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การจ่ายเงินปั นผลในรอบปี บัญชี สาหรับรอบปี สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2563
นโยบายการจ่ายปั นผล ภายใต้โครงการ หัวข้อ 7.2 นโยบายและวิธีการจ่ายเงินปั นผลและการคืนเงินลงทุนแก่ผถู้ ือ
หน่วยลงทุนดังนี ้
กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลอย่างน้อยปี ละ 2 ครัง้ เมื่อกองทุนมีกาไรสะสมเพียงพอ
(ก) เพื่อปฏิบตั ิตามโครงการจัดการกองทุนและกฎหมายหลักทรัพย์ ในกรณีท่ีกองทุนมีกาไรสะสมเพียงพอในปี นนั้ ๆ
และไม่มียอดขาดทุนสะสม กองทุนจะจ่ายเงินปั นผลเมื่อรวมแล้วในแต่ละรอบปี บญ
ั ชีไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 90 ของ
กาไรสุทธิท่ปี รับปรุงแล้ว (หรืออัตราอื่นตามที่กฎหมายหลักทรัพย์อนุญาต) ภายใน 90 วันนับแต่วนั สิน้ รอบบัญชีท่ี
มีการจ่ายเงินปั นผล หรือวันสิน้ รอบระยะเวลาบัญชีท่ีมีการจ่ายเงินปั นผลนัน้ แล้วแต่กรณี เว้นแต่มีเหตุจาเป็ นที่
ทาให้ไม่สามารถจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลได้ โดยในกรณีดงั กล่าว บริษัทจัดการจะต้องแจ้งเป็ นหนังสือให้ผถู้ ือ
หน่วยลงทุนและสานักงาน ก.ล.ต. ทราบถึงเหตุจาเป็ นดังกล่าว ทัง้ นี ้ ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์
“กาไรสุทธิท่ปี รับปรุงแล้ว” หมายถึงกาไรสุทธิของกองทุนที่ทาการปรับปรุงด้วยรายการดังต่อไปนี ้
(1) การหักกาไรที่ยงั ไม่เกิดขึน้ (Unrealized Gain) จากการประเมินราคาทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ ฐานของ
กองทุน รวมทัง้ การปรับปรุงด้วยรายการอื่นตามแนวทางที่สานักงาน ก .ล.ต. กาหนด เพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานะเงินสดของกองทุน
(2) การหักด้วยเงินสารองที่กันไว้เพื่อซ่อมแซม บารุ งรักษาหรือปรับปรุ งกิจการโครงสร้างพืน้ ฐานของกองทุน
ตามแผนที่กาหนดไว้อย่างชัดเจนในโครงการจัดการกองทุนและหนังสือชีช้ วน หรือที่บริษัทจัดการได้แจ้งให้
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
(3) การหักด้วยเงินสารองที่กันไว้เพื่ อการจ่ายชาระหนี เ้ งินกู้ยืมตามนโยบายการกู้ยืม เงินที่ กาหนดไว้อย่าง
ชัดเจนในโครงการจัดการกองทุน หรือที่บริษัทจัดการได้แจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
(4) การหักด้วยเงินสารองที่กันไว้เพื่อการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผูถ้ ือหน่วยลงทุนประเภทที่ให้สิทธิในการได้รบั
ประโยชน์ ตอบแทนหรือการคืนเงินทุนในลาดับแรก (ถ้ามี)
ในกรณีท่ีกองทุนมีค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสด เช่น ค่าใช้จ่ายทยอยตัดจ่ายหรือผลขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึน้ (Unrealized
Loss) เป็ น ต้น บริษั ท จัด การจะกัน สารองตามรายการตามข้อข้างต้น ในแต่ล ะรอบระยะเวลาบัญ ชี หักด้วย
ค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสด
(ข) ในกรณีท่กี องทุนมีกาไรสะสม กองทุนอาจจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนจากกาไรสะสมได้
(ค) ในกรณีท่ยี งั มียอดขาดทุนสะสมอยู่จากการคานวณกาไรสุทธิเพื่อจ่ายเงินปั นผล บริษัทจัดการจะไม่จ่ายเงินปั นผล
ในกรณีท่ีมีการแก้ไขหรือกาหนดเพิ่มเติมซึ่งกฎหมายหลักทรัพย์หรือผ่อนผันหลักเกณฑ์ใด ๆ ที่เกี่ยวกับการจ่ายเงินปั น
ผลของกองทุนในอนาคต บริษัทจัดการจะปฏิบตั ิให้เป็ น ไปตามนัน้ ในกรณีดงั กล่าวถือว่าบริษัทจัดการดาเนินการโดยได้รบั มติ
จากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้วและไม่ถือว่าเป็ นการแก้ไขโครงการจัดการกองทุน
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ประวัตกิ ารการจ่ายเงินปั นผล และการลดทุน
ประวัตกิ ารจ่ายเงินปั นผล
ครัง้ ที่
ผลการดาเนินงานงวด
1
2
3
4
5
6
7
8

1 ต.ค.61 – 31 ธ.ค.61
1 ม.ค.62 – 31 มี.ค.62
1 เม.ย.62 – 30 มิ.ย.62
1 ก.ค.62 – 30 ก.ย.62
1 ต.ค.62 – 31 ธ.ค.62
1 ม.ค.63 – 31 มี.ค.63
1 เม.ย.63 – 30 มิ.ย.63
1 ก.ค.63– 30 ก.ย.63

เงินปั นผล (บาท)
จานวนเงิน
ต่อหน่วย
340,008,000
0.0744
468,425,000
0.1025
439,634,000
0.0962
546,115,000
0.1195
531,491,000
0.1163
471,624,000
0.1032
352,347,000
0.0771
463,398,000
0.1014

วันปิ ดสมุด
ทะเบียน
1 มี.ค.62
31 พ.ค.62
29 ส.ค.62
2 ธ.ค.62
2 มี.ค.63
1 มิ.ย. 63
31 ส.ค.63
4 ธ.ค. 63

วันจ่ายเงินปั นผล
15 มี.ค.62
14 มิ.ย.62
16 ก.ย.62
19 ธ.ค.62
16 มี.ค.63
16 มิ.ย.63
16 ก.ย.63
21 ธ.ค. 63

ประวัตกิ ารลดทุน
จานวนเงินทุนจดทะเบียน
จานวนเงินทุนจดทะเบียน
จานวนเงินจดทะเบียน
ก่อนการลดเงินทุน
ที่ลด
หลังการลดเงินทุน
ครัง้ ที่ ผลการดาเนินงาน
จานวนเงิน
ต่อหน่วย จานวนเงิน ต่อหน่วย
จานวนเงิน
ต่อหน่วย
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1
1 ต.ค.-31 ธ.ค.61 45,700,000,000 10.0000 40,673,000 0.0089 45,659,326,999 9.9911
2
1 ม.ค.-31 มี.ค.62 45,659,326,999 9.9911 72,206,000 0.0158 45,587,120,999 9.9753
3
1 เม.ย.- 30 มิ.ย.62 45,587,120,999 9.9753 84,088,000 0.0184 45,503,032,999 9.9569

วันปิ ดสมุด
ทะเบียน

วันจ่าย
เงินลดทุน

1 มี.ค.62
31 พ.ค.62
29 ส.ค.62

15 มี.ค.62
14 มิ.ย.62
16 ก.ย.62

หมายเหตุ: 1. เหตุแห่งการลดเงินทุนจดทะเบียน : มีสภาพคล่องส่วนเกินจากรายการค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี
2. รายละเอียดเพิ่มเติมเป็ นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการ ภายใต้หวั ข้อ 7.2 นโยบายและวิธีการจ่ายเงินปั น ผลและ
การคืนเงินลงทุนแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน และรายงานประจาปี ภายใต้หวั ข้อ 7.4 การจ่ายผลตอบแทนของกองทุน

