีนัน้
(18) จัดให้มรี ายงานทุกรอบปี บญ
ั ชี รายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปี บญ
ั ชีหรือปี ปฏิทนิ ของรอบระยะเวลาล่าสุดไว้
ณ ทีท่ าการทุกแห่งของบริษทั จัดการ และสถานทีต่ ดิ ต่อทุกแห่งของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการซื้อขาย
หน่วยลงทุน เพื่อให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้และจัดสาเนาให้เมื่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนร้องขอ
(19) จัดทาและส่งรายงานเกี่ยวกับข้อมูลการจัดการกองทุนรวมสาหรับทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปี บญ
ั ชีหรือของรอบปี
ปฏิทนิ และรายงานทุกรอบปี บญ
ั ชีของกองทุนตามทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด และส่งรายงานดังกล่าวแก่ผถู้ อื
หน่วยลงทุนทีม่ ชี ่อื อยู่ในทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนและสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 2 เดือนนับแต่วนั สิน้ รอบ
ระยะเวลา 6 เดือน และ ภายใน 3 เดือนนับแต่วนั สิ้นปี บญ
ั ชี ทัง้ นี้ หากบริษทั จัดการเลือกจัดทาและจัดส่งรายงานรอบปี
บัญชีตามรายงานรอบปี ปฎิทนิ บริษทั จัดการสามารถขยายระยะเวลาการส่งรายงานเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวม
เป็ นภายใน 4 เดือนนับแต่วนั สิน้ รอบปี บญ
ั ชีของกองทุน ตามลาดับ การจัดส่งรายงานดังกล่าวให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนนัน้ ให้
บริษทั จัดการจะดาเนินการอย่างน้อยด้วยวิธกี ารอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(1) จัดส่งรายงานดังกล่าวในรูปแบบเอกสารสิง่ พิมพ์ หรือ สื่อบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
(2) เผยแพร่รายงานดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษทั จัดการกองทุนรวม
ทัง้ นี้ ในกรณีทผี่ ถู้ อื หน่วยลงทุนแจ้งความประสงค์ให้จดั ส่งรายงานดังกล่าวโดยวิธกี ารตาม (1) ให้บริษทั จัดการกองทุนรวม
ดาเนินการตามวิธกี ารดังกล่าวด้วย
ทัง้ นี้ ในกรณีทบี่ ริษทั จัดการเลือกจัดทารายงานรอบปี บญ
ั ชีของกองทุน บริษทั จัดการจะได้รบั การยกเว้นไม่ต้องจัดทาและ
จัดส่งรายงานในรอบระยะเวลา 6 เดือนหลังสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีนัน้ เว้นแต่ในกรณีทคี่ ณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขเป็ นอย่างอื่น
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(20) จัดให้มผี สู้ อบบัญชีของกองทุนรวมทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต ตามประกาศของสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผูส้ อบบัญชี
(21) จัดให้มผี ดู้ ูแลผลประโยชน์ทมี่ คี ุณสมบัตติ ามประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต ว่าด้วยคุณสมบัตขิ องผูด้ ูแล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวมและหากมีเหตุต้องเปลี่ยนตัวผูด้ ูแลผลประโยชน์ไม่ว่าเพราะเหตุใด บริษทั จัดการจะกระทาได้
ต่อเมื่อได้รบั อนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
(22) ประสานงานกับผูด้ ูแลผลประโยชน์ตามรายละเอียดในสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุน เช่น การส่งมอบ รับ
มอบ แปลงสภาพ จาหน่าย จ่ายโอน ชาระ รับชาระค่าหลักทรัพย์ การรับและจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุน
(23) แต่งตัง้ นายทะเบียนของกองทุนตามทีบ่ ริษทั จัดการเห็นสมควร
(24) แต่งตัง้ ผูช้ าระบัญชีกองทุนเมื่อยุตหิ รือเลิกกองทุน ทัง้ นี้ โดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
(25) ดาเนินการทีเ่ กี่ยวเนื่องกับการบริหารจัดการกองทุน เช่น การเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หลักทรัพย์ทกี่ องทุนลงทุน ดูแลติดตาม
สิทธิของกองทุน การดาเนินการทางกฎหมายเพื่อประโยชน์ของกองทุน
(26) ดาเนินการเลิกกองทุนเมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผถู้ อื หน่วยลงทุนของกองทุนเข้าข่ายต้องเลิกกองทุนตามหลักเกณฑ์และ
วิธกี ารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(27) ดาเนินการแก้ไขเพิม่ เติมรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกาหนด
(28) ขอรับใบแทนหลักฐานการรับจดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวมต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยเสีย
ค่าธรรมเนียมตามอัตราทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กา หนดในกรณีทหี่ ลักฐานดังกล่าวสูญหายหรือถูกทาลาย
(29) ปฏิบตั กิ ารอื่น ๆ เพื่อให้บรรลุซ่งึ วัตถุประสงค์ของกองทุนและรักษาไว้ซ่งึ ผลประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนภายใต้ขอบเขต
หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษทั จัดการ โดยปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ ทีม่ อี ยู่ในปั จจุบนั และที่
แก้ไขเพิม่ เติมในอนาคต
บริษทั จัดการกองทุนรวมมีหน้าทีป่ ฏิบตั ติ ามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคาสั ่งทีอ่ อกโดยอาศัยอานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทัง้ นี้ ในกรณีทขี่ อ้ กาหนดในข้อ
ผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคาสั ่งดังกล่าว หากบริษทั
จัดการกองทุนได้ดาเนินการให้เป็ นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคาสั ่งนัน้ ให้ถอื ว่าบริษทั จัดการกองทุนได้ปฏิบตั ใิ ห้
เป็ นไปตามข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว
เงื่อนไขการเปลี่ยนบริษทั จัดการ :
ในกรณีทมี่ ีการเปลี่ยนบริษทั จัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคาสั ่งของสานักงาน หรือโดยเหตุอ่นื ใดตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษทั จัดการกองทุนรวมต้องดาเนินการตามทีจ่ าเป็ นเพื่อให้บริษทั จัดการ
กองทุนรวมรายใหม่เข้าทาหน้าทีต่ ่อไปได้ ซึ่งรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษทั จัดการกองทุนรวมราย
ใหม่
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2. ผู้ดูแลผลประโยชน์ :
ชื่อ : ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
ทีอ่ ยู่ : 100 ถนนสาทรเหนือ สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร.0-2724-5490, 0-2724-5207
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
(1) ดูแลให้บริษทั จัดการปฏิบตั ติ ามหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบตามทีร่ ะบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนและข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื
หน่วยลงทุนกับบริษทั จัดการ พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
และหรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทังที
้ ม่ อี ยู่ในปั จจุบนั และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมในอนาคต โดยเคร่งครัด
(2) รับฝากทรัพย์สนิ ของกองทุนโดยแยกไว้ต่างหากจากทรัพย์สนิ อื่น รวมถึงการดูแลและเก็บรักษาทรัพย์สนิ ของกองทุน รับเงิน
และทรัพย์สนิ ต่าง ๆ ทีก่ องทุนพึงได้รบั จากการจัดตัง้ และจัดการกองทุน เช่น เงินปั นผล ผลตอบแทนรับจากหลักทรัพย์
ผลตอบแทน เงินต้นอื่นใดทีไ่ ด้จากหลักทรัพย์หรือจากการจาหน่ ายหรือเวนคืนหลักทรัพย์ เงินชาระค่าซื้อหน่วยลงทุน หรือ
เงินได้อ่นื ใดของกองทุน โดยดูแล รับฝาก และเก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากและหรือบัญชีทรัพย์สนิ ของกองทุนพร้อมทัง้ ดูแล
ให้การเบิกจ่ายทรัพย์สนิ ของกองทุนเป็ นไปตามทีร่ ะบุไว้ในโครงการจัดการกองทุน รวมถึงการจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากของ
กองทุนเพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายของกองทุนตามคาสั ่งของบริษทั จัดการ
ทัง้ นี้ผดู้ ูแลผลประโยชน์จะรับผิดชอบต่อความเสียหาย ความสูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ทีเ่ กิดขึน้ จากการไม่สามารถ
ดาเนินการรับหรือจ่ายเงินได้ทนั ตามกาหนดเวลาตามคาสั ่งของบริษทั จัดการ
(3) จัดทาบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สนิ ของกองทุน เช่น จัดทารายงานการดาเนินการตามคาสั ่งของบริษทั จัดการในการรับ
เงินและทรัพย์สนิ ต่าง ๆ ทีก่ องทุนพึงได้รบั จากการจัดตัง้ และจัดการกองทุน เช่น เงินปั นผล ผลตอบแทน การจาหน่ าย
หลักทรัพย์ จัดทาบัญชีและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สนิ ของกองทุนทีร่ บั ฝากไว้
(4) จัดให้มกี ารรับมอบ ส่งมอบ เปลี่ยนแปลง จาหน่าย รับชาระ ชาระราคาหลักทรัพย์ และโอนหลักทรัพย์ต่างๆ ทีเ่ ป็ นทรัพย์สนิ
ของกองทุน ตามคาสั ่งของบริษทั จัดการ โดยผู้ดูแลผลประโยชน์จะได้ตรวจสอบรายละเอียดทีเ่ กี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน
ก่อน
(5) จัดทารายงานการคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคารับซื้อคืน
หน่วยลงทุน และรายงานเกี่ยวกับเงินสดของกองทุน
(6) แจ้งและรายงานให้บริษทั จัดการทราบถึงสิทธิทเี่ กี่ยวเนื่องกับทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนลงทุน เช่น สิทธิในการเข้าประชุมผูถ้ อื หุน้
สิทธิในการจองหุน้ เพิม่ ทุน สิทธิในการรับเงินปั นผลหรือผลตอบแทนหรือเงินได้อ่นื ใดจากหลักทรัพย์รวมถึงการแจ้งการ
เปลี่ยนแปลงของหลักทรัพย์ทมี่ ผี ลกระทบต่อกองทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์ เป็ นต้น หรือสถานะการปิ ดโอน
ของหลักทรัพย์ โดยทันทีทผี่ ดู้ ูแลผลประโยชน์ได้รบั ทราบข้อมูลเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
(7) จัดทารายงานเสนอต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีทบี่ ริษทั จัดการกระทาการหรืองดเว้นกระทาการจนก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่กองทุน หรือไม่ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามมาตรา 125 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535
(8) ดาเนินการฟ้ องร้องบังคับคดีให้บริษทั จัดการปฏิบตั ติ ามหน้าทีข่ องตนหรือฟ้ องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจาก
บริษทั จัดการ ทัง้ นี้เพื่อประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทัง้ ปวง หรือเมื่อได้รบั คาสั ่งจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ นี้
ค่าใช้จ่ายในการฟ้ องร้องบังคับคดีเพื่อประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนในกองทุนให้เรียกร้องจากทรัพย์สนิ กองทุนนัน้
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(9) รับรองความถูกต้องในการคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคา
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน จานวนหน่วยลงทุนทีเ่ พิม่ ขึน้ จากการจาหน่ ายหน่วยลงทุนให้ผถู้ อื หน่วยลงทุน และจานวนหน่วยลงทุน
ทีล่ ดลงจากการขายคืนหน่วยลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุน ซึง่ บริษทั จัดการคานวณไว้ตามทีร่ ะบุในรายละเอียดโครงการ ทัง้ นี้
ผูด้ ูแลผลประโยชน์จะต้องร่วมรับผิดชอบต่อความสูญเสีย ความเสียหาย ความรับผิด และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมใด ๆ
ทีเ่ กิดขึน้ จากความผิดพลาดในการคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทีบ่ ริษทั จัดการได้คานวณไว้และผูด้ ูแลผลประโยชน์
ได้รบั รองความถูกต้องแล้ว
(10) ให้ความเห็นชอบเมื่อบริษทั จัดการเห็นว่ามีเหตุจาเป็ นทาให้ไม่สามารถจาหน่ าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ของ
กองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล ไม่สามารถคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนได้อย่างเป็ นธรรมและเหมาะสม หรือมีเหตุ
จาเป็ นอื่นใดเพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุน ซึ่งบริษทั จัดการจะไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสั ่งซื้อ
หรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนทีไ่ ด้รบั มาแล้ว หรือจะหยุดรับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน หรือให้ความเห็นชอบ
กรณีการชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นแทนเงิน การรับชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สนิ อื่นแทนการ
ชาระหนี้ตามตราสารแห่งหนี้ตามวิธที คี่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด กรณีราคาขายหรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ไม่ถูกต้อง และกรณีอ่นื ใด ที่กฎหมายหรือประกาศทีเ่ กี่ยวข้องกาหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์
(11) ให้ความเห็นชอบแก่บริษทั จัดการในการกาหนดวิธีคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนตามราคาทีเ่ ป็ นธรรม เมื่อมีเหตุจาเป็ น
ทาให้วธิ คี านวณมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนตามวิธปี กติไม่สามารถคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมได้อย่างเป็ นธรรม
และเหมาะสม หรือมีเหตุจาเป็ นอื่นใดเพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุน หรือในกรณีทเี่ ป็ นทรัพย์สนิ อื่นของกองทุน
ทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไม่ได้มปี ระกาศกาหนดรายละเอียดไว้
(12) ให้ความเห็นเกี่ยวกับการจัดการกองทุนของบริษทั จัดการ เพื่อเป็ นข้อมูลประกอบในการจัดทารายงานตามที่ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กา หนด เช่น รายงานทุกรอบปี บญ
ั ชี รายงานทุกรอบระยะเวลา
6 เดือนของรอบปี บญ
ั ชีหรือปี ปฏิทนิ โดยผู้ดูแลผลประโยชน์จะจัดทาและนาส่งถึงบริษทั จัดการภายใน 60 วันนับแต่วนั สิน้
รอบบัญชีของกองทุน และ 30 วัน นับแต่วนั สิน้ รอบบัญชีของกองทุนหรือปี ปฏิทนิ ตามลาดับ
(13) เมื่อเกิดเหตุทตี่ ้องเลิกกองทุน ผูด้ ูแลผลประโยชน์จะสิน้ สุดหน้าทีเ่ มื่อผูช้ าระบัญชีของกองทุนได้จดทะเบียนเลิกกองทุนกับ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทังนี
้ ้ ในระหว่างทีก่ ารชาระบัญชียงั ไม่สนิ้ สุด ผูด้ ูแลผลประโยชน์จะดูแลและรับฝากทรัพย์สนิ
ของกองทุนจนกว่าจะจดทะเบียนเลิกกองทุนดังกล่าวกับสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรียบร้อยแล้ว และผูด้ ูแล
ผลประโยชน์จะดูแลตรวจสอบให้ผชู้ าระบัญชีปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และ
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหากผูช้ าระบัญชีกระทาการหรืองดเว้นกระทาการ
ตามทีก่ ฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องประกาศกาหนด จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุน ผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนจะรายงาน
ให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน
(14) จ่ายเงินคืนให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนตามคาสั ่งของผูช้ าระบัญชี
(15) กรณีทสี่ ญ
ั ญาสิน้ สุดลงไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ผู้ดูแลผลประโยชน์จะดาเนินการโอน และหรือส่งมอบทรัพย์สนิ และข้อมูล
เอกสารทัง้ หมดของกองทุนให้แก่ผดู้ ูแลผลประโยชน์รายใหม่หรือผูช้ าระบัญชี (แล้วแต่กรณี) หรือตามคาสั ่งของบริษทั จัดการ
หรือคาสั ่งของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 30 วันนับแต่วนั ทีส่ ญ
ั ญาสิน้ สุดลง
(16) หน้าทีอ่ ่นื ใดตามทีก่ ฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมาย ก.ล.ต. กาหนด โดยปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตาม
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือประกาศสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ ทีม่ อี ยู่ในปั จจุบนั และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมในอนาคต
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ผูด้ ูแลผลประโยชน์มอี านาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบตามทีก่ าหนดไว้ในสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมและ
ตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถึงหน้าทีด่ ูแลรักษาประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุน และ
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผูด้ ูแลผลประโยชน์ ผูด้ ูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที่ดาเนินการตามทีจ่ าเป็ นเพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
รายใหม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีต่ ่อไปได้ ซึ่งการดาเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื่อในหนังสือเพื่อรับรองความถูกต้องและ
ครบถ้วนของสิง่ ทีส่ ่งมอบให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงผูด้ ูแลผลประโยชน์
ในกรณีทผี่ ู้ดูแลผลประโยชน์กระทาการ งดเว้นกระทาการ หรือละเลยไม่ปฏิบตั หิ น้าที่ ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วย
ลงทุน ผูถ้ อื หน่วยลงทุนอาจใช้สทิ ธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 ในการฟ้ องร้องบังคับคดีกบั ผูด้ ูแลผลประโยชน์เพื่อประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทัง้ ปวงได้
ผูด้ ูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทาการอันเป็ นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผูถ้ อื หน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระทานัน้ จะ
เป็ นไปเพื่อประโยชน์ของผูด้ ูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผูอ้ ่นื เว้นแต่เป็ นการเรียกค่าตอบแทนในการทาหน้าทีเ่ ป็ น
ผูด้ ูแลผลประโยชน์ หรือเป็ นการดาเนินการในลักษณะทีเ่ ป็ นธรรมและได้เปิ ดเผยข้อมูลให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทราบก่อนอย่าง
เพียงพอแล้ว โดยผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีไ่ ด้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน
ในกรณีที่การดาเนินการใดต้องได้รบั มติของผูถ้ อื หน่วยลงทุน หากบริษทั จัดการกองทุนรวมไม่ดาเนินการขอมติ ให้ผดู้ ูแล
ผลประโยชน์มอี านาจดาเนินการตามทีจ่ าเป็ นเพื่อขอมติของผูถ้ อื หน่วยลงทุนได้
เงื่อนไขการเปลี่ยนผูด้ ูแลผลประโยชน์ :
บริษทั จัดการจะเปลี่ยนตัวผูด้ ูแลผลประโยชน์เมื่อปรากฏเหตุขอ้ ใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อ ดังต่อไปนี้ ทัง้ นี้โดยได้รบั ความเห็นชอบ
จากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(1) เมื่อบริษทั จัดการหรือผูด้ ูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ ายหนึ่ง มีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ โดย
บอกกล่าวให้อกี ฝ่ ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
(2) ในกรณีทบี่ ริษทั จัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ปฏิบตั ติ ามหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีไ่ ด้ตกลงไว้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์หรือ
บริษทั จัดการอาจบอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ โดยบอกกล่าวให้อกี ฝ่ ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์
อักษรเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน
(3) ในกรณีทมี่ กี ารเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงการจัดการกองทุน หรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือกฎหมาย
หรือกรณีอ่นื ใด อันจะมีผลเป็ นการเพิม่ ภาระหน้าทีแ่ ก่ผดู้ ูแลผลประโยชน์ และผูด้ ูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที่
ดังกล่าว ผู้ดูแลผลประโยชน์มสี ทิ ธิบอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้บริษทั จัดการทราบล่วงหน้า
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
(4) ในกรณีทผี่ ถู้ อื หน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากซึ่งคิดตามจานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจานวนหน่วยลงทุนที่
ขายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนเรียกร้องให้มกี ารเปลี่ยนแปลงผูด้ ูแลผลประโยชน์
(5) ในกรณีทผี่ ดู้ ูแลผลประโยชน์นาข้อมูลต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับการจัดการกองทุนหรือข้อมูลอื่นทีเ่ กี่ยวข้องกับกองทุนไปเปิ ดเผย
หรือใช้ในทางทีก่ ่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนหรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผดู้ ูแลผลประโยชน์เอง บริษทั
จัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ได้ ทัง้ นี้ การบอกเลิกสัญญาจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรไม่น้อยกว่า 15 วัน
(6) ในกรณีทผี่ ดู้ ูแลผลประโยชน์มคี ุณสมบัตไิ ม่เป็ นไปตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ว่าด้วยคุณสมบัตขิ องผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมในภายหลัง บริษทั จัดการจะดาเนินการให้ผู้ดูแล
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ต้ี อินคัม
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ผลประโยชน์แก้ไขคุณสมบัตใิ ห้ถูกต้องภายในสิบห้าวันนับแต่วนั ทีบ่ ริษทั จัดการทราบเหตุดงั กล่าว และแจ้งการแก้ไข
ดังกล่าวให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในสามวันทาการนับแต่วนั ทีแ่ ก้ไขเสร็จสิน้
ในกรณีทผี่ ู้ดูแลผลประโยชน์มไิ ด้แก้ไขคุณสมบัตใิ ห้ถูกต้องภายในกาหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง บริษทั จัดการจะขออนุญาต
เปลี่ยนตัวผูด้ ูแลผลประโยชน์ต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในสิบห้าวันนับแต่วนั ที่ครบกาหนดเวลาดังกล่าว และ
เมื่อได้รบั อนุญาตแล้ว บริษทั จัดการจะแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์รายใหม่แทนโดยพลัน
(7) เมื่อผูด้ ูแลผลประโยชน์เป็ นผูล้ ้มละลายตามคาสั ่งศาล
(8) ในกรณีทมี่ เี หตุให้ต้องเปลี่ยนตัวผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุน และต้องแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์อ่นื แทน ให้กระทาได้
ต่อเมื่อบริษทั จัดการได้รบั อนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้วในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์กระทาการอันเป็ นการ
ขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีไ่ ม่เข้าข้อยกเว้นให้กระทาได้ หากเป็ นกรณีทมี่ ีนัยสาคัญและไม่
สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมมีอานาจบอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ได้
ในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์กระทาการอันเป็ นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีไ่ ม่เข้าข้อยกเว้น
ให้กระทาได้ หากเป็ นกรณีที่มนี ัยสาคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมมีอานาจบอกเลิกสัญญา
แต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ได้
สถานทีเ่ ก็บรักษาทรัพย์สนิ กองทุนรวม :
ชื่อ : สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน), ธ.
ทีอ่ ยู่ : 100 ถนนสาทรเหนือ สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร.0-2724-5490, 0-2724-5207
และ/หรือทีบ่ ริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด และ/หรือที่ บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศ จากัด
และ/หรือทีต่ วั แทนเก็บรักษาทรัพย์สนิ ทีผ่ ดู้ ูแลผลประโยชน์ได้แต่งตัง้ และ/หรือ ผูร้ บั ฝากทรัพย์สนิ ใดๆใด ๆ
3. ผู้สอบบัญชี :
ชื่อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์
ทีอ่ ยู่ : ผูส้ อบบัญชีเลขที่ 4917
บริษทั พีวี ออดิท จากัด
อาคารว่องวานิช บี ชัน้ 14 เลขที่ 100/19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทร : +66
2645 0080
ชื่อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร
ทีอ่ ยู่ : ผูส้ อบบัญชีเลขที่ 3787
บริษทั พีวี ออดิท จากัด
อาคารว่องวานิช บี ชัน้ 14 เลขที่ 100/19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทร : +66
2645 0080
ชื่อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้
ทีอ่ ยู่ : ผูส้ อบบัญชีเลขที่ 8382
บริษทั พีวี ออดิท จากัด
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ต้ี อินคัม
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อาคารว่องวานิช บี ชัน้ 14 เลขที่ 100/19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทร : +66
2645 0080
ชื่อ : นาย อุดม ธนูรตั น์พงศ์
ทีอ่ ยู่ : ผูส้ อบบัญชีเลขที่ 8501
บริษทั พีวี ออดิท จากัด
อาคารว่องวานิช บี ชัน้ 14 เลขที่ 100/19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทร : +66
2645 0080
ชื่อ : นางสาว ชุตมิ า วงษ์ศราพันธ์ชยั
ทีอ่ ยู่ : ผูส้ อบบัญชีเลขที่ 9622
บริษทั พีวี ออดิท จากัด
อาคารว่องวานิช บี ชัน้ 14 เลขที่ 100/19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทร : +66
2645 0080
ชื่อ : นางสาว รฐาภัทร ลิ้มสกุล
ทีอ่ ยู่ : ผูส้ อบบัญชีเลขที่ 10508
บริษทั พีวี ออดิท จากัด
อาคารว่องวานิช บี ชัน้ 14 เลขที่ 100/19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทร : +66
2645 0080
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
4. นายทะเบียนหน่ วยลงทุน :
ชื่อ : บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด
ทีอ่ ยู่ : 44 อาคารธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชัน้ 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0-26869595
5. ผู้จดั จาหน่ าย : ไม่มี
6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน :
ชื่อ : ซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน) ธ.
ทีอ่ ยู่ : 44 อาคาร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 และสาขาทัวประเทศ
่
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
(1) จัดให้มผี ตู้ ดิ ต่อกับผูล้ งทุนซึ่งได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็ นผูท้ าหน้าทีข่ ายหรือรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนหรือให้คาแนะนา และต้องดูแลให้ผตู้ ดิ ต่อกับผูล้ งทุนปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ทสี่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกาหนด รวมทัง้ ต้องปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการปฏิบตั งิ านและมาตรฐานในการให้คาแนะนา
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ต้ี อินคัม
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(2) ให้คาแนะนาแก่ผลู้ งทุนตามขอบเขต และหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องกาหนด
(3) รับเปิ ดบัญชีเพื่อซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนกับบริษทั จัดการ และตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารประกอบ
(4) แจกจ่ายหนังสือชี้ชวนหรือเอกสารการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่าย และให้ขอ้ มูลหรือเอกสารใดๆ ทีจ่ าเป็ น
ต่อการตัดสินใจลงทุน รวมทัง้ การแจ้งสิทธิต่าง ๆ ทีค่ วรทราบแก่ลูกค้า
(5) แจกจ่ายหรือรับเอกสารการจองซื้อหรือคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนและตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของ
เอกสาร และหลักฐานการแสดงตน
(6) รับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนและส่งคาสั ่งดังกล่าวให้บริษทั จัดการ และตรวจสอบความถูกต้อง
(7) รับชาระเงินค่าจองซื้อหรือค่าซื้อหน่วยลงทุน หรือชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
(8) ยืนยันการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ทีบ่ ริษทั จัดการและนายทะเบียนได้ทารายการเรียบร้อย และจัดสรรแล้วตามทีไ่ ด้รบั
มอบหมายจากบริษทั จัดการ
(9) ส่งมอบหรือรับมอบใบหน่วยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรวมถึงเอกสาร
อื่นทีเ่ กี่ยวข้องกับการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากบริษทั จัดการและนายทะเบียน
(10) คืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผทู้ ไี่ ม่ได้รบั การจัดสรรหน่วยลงทุนตามทีไ่ ด้ร บั มอบหมายจากบริษทั จัดการ
(11) จัดให้มหี รือแจกจ่ายเอกสารเผยแพร่ความรูท้ วไปเกี
ั่
่ยวกับกองทุนเปิ ด และรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการซื้อหรือขายคืนหน่วย
ลงทุน
(12) ชี้แจงข้อมูลรายละเอียดในเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับกองทุนเปิ ด เช่น การแก้ไขเพิม่ เติมรายละเอียดโครงการกองทุน หรือ
ข้อเท็จจริงทีม่ ผี ลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อสิทธิประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนหรือต่อการตัดสินใจในการลงทุน
(13) ดาเนินการอื่นตามที่กฎหมายทีเ่ กี่ยวข้อง และหรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กาหนด
(14) ดาเนินการอื่นใดตามทีก่ าหนดในสัญญาแต่งตัง้ ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
7. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) : ไม่มี
8. ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายที่ไม่ได้เป็ นผู้ดูแลสภาพคล่อง) : ไม่มี
9. ที่ปรึกษา : ไม่มี
10. ผู้ประกัน (กรณี กองทุนมีประกัน) : ไม่มี
11. ผู้รบั มอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : ไม่มี
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12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่ วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : ไม่มี
13. สิ ทธิ หน้ าที่และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่ วยลงทุน :
13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน :
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนมีสทิ ธิในการขายคืนหน่วยลงทุน ตามหัวข้อ "การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน"
13.2. สิทธิในการรับเงินปั นผล :
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนมีสทิ ธิในการรับเงินปั นผล ตามหัวข้อ "การจ่ายเงินปั นผล"
13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน :
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนและต้องชาระค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมการโอนตามระเบียบวิธกี ารทีน่ าย
ทะเบียนกองทุนกาหนด
13.4. ข้อจากัดการโอนหน่วยลงทุน :
13.5. สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิม่ เติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธจี ดั การ :
13.5.1 ผูถ้ อื หน่วยลงทุนมีสทิ ธิลงมติเพื่อให้บริษทั จัดการทาการแก้ไขเพิม่ เติมโครงการจัดการกองทุนโดยบริษทั จัดการ
จะกระทาการตามหัวข้อ "การขอมติของผูถ้ อื หน่วยลงทุน และวิธกี ารแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไข
วิธกี ารจัดการ"
13.5.2 กรณีผถู้ อื หน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของ
กองทุนรวม บริษทั จัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนทีเ่ กินกว่า 1 ใน 3 เว้นแต่กรณีทมี่ ีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน
และหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผถู้ อื หน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผูถ้ อื หน่วยลงทุนดังกล่าวได้
เต็มตามจานวนทีถ่ อื อยู่
13.6. สิทธิในการได้รบั เงินคืนเมื่อเลิกโครงการ :
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนมีสทิ ธิทจี่ ะได้รบั เงินคืนเมื่อบริษทั จัดการเลิกกองทุนรวม โดยบริษทั จัดการจะดาเนินการตามหัวข้อ
"การชาระบัญชีกองทุนรวมและวิธกี ารเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผถู้ อื หน่ วยลงทุนเมื่อเลิกโครงการ"
13.7. สิทธิประโยชน์อ่นื ๆ :
ไม่มี
13.8. อื่น ๆ :
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนมีความรับผิดจากัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนทีย่ งั ส่งใช้แก่บริษทั จัดการกองทุนรวมไม่ครบ
การทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้
ถือว่าผูถ้ อื หน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับทีจ่ ะผูกพันตามข้อกาหนดในข้อผูกพันซึ่งลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ทไี่ ด้รบั
การแต่งตัง้ จากบริษทั จัดการกองทุนรวมโดยชอบ
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ผูถ้ อื หน่วยลงทุนมีสทิ ธิเรียกให้บริษทั จัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วน
ของทุนของกองทุนรวมทีต่ นถือ ทัง้ นี้ ในกรณีทมี่ กี ารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รบั ประโยชน์ตอบแทนหรือ
การคืนเงินทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็ นไปตามข้อกาหนดของหน่วยลงทุนชนิดนัน้ ๆ ด้วย
14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิ ทธิ ในหน่ วยลงทุน :
14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
- หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
14.2. เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ :
กองทุนจะใช้ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) โดยจะดาเนินการดังต่อไปนี้เว้นแต่จะได้รบั อนุญาตจากบริษทั จัดการให้
ดาเนินการเป็ นอย่างอื่น
14.2.1 สาหรับการเสนอขายครัง้ แรก
ภายหลังจากทีบ่ ริษทั จัดการได้จดั สรรหน่วยลงทุนให้ผสู้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุน ตามคาสั ่งซื้อทีส่ มบูรณ์และบริษทั จัดการ
ได้รบั ชาระเงินค่าซื้อหน่ วยลงทุนแล้ว นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
ให้ผถู้ อื หน่วยลงทุน ภายใน 15 วันนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันสิน้ สุดระยะเวลาการเสนอขายครัง้ แรก
14.2.2 สาหรับการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก
ภายหลังจากทีบ่ ริษทั จัดการได้จดั สรรหน่วยลงทุนให้ผสู้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุน ตามคาสั ่งซื้อทีส่ มบูรณ์และบริษทั จัดการ
ได้รบั ชาระเงินค่าซื้อหน่ วยลงทุนแล้ว นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
ให้ผถู้ อื หน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันทาการขายหน่วยลงทุน
14.2.3 เมื่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนซื้อและหรือขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละครัง้ และบริษทั จัดการได้ทารายการดังกล่าวสมบูรณ์แล้ว
นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผถู้ อื หน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทา
การนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนรายการนัน้ ๆ ซึ่งบริษทั จัดการจะถือว่ายอดคงเหลือของ
หน่วยลงทุนของกองทุนทีป่ รากฏในทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนตามข้อมูลของนายทะเบียนหน่วยลงทุนและตาม
ข้อมูลในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนฉบับล่าสุดทีน่ ายทะเบียนหน่วยลงทุนจัดทาและนาส่งให้ผถู้ อื หน่วย
ลงทุน เป็ นข้อมูลทางทะเบียนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้องและเป็ นปั จจุบนั
14.2.4 ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถแจ้งให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทราบถึงข้อมูลทีผ่ ดิ พลาดหรือไม่ครบถ้วน ในหนังสือ
รับรองสิทธิในหน่วยลงทุนได้ โดยต้องแจ้งให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทราบภายใน 15 วันนับจากวันทีน่ าย
ทะเบียนได้จดั ส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนดังกล่าว
14.2.5 บริษทั จัดการและนายทะเบียนขอสงวนสิทธิทจี่ ะเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจากหนังสือ
รับรองสิทธิในหน่วยลงทุนเป็ นสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรูปแบบอื่นทีส่ านักงานคณะกรรมการก.ล.ต.
อนุญาต โดยบริษทั จัดการจะปิ ดประกาศรายละเอียดทีเ่ กี่ยวข้อง ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ทีท่ ที่ าการ
ทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานทีต่ ิดต่อของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการขายและรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน
14.2.6 หากเป็ นกรณีผถู้ อื หน่วยลงทุน 2 คนถือหน่วยลงทุนร่วมกัน นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะบันทึกชื่อผูถ้ อื หน่วยลงทุน
ทัง้ หมดเป็ นผูถ้ อื หน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน โดยจะถือเอาบุคคลทีม่ ชี ่อื แรกในคาขอเปิ ดบัญชี
กองทุนรวมเป็ นผูใ้ ช้สทิ ธิในฐานะผูถ้ อื หน่วยลงทุนหรือผูร้ บั เงินทีไ่ ด้จากการขายคืนหน่วยลงทุน
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บริษทั จัดการกองทุนรวมจะจัดทาหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน เพื่อให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนสามารถใช้
อ้างอิงต่อบริษทั จัดการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได้
ในกรณีทผี่ ถู้ อื หน่วยลงทุนจาเป็ นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษทั จัดการกองทุนรวมต้องจัดทาใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผถู้ อื หน่วย
ลงทุน
15. กาหนดเวลา วิ ธีการ และข้อจากัดในการจ่ายเงิ นปันผลแก่ผ้ถู ือหน่ วยลงทุน :
กาหนดเวลา วิธกี าร และ ข้อจากัดในการจ่ายเงินปั นผลแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน :
ในกรณีที่บริษทั จัดการพิจารณาให้มีการจ่ายเงินปั นผลของหน่วยลงทุนชนิดทีม่ กี ารจ่ายเงินปั นผล บริษทั จัดการจะประกาศการ
จ่ายเงินปั นผล วันปิ ดทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนเพื่อจ่ายเงินปั นผล และอัตราปั นผลโดยไม่ชกั ช้า ทัง้ นี้ บริษทั จัดการจะปฏิบตั ดิ งั นี้
บริษทั เปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายเงินปั นผล วันปิ ดทะเบียนผู้ถอื หน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปั นผล และอัตราเงินปั นผลของ
กองทุน ด้วยวิธกี ารทีเ่ หมาะสมดังต่อไปนี้
(1) เปิ ดเผยข้อมูลผ่านช่องทางทีผ่ ลู้ งทุนทัวไปสามารถเข้
่
าถึงได้ เว้นแต่เป็ นกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน
(2) แจ้งผูด้ ูแลผลประโยชน์ และผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีม่ ชี ่อื อยู่ในทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน รวมถึงผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีถ่ อื หน่วยลงทุน
ชนิดไม่ระบุช่อื ผูถ้ อื เมื่อได้รบั การร้องขอ
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทอี่ าจจ่ายเงินปั นผลให้ผถู้ อื หน่วยลงทุน ด้วยวิธกี ารทีต่ ่างกันและขายในช่วงระยะเวลาทีต่ ่างกันได้
โดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.ก่อนดาเนินการจ่ายเงินปั นผลในแต่ละครัง้ และจะถือปฏิบตั เิ พิม่ เติมตาม
หลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกาหนด
ในกรณีผถู้ อื หน่วยลงทุนไม่ใช้สทิ ธิขอรับเงินปั นผลจานวนใดภายในอายุความใช้สทิ ธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ บริษทั จัดการจะไม่นาเงินปั นผลจานวนดังกล่าวไปใช้เพื่อการอื่นใดนอกจากเพื่อประโยชน์ของหน่วยลงทุนของ
กองทุนเปิ ดนัน้
16. วิ ธีการชาระเงิ นหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผ้ถู ือหน่ วยลงทุน :
รวมจะไม่สามารถชาระหนี้ได้ บริษทั จัดการจะรับชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สนิ อื่นทัง้ ทีเ่ ป็ นหลักประกันและมิใช่หลักประกันเพื่อกองทุน
รวมตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารในการจัดการกองทุนรวมในกรณีทผี่ อู้ อกตราสารแห่งหนี้
หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชาระหนี้ ดังนี้
16.1 กรณีทบี่ ริษทั จัดการได้บนั ทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็ นศูนย์
16.1.1 เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็ นศูนย์ ผูถ้ อื หน่วยลงทุนทุกรายทีม่ ชี ่อื อยู่ในทะเบียนผูถ้ อื
หน่วยลงทุน ณ วันทีบ่ ริษทั จัดการได้บนั ทึกมูลค่า ตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็ นศูนย์เป็ นผูม้ สี ทิ ธิในเงินได้
สุทธิจากทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการรับชาระหนี้
16.1.2 เมื่อได้รบั ทรัพย์สนิ มาจากการรับชาระหนี้ บริษทั จัดการจะไม่นาทรัพย์สนิ ดังกล่าวและเงินได้สุทธิจากทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้
จากการรับชาระหนี้ มารวมคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม และจะจาหน่ายทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการรับ
ชาระหนี้ในโอกาสแรกทีส่ ามารถกระทาได้โดยคานึงถึงประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ เว้นแต่กรณีทผี่ ถู้ อื
หน่วยลงทุนทีม่ สี ทิ ธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการรับชาระหนี้ตกลงรับชาระหนี้ด้วยทรัพย์สนิ ดังกล่าว
แทนเงิน ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ มาคมบริษทั จัดการลงทุนกาหนดโดยได้รบั ความเห็นชอบจาก
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ต้ี อินคัม
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ในระหว่างทีบ่ ริษทั จัดการยังไม่สามารถจาหน่ ายทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการรับชาระหนี้ บริษทั จัดการอาจจัดหาผลประโยชน์
จากทรัพย์สนิ นัน้ ได้ และในกรณีทมี่ คี ่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สนิ บริษทั จัดการจะจ่ายจากเงินสารอง รายได้หรือ
ผลประโยชน์ทไี่ ด้จากการบริหารทรัพย์สนิ นัน้
16.1.3 เมื่อมีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการรับชาระหนี้ด้วยทรัพย์สนิ อื่นในแต่ละครัง้ บริษทั จัดการจะเฉลี่ยเงินได้สุทธิ
จากทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการรับชาระหนี้คนื ให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนทีม่ สี ทิ ธิในเงินได้สุทธินัน้ ภายใน 45 วันนับ
ตัง้ แต่วนั ถัดจากวันทีม่ เี งินได้สุทธิ และจะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเฉลี่ยเงินคืนไปยังสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ภายใน 15 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันทีบ่ ริษทั จัดการได้เฉลี่ยเงินคืน เว้นแต่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.จะ
ผ่อนผันระยะเวลาการเฉลี่ยเงินคืนเป็ นอย่างอื่น
16.1.4 เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็ นศูนย์แล้ว ต่อมาปรากฏว่ากองทุนรวมได้รบั ชาระหนี้ตามตรา
สารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็ นเงิน บริษทั จัดการจะปฏิบตั ติ ามความในข้อ 16.1.3 โดยอนุโลม
16.2 กรณีทบี่ ริษทั จัดการไม่ได้บนั ทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็ นศูนย์
16.2.1 ก่อนการรับชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สนิ อื่นทีม่ ใิ ช่หลักประกันในแต่ละครัง้ บริษทั จัดการจะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ อื
หน่วยลงทุนโดยมติพเิ ศษและบริษทั จัดการจะระบุรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนรวมจะได้จากการรับชาระหนี้
มูลค่าของทรัพย์สนิ ประมาณการค่าใช้จ่าย พร้อมเหตุผลและความจาเป็ นในการรับชาระหนี้
16.2.2 เมื่อได้รบั ทรัพย์สนิ มาจากการรับชาระหนี้ บริษทั จัดการจะนาทรัพย์สนิ ดังกล่าวมารวมคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของ
กองทุนรวมโดยจะกาหนดราคาทรัพย์สนิ นัน้ เพื่อใช้ในการคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์
และวิธกี ารทีส่ ามาคมบริษทั จัดการลงทุนกาหนดโดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะ
ดาเนินการกับทรัพย์สนิ ดังกล่าวดังนี้
(1) กรณีเป็ นทรัพย์สนิ ประเภททีก่ องทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษทั จัดการอาจมีไว้ซ่งึ ทรัพย์สนิ ดังกล่าว
ต่อไปเพื่อเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมก็ได้
(2) กรณีเป็ นทรัพย์สนิ ประเภททีก่ องทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษทั จัดการจะจาหน่ายทรัพย์สนิ ดังกล่าว
ในโอกาสแรกทีส่ ามารถกระทาได้โดยคานึงถึงประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ และในระหว่างทีบ่ ริษทั
จัดการยังไม่สามารถจาหน่ ายทรัพย์สนิ ดังกล่าว บริษทั จัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ ดังกล่าวในกรณีที่
มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สนิ บริษทั จัดการจะจ่ายจากทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม
16.3 ในกรณีที่มพี ฤติการณ์ว่าผูอ้ อกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชาระหนี้ได้ บริษทั จัดการกองทุนรวม
จะดาเนินการให้ผถู้ อื หน่วยทุกรายทีม่ ชี ่อื อยู่ในทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน ณ วันทีม่ พี ฤติการณ์ว่าผูอ้ อกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้
ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชาระหนี้ได้ เป็ นผูม้ สี ทิ ธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สนิ อื่นทีไ่ ด้จากการรับชาระหนี้กไ็ ด้ ทัง้ นี้ ในการ
ดาเนินการดังกล่าว บริษทั จัดการไม่ต้องนาตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องนัน้ มารวมคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
รวม
เงื่อนไขเพิม่ เติม :
ในการเฉลี่ยเงินคืนแต่ละครัง้ ตามข้อ 16.1.3 หากบริษทั จัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่า เงินได้สุทธิจากทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการรับ
ชาระหนี้ไม่คมุ้ กับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน บริษทั จัดการอาจนาเงินได้สุทธิดงั กล่าวไปรวมจ่าย
ในโอกาสแรกทีก่ ารเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนจะคุม้ กับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ทัง้ นี้ หากได้มกี ารจาหน่ายทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จาก
การรับชาระหนี้จนครบถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สุทธินัน้ ไม่คมุ้ กับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืน บริษทั จัดการอาจนา
เงินได้สุทธิดงั กล่าวมารวมคานวณเป็ นมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวมก็ได้
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ต้ี อินคัม
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การชาระเงินหรือทรัพย์สนิ อื่นให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน บริษทั จัดการกองทุนรวมจะชาระให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนทีป่ รากฏ
ชื่อตามทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน ณ เวลาทีก่ าหนด เท่านัน้
17. การจัดทาทะเบียนหน่ วยลงทุน การโอนหน่ วยลงทุน และข้อจากัดในการโอนหน่ วยลงทุน :
บริษทั จัดการกองทุนรวมมีหน้าทีจ่ ดั ให้มที ะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ทอี่ อกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ให้สนั นิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชาระเงินหรือทรัพย์สนิ อื่น รวมทัง้ การให้สทิ ธิหรือการจากัดสิทธิใด
ๆ แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนทีป่ รากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน หากได้กระทาตามข้อกาหนดในข้อผูกพันหรือตาม
กฎหมายแล้ว ให้ถอื ว่าบริษทั จัดการกองทุนรวมได้ดาเนินการตามอานาจหน้าทีแ่ ล้ว
บริษทั จัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจานาหน่วยลงทุน ในกรณีดงั นี้
(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็ นกองทุนรวมทีเ่ สนอขายต่อผู้ลงทุนทีม่ ใิ ช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะทาให้ผถู้ อื
หน่วยลงทุนไม่เป็ นผูล้ งทุนสถาบัน ผูล้ งทุนรายใหญ่ หรือผูม้ เี งินลงทุนสูง ตามทีก่ าหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้น
แต่เป็ นการโอนทางมรดก
(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็ นกองทุนรวมทีเ่ สนอขายต่อผูล้ งทุนสถาบันหรือผูล้ งทุนรายใหญ่พเิ ศษ และการโอนหน่วย
ลงทุนจะทาให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนไม่เป็ นผูล้ งทุนสถาบันหรือผูล้ งทุนรายใหญ่พเิ ศษ ตามทีก่ าหนด ในโครงการจัดการกองทุน
รวม เว้นแต่เป็ นการโอนทางมรดก
(ค) การโอนหรือการจานาหน่ วยลงทุน ดังนี้
1. หน่วยลงทุนทีบ่ ริษทั จัดการกองทุนรวมขายให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็ นกองทุนรวม
หุน้ ระยะยาวทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน
18. ข้อจากัดการถือหน่ วยลงทุน และข้อจากัดในการใช้สิทธิ ออกเสียง (ถ้ามี) :
กรณีผถู้ อื หน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนรวม บริษทั
จัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนทีเ่ กินกว่า 1 ใน 3 เว้นแต่กรณีที่มกี ารแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผถู้ อื
หน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผูถ้ อื หน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจานวนทีถ่ อื อยู่
19. หลักเกณฑ์และวิ ธีการในการขอมติ ของผู้ถือหน่ วยลงทุน :
การดาเนินการใดทีโ่ ครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกาหนดให้ต้องได้รบั มติของผูถ้ อื หน่วยลงทุน หากบริษทั จัดการ
กองทุนรวมได้ดาเนินการไปตามมติของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีไ่ ด้รบั มาโดยชอบแล้ว ให้ถอื ว่าผูถ้ อื หน่วยลงทุนทัง้ ปวงเห็นชอบให้
ดาเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ
มติของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีใ่ ห้ดาเนินการใดอันเป็ นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ทกี่ าหนดในกฎหมาย ให้ถอื ว่ามตินัน้ เสียไป
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ในกรณีทเี่ ป็ นการขอมติเพื่อแก้ไขข้อผูกพันในเรื่องทีก่ ระทบต่อสิทธิของผูถ้ อื หน่วยลงทุนอย่างมีนัยสาคัญ ต้องได้รบั มติพเิ ศษ
ของผูถ้ อื หน่วยลงทุน (มติของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีม่ คี ะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนหน่วยลงทุนทัง้ หมดของผูถ้ อื
หน่วยลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจานวนหน่วยลงทุนทัง้ หมดของผูถ้ อื หน่วยลงทุนซึ่งส่ง
หนังสือแจ้งมติและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน) เว้นแต่กรณีทกี่ องทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผถู้ อื หน่วยลงทุน
นอกจากจะต้องปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอมติผู้ถอื หน่วยลงทุนทีก่ าหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือทีก่ าหนดไว้ใน
มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามทีก่ าหนดในประกาศนี้แล้ว ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์เพิม่ เติมดังต่อไปนี้ดว้ ย
(1) ในกรณีทเี่ ป็ นการขอมติทมี่ ผี ลกระทบต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รบั ผลกระทบต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ต้องได้รบั มติเสียงข้างมากหรือมติพเิ ศษของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(2) ในกรณีทเี่ ป็ นการขอมติทมี่ ผี ลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รบั มติเสียงข้างมากหรือมติ
พิเศษของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) ในกรณีทเี่ ป็ นการขอมติทมี่ ผี ลกระทบต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ต้องได้รบั มติเสียงข้างมากหรือมติพเิ ศษของ
จานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
20. วิ ธีการแก้ไขเพิ่ มเติ มข้อผูกพัน :
การแก้ไขเพิม่ เติมส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อผูกพันทีเ่ ป็ นไปตามวิธกี ารทีก่ าหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสาระสาคัญทีเ่ ป็ นไปตามและ
ไม่ขดั หรือแย้งกับพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ทอี่ อกโดยอาศัยอานาจของ
กฎหมายดังกล่าว ให้ถอื ว่าข้อผูกพันส่วนทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมนัน้ มีผลผูกพันคู่สญ
ั ญา
การแก้ไขเพิม่ เติมข้อผูกพันในเรื่องทีก่ ระทบต่อสิทธิของผูถ้ อื หน่วยลงทุนอย่างมีนัยสาคัญต้องได้รบั มติพเิ ศษของผูถ้ อื หน่วย
ลงทุน ทัง้ นี้ เรื่องทีก่ ระทบต่อสิทธิของผูถ้ อื หน่วยลงทุนอย่างมีนัยสาคัญ ให้รวมถึง
(ก) ข้อกาหนดเกี่ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน
(ข) ข้อกาหนดเกี่ยวกับการชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นตามข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุน ที่ ทน. 19/2554
(ค) ข้อกาหนดเกี่ยวกับการรับชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สนิ อื่น
(ง) ข้อกาหนดเกี่ยวกับการประกันตามข้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมี
ประกัน และข้อกาหนดเกี่ยวกับการแก้ไขเพิม่ เติมสัญญาประกันในเรื่องใด ๆ อันมีผลให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์
(จ) เรื่องทีผ่ ดู้ ูแลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผูถ้ อื หน่วยลงทุนอย่างมีนัยสาคัญ
การแก้ไขเพิม่ เติมข้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี้ ให้มผี ลผูกพันเมื่อได้รบั ความเห็นชอบจากผูด้ ูแลผลประโยชน์ โดยไม่ต้อง
ได้รบั มติของผูถ้ อื หน่วยลงทุน
(ก) เป็ นการแก้ไขเพิม่ เติมข้อผูกพันให้มสี าระสาคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมโดยได้รบั มติโดย
เสียงข้างมากหรือมติพเิ ศษของผูถ้ อื หน่วยลงทุน หรือได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน แล้วแต่กรณี หรือ
(ข) ผูด้ ูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิม่ เติมข้อผูกพันนัน้ เหมาะสม มีความจาเป็ นหรือสมควร และไม่กระทบต่อ
สิทธิของผูถ้ อื หน่วยลงทุนอย่างมีนัยสาคัญ
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การแก้ไขเพิม่ เติมข้อผูกพันไม่ว่ากรณีใด
ต้องกระทาเป็ นหนังสือลงลายมือชื่อโดยบุคคลผูม้ อี านาจลงนามผูกพันบริษทั จัดการกองทุนรวมและผูด้ ูแลผลประโยชน์ พร้อมทัง้
ประทับตราบริษทั (ถ้ามี) บริษทั จัดการกองทุนรวมจะจัดให้มขี อ้ ผูกพันเปิ ดเผยไว้ ณ ทีท่ าการและเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ
กองทุนรวมเพื่อให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ รวมทัง้ จัดส่งสรุปการแก้ไขเพิม่ เติมข้อผูกพันพร้อมทัง้ เหตุผลและความ
จาเป็ นให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนพร้อมกับการส่งรายงานประจาปี ของกองทุนรวม
21. การระงับข้อพิ พาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : ไม่มี
22. การเลิ กกองทุนรวม :
22.1. เงื่อนไขในการเลิกกองทุน :
22.1.1 หากปรากฏว่ากองทุนเปิ ดใดมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผถู้ อื หน่วยลงทุนเป็ นจานวนดังนี้
(1) จานวนผูถ้ อื หน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 รายในวันทาการใด
(2) เมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนทีข่ ายได้แล้วทัง้ หมด โดยคานวณตามมูลค่าทีต่ ราไว้ของหน่วยลงทุน ลดลงเหลือน้อย
กว่า 50 ล้านบาทในวันทาการใด และบริษทั จัดการประสงค์จะเลิกกองทุนรวมนัน้
(3) มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
(ก) มีการขายคืนหน่ วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้ หมด
(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิด
เป็ นจานวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมด ทัง้ นี้ ในกรณีทเี่ ป็ นกองทุน
รวมทีม่ กี าหนดระยะเวลาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็ นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการ
ขายคืนหน่วยลงทุน ให้พจิ ารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ซึ่งกองทุนรวมเปิ ดให้รบั ซื้อคืน
หน่วยลงทุนเท่านัน้
ความใน (3) วรรคหนึ่ง มิให้นามาใช้บงั คับกับกองทุนรวมทีบ่ ริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มี
ความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนที่
เหลืออยู่ เนื่องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สนิ คงเหลือทีม่ คี ุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้
ถือหน่วยลงทุนทีเ่ หลืออยู่จะไม่ได้รบั ผลกระทบจากการขายคืนนัน้
ความใน (3) วรรคหนึ่ง วรรคสองและวรรคสาม มิให้นามาใช้บงั คับกับกองทุนรวมตลาดเงิน กองทุนรวม
หน่วยลงทุน กองทุนรวมฟี ดเดอร์ กองทุนรวมดัชนี และกองทุนรวมอีทเี อฟ
(4) บริษทั จัดการกองทุนรวมดาเนินการเลิกกองทุนรวมเปิ ดตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในข้อ 22.2 เมื่อปรากฏ
ข้อเท็จจริงทีบ่ ริษทั จัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืน
หน่วยลงทุนตามข้อ 22.1.1 (3) วรรคหนึ่ง และการเลิกกองทุนรวมจะเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุน
โดยรวม ทัง้ นี้ ให้นาความในข้อ (3) วรรคสองมาใช้บงั คับโดยอนุ โลม
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22.1.2 เมื่อสานักงานมีคาสั ่งเลิกกองทุนรวมตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือเมื่อสานักงานมีคาสั ่ง
เพิกถอนการอนุ มตั ใิ ห้จดั ตัง้ และจัดการกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
จัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัวไป
่ กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทีม่ ใิ ช่รายย่อย
22.1.3 เมื่อการอนุมตั ใิ ห้จดั ตัง้ กองทุนรวมเป็ นอันสิน้ สุดลงตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการจัดตัง้ กองทุน
รวมเพื่อผูล้ งทุนทัวไปและเพื
่
่อผูล้ งทุนทีม่ ใิ ช่รายย่อย และการเข้าทาสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล
22.1.4. เมื่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั ่งให้บริษทั จัดการเลิกกองทุนเปิ ดในกรณีทบี่ ริษทั จัดการกระทาการหรืองดเว้น
กระทาการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนเปิ ด หรือไม่ปฏิบตั ติ ามหน้าทีข่ องตน
22.1.5. สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอานาจเพิกถอนการอนุมตั ใิ ห้จดั ตัง้ และจัดการกองทุนรวม ในกรณีทปี่ รากฎเหตุ
ดังต่อไปนี้
(1) มีการแก้ไขเพิม่ เติมโครงการหรือข้อผูกพันทีข่ ดั หรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคาสั ่งทีอ่ อกโดยอาศัยอานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว
(2) มีการจาหน่ายหน่วยลงทุนโดยบริษทั จัดการกองทุนรวมมิได้ปฎิบตั หิ รือดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
การเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัวไปตามที
่
ก่ าหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนและการเสนอขายหน่วยลงทุน
ในกรณีทสี่ านักงานสั ่งเพิกถอนการอนุมตั ใิ ห้จดั ตัง้ และจัดการกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง ให้บริษทั จัดการกองทุนรวม
ดาเนินการให้มีการเลิกกองทุนรวมทันที
22.1.6. เมื่อได้รบั ความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากหรือมติพเิ ศษของผูถ้ อื หน่วย
22.2. การดาเนินการของบริษทั จัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม :
บริษทั จัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี้เพื่อเลิกกองทุน เว้นแต่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต จะพิจารณาผ่อนผัน หรือสั ่งการให้
บริษทั จัดการปฏิบตั เิ ป็ นอย่างอื่น
(1) ยุตกิ ารรับคาสั ่งซื้อและคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนตัง้ แต่วนั ทาการทีป่ รากฏเหตุตาม 22.1.1
(2) แจ้งให้ผทู้ เี่ กี่ยวข้องทราบภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ทีเ่ กิดเหตุการณ์ ตาม 22.1.1 โดยวิธกี ารดังนี้
(2,1) แจ้งผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีม่ ชี ่อื อยู่ในทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนโดยช่องทางใดๆ ทีม่ หี ลักฐานว่าสามารถติดต่อผูถ้ อื หน่วย
ลงทุนได้
(2.2) แจ้งเป็ นหนังสือถึงผูด้ ูแลผลประโยชน์
(2.3) แจ้งสานักงานผ่านระบบทีจ่ ดั ไว้บนเว็บไซต์ของสานักงาน
(3) จาหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ทีเ่ หลืออยูข่ องกองทุนเปิ ดดังกล่าวภายใน 5 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ทาการทีป่ รากฏเหตุ
ตาม 22.1.1 เพื่อรวบรวมเงินเท่าทีส่ ามารถกระทาได้เพื่อชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
(4) ชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจานวนเงินทีร่ วบรวมได้ตาม (3) ให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนภายใน 10 วันทาการนับตัง้ แต่
วันทีป่ รากฏเหตุตาม 22.1.1 และเมื่อได้ดาเนินการชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแล้วจะถือว่าเป็ นการเลิกกองทุนเปิ ดนัน้
เมื่อได้ดาเนินการตาม (1) ถึง (4) แล้ว หากมีหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ คงเหลืออยู่จากการดาเนินการตาม (3) บริษทั จัดการ
จะดาเนินการตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี ารชาระ
บัญชีของกองทุนรวม
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ในกรณีที่ปรากฏว่ากองทุนเปิ ดมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผถู้ อื หน่วยลงทุนเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทจี่ ะต้องดาเนินการเพื่อ
เลิกกองทุนเปิ ดตามข้อ “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม” ให้บริษทั จัดการได้รบั การยกเว้นไม่ต้องปฏิบตั ใิ นเรื่อง
ดังต่อไปนี้ ในกรณีทคี่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีประกาศแก้ไขเพิม่ เติม บริษทั จัดการ
จะดาเนินการให้เป็ นไปตามประกาศทีแ่ ก้ไขด้วย
(1) การจัดทาและจัดส่งหนังสือชี้ชวนใหม่ให้เป็ นปั จจุบนั ตามข้อ “สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษทั จัดการ”
หากวันทีป่ รากฏเหตุตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวเกิดขึน้ ก่อนหรือในวันทีค่ รบกาหนดจัดทาหรือจัดส่งหนังสือชี้ชวน
(2) การจัดทาและจัดส่งรายงานการลงทุนตามข้อ “สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษทั จัดการ” หากวันทีป่ รากฏ
เหตุตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวเกิดขึน้ ก่อนหรือในวันที่ครบกาหนดจัดทาหรือจัดส่งรายงาน
(3) การจัดทารายงานพอร์ตโฟลิโอ ดูเรชัน (portfolio duration) ตามข้อ “สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษทั
จัดการ” นับตัง้ แต่วนั ทีป่ รากฏเหตุตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว และการจัดส่งรายงานดังกล่าว หากวันทีป่ รากฏเหตุตาม
หลักเกณฑ์ดงั กล่าวเกิดขึน้ ก่อนหรือในวันที่ครบกาหนดจัดส่งรายงาน
(4) การจัดทารายงานการลงทุนตามข้อ “สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษทั จัดการ” นับตัง้ แต่วนั ทีป่ รากฏเหตุ
ตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว และการจัดส่งรายงานดังกล่าว หากวันทีป่ รากฏเหตุตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวเกิดขึน้ ก่อนหรือ
ในวันทีค่ รบกาหนดจัดส่งรายงาน
(5) การจัดทาและจัดส่งรายงานเพื่อแสดงข้อมูลตามข้อ “สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษทั จัดการ” หากวันที่
ปรากฏเหตุการณ์ตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวเกิดขึน้ ก่อนหรือในวันทีค่ รบกาหนดจัดทาหรือจัดส่งรายงาน
(6) การคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามข้อ
“วิธกี ารคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วย
ลงทุน” นับตัง้ แต่วนั ทีป่ รากฏเหตุตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว และการประกาศมูลค่าและราคาดังกล่าวตามข้อ “วิธกี าร
คานวณ กาหนดเวลาในการคานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน”
นับตัง้ แต่วนั ทีป่ รากฏเหตุตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว
23. การชาระบัญชีเมื่อเลิ กกองทุน :
บริษทั จัดการจะจัดให้มกี ารชาระบัญชี โดยจะแต่งตัง้ ผูช้ าระบัญชีทสี่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบเพื่อทา
หน้าทีร่ วบรวม และแจกจ่ายทรัพย์สนิ ทีค่ งเหลือจากการชาระหนี้สนิ ของกองทุนรวมแล้วให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน รวมทัง้ ทาการ
อย่างอื่นตามแต่จาเป็ นเพื่อชาระบัญชีกองทุนให้เสร็จสิน้ ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี ารที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกาหนด สาหรับค่าใช้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการชาระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจ่ายจากทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม
และผูช้ าระบัญชีจะดาเนินการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิเท่าทีค่ งเหลืออยู่ตามสัดส่วนจานวน
หน่วยลงทุนทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุนถืออยู่ตามหลักฐานทีป่ รากฏในทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ
เมื่อได้ชาระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผูช้ าระบัญชีจะทาการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ภายหลังจากจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแล้ว หากปรากฏว่ายังมีทรัพย์สนิ คงค้างอยู่ให้ผชู้ าระบัญชีจดั การโอนทรัพย์สนิ ดังกล่าว
ให้ตกเป็ นกรรมสิทธิ ์ของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
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โครงการจัดการกองทุนรวมทีผ่ ่านการอนุมตั จิ ากสานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิม่ เติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทีแ่ นบท้ายข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่วยลงทุนกับบริษทั จัดการกองทุนรวม ถือเป็ น
ส่วนหนึ่งของข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่วยลงทุนกับบริษทั จัดการกองทุนรวม
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