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การจ่ายเงนิปันผลในรอบปีบัญชี ส าหรับรอบปีสิน้สุดวันที ่30 กันยายน 2563 

  

 
นโยบายการจ่ายปันผล ภายใตโ้ครงการ หวัขอ้ 7.2 นโยบายและวิธีการจ่ายเงินปันผลและการคืนเงินลงทนุแก่ผูถื้อ

หน่วยลงทนุดงันี ้ 

กองทนุมีนโยบายจ่ายเงินปันผลอย่างนอ้ยปีละ 2 ครัง้เม่ือกองทนุมีก าไรสะสมเพียงพอ  

(ก) เพื่อปฏิบตัิตามโครงการจดัการกองทนุและกฎหมายหลกัทรพัย ์ในกรณีที่กองทนุมีก าไรสะสมเพียงพอในปีนัน้ ๆ 
และไม่มียอดขาดทนุสะสม กองทนุจะจ่ายเงินปันผลเม่ือรวมแลว้ในแต่ละรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 90 ของ
ก าไรสทุธิที่ปรบัปรุงแลว้ (หรอือตัราอื่นตามที่กฎหมายหลกัทรพัยอ์นญุาต) ภายใน 90 วนันบัแตว่นัสิน้รอบบญัชีที่
มีการจ่ายเงินปันผล หรือวนัสิน้รอบระยะเวลาบญัชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนัน้ แลว้แต่กรณี เวน้แต่มีเหตจุ าเป็นที่
ท  าใหไ้ม่สามารถจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได ้โดยในกรณีดงักล่าว บรษิัทจดัการจะตอ้งแจง้เป็นหนงัสือใหผู้ถื้อ
หน่วยลงทนุและส านกังาน ก.ล.ต. ทราบถึงเหตจุ าเป็นดงักล่าว ทัง้นี ้ภายใตก้ฎหมายหลกัทรพัย ์

“ก าไรสทุธิที่ปรบัปรุงแลว้” หมายถึงก าไรสทุธิของกองทนุที่ท  าการปรบัปรุงดว้ยรายการดงัตอ่ไปนี ้

(1) การหกัก าไรที่ยงัไม่เกิดขึน้ (Unrealized Gain) จากการประเมินราคาทรพัยส์ินกิจการโครงสรา้งพืน้ฐานของ
กองทุน รวมทัง้การปรบัปรุงดว้ยรายการอื่นตามแนวทางที่ส  านกังาน ก  .ล.ต .  ก าหนด เพื่อใหส้อดคลอ้งกับ
สถานะเงินสดของกองทนุ 

(2) การหักดว้ยเงินส ารองที่กันไวเ้พื่อซ่อมแซม บ ารุงรกัษาหรือปรบัปรุงกิจการโครงสรา้งพืน้ฐานของกองทุน 
ตามแผนที่ก าหนดไวอ้ย่างชัดเจนในโครงการจดัการกองทนุและหนงัสือชีช้วน หรือที่บรษิัทจดัการไดแ้จง้ให้
ผูถื้อหน่วยลงทนุทราบลว่งหนา้  

(3) การหักดว้ยเงินส ารองที่กันไวเ้พื่อการจ่ายช าระหนีเ้งินกู้ยืมตามนโยบายการกู้ยืมเงินที่ก  าหนดไวอ้ย่าง
ชดัเจนในโครงการจดัการกองทนุ หรอืที่บรษิัทจดัการไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบลว่งหนา้ 

(4) การหักดว้ยเงินส ารองที่กันไวเ้พื่อการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนประเภทที่ใหส้ิทธิในการไดร้บั
ประโยชน ์ตอบแทนหรอืการคืนเงินทนุในล าดบัแรก (ถา้มี) 

ในกรณีที่กองทนุมีค่าใชจ้่ายที่ไม่ใช่เงินสด เช่น ค่าใชจ้่ายทยอยตดัจ่ายหรือผลขาดทนุที่ยงัไม่เกิดขึน้ (Unrealized 
Loss) เป็นตน้ บริษัทจัดการจะกันส ารองตามรายการตามข้อข้างต้น ในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี หักด้วย
คา่ใชจ้่ายที่ไม่ใช่เงินสด 

(ข) ในกรณีที่กองทนุมีก าไรสะสม กองทนุอาจจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุจากก าไรสะสมได ้ 

(ค) ในกรณีที่ยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู่จากการค านวณก าไรสทุธิเพื่อจ่ายเงินปันผล บรษิัทจดัการจะไม่จ่ายเงินปันผล 

ในกรณีที่มีการแกไ้ขหรือก าหนดเพิ่มเติมซึ่งกฎหมายหลกัทรพัยห์รือผ่อนผนัหลกัเกณฑใ์ด ๆ ที่เก่ียวกบัการจ่ายเงินปัน
ผลของกองทนุในอนาคต บรษิัทจดัการจะปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามนัน้ ในกรณีดงักล่าวถือว่าบรษิัทจดัการด าเนินการโดยไดร้บัมติ
จากผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้และไม่ถือวา่เป็นการแกไ้ขโครงการจดัการกองทนุ 
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ประวัตกิารการจ่ายเงนิปันผล และการลดทุน 

ประวัตกิารจ่ายเงนิปันผล 

ครัง้ที่ ผลการด าเนินงานงวด เงินปันผล (บาท) วนัปิดสมดุ
ทะเบียน 

วนัจ่ายเงินปันผล 
จ านวนเงิน ตอ่หน่วย 

1 1 ต.ค.61 – 31 ธ.ค.61 340,008,000 0.0744 1 มี.ค.62 15 มี.ค.62 
2 1 ม.ค.62 – 31 มี.ค.62 468,425,000 0.1025 31 พ.ค.62 14 มิ.ย.62 
3 1 เม.ย.62 – 30 มิ.ย.62 439,634,000 0.0962 29 ส.ค.62 16 ก.ย.62 
4 1 ก.ค.62 – 30 ก.ย.62 546,115,000 0.1195 2 ธ.ค.62 19 ธ.ค.62 
5 1 ต.ค.62 – 31 ธ.ค.62 531,491,000 0.1163 2 มี.ค.63 16 มี.ค.63 
6 1 ม.ค.63 – 31 มี.ค.63 471,624,000 0.1032 1 มิ.ย. 63 16 มิ.ย.63 
7 1 เม.ย.63 – 30 มิ.ย.63 352,347,000 0.0771 31 ส.ค.63 16 ก.ย.63 
8 1 ก.ค.63– 30 ก.ย.63 463,398,000 0.1014 4 ธ.ค. 63  21 ธ.ค. 63 

 
ประวัตกิารลดทุน 

ครัง้ที่ 
 

ผลการด าเนินงาน 
 

จ านวนเงินทนุจดทะเบียน 
ก่อนการลดเงินทนุ 

จ านวนเงินทนุจดทะเบียน  
ที่ลด 

จ านวนเงินจดทะเบียน 
หลงัการลดเงินทนุ วนัปิดสมดุ 

ทะเบียน 
วนัจ่าย 
เงินลดทนุ จ านวนเงิน 

(บาท) 
ต่อหน่วย จ านวนเงิน 

(บาท) 
ต่อหน่วย จ านวนเงิน 

(บาท) 
ต่อหน่วย 

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 1 มี.ค.62 15 มี.ค.62 
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 31 พ.ค.62 14 มิ.ย.62 
3 1 เม.ย.- 30 ม.ิย.62 45,587,120,999 9.9753 84,088,000 0.0184 45,503,032,999 9.9569 29 ส.ค.62 16 ก.ย.62 

หมายเหต:ุ  1. เหตแุห่งการลดเงินทนุจดทะเบียน : มีสภาพคล่องส่วนเกินจากรายการค่าใชจ้่ายรอการตดับญัชี 
     2. รายละเอียดเพิ่มเติมเป็นไปตามที่ระบไุวใ้นโครงการ ภายใตห้วัขอ้ 7.2 นโยบายและวิธีการจ่ายเงินปัน ผลและ

การคืนเงินลงทนุแก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ และรายงานประจ าปี ภายใตห้วัขอ้ 7.4 การจ่ายผลตอบแทนของกองทนุ  

 


