
 

 

 

 

 

 

 

 

• การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเส่ียงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในเมื่อเห็นว่าการ
ลงทุนในกองทุนรวมน้ี เหมาะสมกบัวตัถปุระสงค์การลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรบัความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้น
จากการลงทุนได ้

• ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รบัช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุล่าช้ากวา่ระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ใน
หนังสือช้ีชวน 

• กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 6 ชนิด ซ่ึงมีเงื่อนไขการลงทุนและสิทธิประโยชน์ท่ีแตกต่างกนั ผู้ลงทุนควร
ศึกษาข้อมูลหน่วยลงทุนแต่ละชนิดก่อนท าการลงทุน เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ลงทุน 

• กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงสญัญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน ท าให้กองทุนรวมน้ีมี
ความเส่ียงมากกวา่กองทนุรวมอ่ืน จึงเหมาะสมกบัผู้ลงทุนท่ีต้องการผลตอบแทนสูงและ  รบัความเส่ียงได้สูงกว่า
ผู้ลงทุนทัว่ไป 

• ในกรณีท่ีกองทุนรวมน้ีไม่สามารถด ารงสินทรพัย์สภาพคล่องได้ ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้
ตามท่ีมีค าสัง่ไว้ 

• บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธไม่รบั หรือไม่ด าเนินการตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผู้สัง่ซื้อ หรือสัง่
สบัเปล่ียนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดท่ีท าให้บริษัทจดัการและหรือกองทุนภายใต้การจดัการมีความ
เส่ียงทางกฎหมาย ความทเส่ียงด้านภาษี หรือความเส่ียงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบักฎหมาย Foreign Account Tax 
Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอ่ืนทัง้ในและต่างประเทศท่ีมีลกัษณะเดียวกนั 

• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือช้ีชวนให้เข้าใจและควรเกบ็หนังสือช้ีชวนไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต 
และเมื่อมีข้อสงสยั ให้สอบถามผู้ติดต่อกบัผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน 

• การพิจารณาร่างหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหน่วยลงมุนของกองทุนรวมน้ี มิได้เป็นการแสดงว่าส านักงาน
ได้รบัรองถึงความถกูต้องของข้อมูลในหนัสือช้ีชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของ
หน่วยลงทุนท่ีเสนอขายนัน้ 

• ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลกัษณะสินค้า (กองทุนรวม) เง่ือนไข ผลตอบแทนและความเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทุน 
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รายละเอียดโครงการจดัการกองทุนเปิดพรินซิเพิล เอน็แฮนซ์ อิควิต้ี 

ค าจ ากดัความ : 

เป็นไปตามประกาศ 

1.  ช่ือ ประเภท และอายุของโครงการจดัการกองทุนรวม 

1.1.  ชื่อโครงการจดัการ (ไทย) : กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เอน็แฮนซ์ อคิวติี ้

1.2.  ชื่อโครงการจดัการ (องักฤษ) : Principal Enhanced Equity Fund  

1.3.  ชื่อย่อ : PRINCIPAL EEF  

1.4.  ประเภทโครงการ : โครงการเปิด 

1.5.  ประเภทการขาย : ขายหลายครัง้  

1.6.  การก าหนดอายุโครงการ : ไม่ก าหนด  

1.7.  อายุโครงการ : - ปี -  เดอืน - วนั  

1.8.  อายุโครงการถงึวนัที ่(กรณีก าหนดอายุเป็นช่วงเวลา) : -  

1.9.  เงือ่นไข (อายุโครงการ) : ไม่ม ี 

1.10.  ลกัษณะโครงการ : กองทุนเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป  

1.11.  ลกัษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย 

2.  จ านวนเงินทุนของโครงการจดัการกองทุนรวม มูลค่าท่ีตราไว้ จ านวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขาย 

2.1.  จ านวนเงนิทุนของโครงการ : 5,000,000,000 บาท  

         2.1.1. จ านวนเงนิทุนของโครงการเริม่ตน้ : 5,000,000,000.00 บาท 

2.2.  เงือ่นไข (จ านวนเงนิทุนของโครงการ) : - 

2.3.  มลูค่าทีต่ราไวต้่อหน่วย : 10 บาท  

2.4.  จ านวนหน่วยลงทุน : 500,000,000 หน่วย  

2.5.  ราคาของหน่วยลงทุนทีเ่สนอขายครัง้แรก : 10 บาท  

2.6.  มลูค่าขัน้ต ่าของการสัง่ซื้อครัง้แรก : แบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดงันี้ 

ชนิดรบัขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : 1,000 บาท 
ชนิดจ่ายปันผล : 1,000 บาท 
ชนิดสะสมมลูค่า : 1,000 บาท 
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั : 50,000,000 บาท 
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม : 1 บาท 
ชนิดผูล้งทุนพเิศษ : 1 บาท 

2.7.  มลูค่าขัน้ต ่าของการสัง่ซื้อครัง้ถดัไป : แบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดงันี้ 

ชนิดรบัขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : ไม่ก าหนด 
ชนิดจ่ายปันผล : ไม่ก าหนด 
ชนิดสะสมมลูค่า : ไม่ก าหนด 
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั : ไม่ก าหนด 
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม : ไม่ก าหนด 
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ชนิดผูล้งทุนพเิศษ : ไม่ก าหนด 

2.8.  มลูค่าขัน้ต ่าของการสัง่ขายคนื : แบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดงันี้ 

ชนิดรบัขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : ไม่ก าหนด 
ชนิดจ่ายปันผล : ไม่ก าหนด 
ชนิดสะสมมลูค่า : ไม่ก าหนด 
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั : ไม่ก าหนด 
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม : ไม่ก าหนด 
ชนิดผูล้งทุนพเิศษ : ไม่ก าหนด 

2.9.  จ านวนหน่วยลงทุนขัน้ต่าของการสัง่ขายคนื : แบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดงันี้ 

ชนดิรบัขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : ไม่ก าหนด 
ชนิดจ่ายปันผล : ไม่ก าหนด 
ชนิดสะสมมลูค่า : ไม่ก าหนด 
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั : ไม่ก าหนด 
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม : ไม่ก าหนด 
ชนิดผูล้งทุนพเิศษ : ไม่ก าหนด 

2.10.  มลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ต ่า : แบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดงันี้ 

ชนิดรบัขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : ไม่ก าหนด 
ชนดิจ่ายปันผล : ไม่ก าหนด 
ชนิดสะสมมลูค่า : ไม่ก าหนด 
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั : ไม่ก าหนด 
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม : ไม่ก าหนด 
ชนิดผูล้งทุนพเิศษ : ไม่ก าหนด 

2.11.  จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ต ่า : แบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดงันี้ 

ชนิดรบัขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : ไม่ก าหนด 
ชนิดจ่ายปันผล : ไม่ก าหนด 
ชนิดสะสมมลูค่า : ไม่ก าหนด 
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั : ไม่ก าหนด 
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม : ไม่ก าหนด 
ชนิดผูล้งทุนพเิศษ : ไม่ก าหนด 

2.12.  รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการปรบัลด หรอืยกเวน้จ านวนมลูค่าขัน้ต ่าตามขอ้ 2.6 – 2.7 (ถา้ม)ี ใหก้บัผูส้ ัง่ซื้อ หรอื
สัง่ขายคนืหน่วยลงทุนตามประเภทของผู้ลงทุน ตามมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน ตามระยะเวลาการถือครองหน่วย
ลงทุน ตามช่องทางการซื้อขายหน่วยลงทุน หรอืตามเงือ่นไขทีบ่รษิทัจดัการอาจก าหนดขึน้ในอนาคต เพื่อเป็นการ
อ านวยความสะดวก และเป็นประโยชน์ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยบรษิทัจดัการจะประกาศใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 7 วนั ณ ทีท่ าการของบรษิทัจดัการ และผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และ/หรอืประกาศ
ทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ 

อย่างไรก็ตาม บรษิทัจดัการขอสงวนสิทธใินการลดหรอืเปลี่ยนแปลงมูลค่าขัน้ต ่าของการท ารายการสัง่ซื้อและ/หรอื
ขายคนืหน่วยลงทุนได ้โดยถือว่าได้รบัความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยแล้ว เพื่อรองรบัรายการส่งเสรมิการขายหรอื
บรกิารต่าง ๆ หรอื ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการเหน็ว่าเหมาะสมมากกว่า การเปลีย่นแปลงดงักล่าวขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของ
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บรษิทัจดัการ ทัง้นี้ เพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั โดยหากมกีารเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดงักล่าวบรษิทั
จดัการจะประกาศใหท้ราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั ณ ทีท่ าการของบรษิทัจดัการ และ/หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอื
รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และ/หรอืประกาศทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ 

3. วตัถปุระสงคข์องโครงการจดัการกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลกัษณะโครงการ ประเภท และอตัราส่วนของ
หลกัทรพัย ์หรือทรพัยสิ์นอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทุน 

3.1. วตัถุประสงคข์องโครงการ :  

เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในระยะยาวจากการลงทุนในตราสารทุนในประเทศที่จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัย ์ 

3.2.  ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :   

3.3.  ประเภทกองทุนรวมตามลกัษณะพเิศษ :  

3.4.  ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนทีล่งทุนแบบไม่มคีวามเสีย่งต่างประเทศ  

3.5.  นโยบายการกูย้มื (ถา้ม)ี :   

3.6. การลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) : ลงทุน  

3.6.1 วตัถุประสงคข์องการลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า : ทีม่ไิดม้วีตัถุประสงคเ์พื่อลดความเสีย่ง (Non-Hedging)  

        มนีโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซบัซอ้น  

3.6.2 วธิกีารในการค านวน Global Exposure limit : Commitment approach  

        อตัราส่วนการลงทุนใน derivatives สงูสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกนิ 20.00 

3.7. การลงทุนในตราสารทีม่สีญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ลงทุน  

3.8.  กลยุทธ์การบรหิารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวงัใหผ้ลประกอบการเคลื่อนไหวตามดชันีชี้วดั และในบาง
โอกาสอาจสรา้งผลตอบแทนสงูกว่าดชันีชีว้ดั  

3.9.  ดชันีชีว้ดั/อา้งองิ (Benchmark) :   

1.ดชันผีลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET TRI) สดัส่วน (%): 100.00 

หมายเหตุ: 

การลงทุนในกองทุนนี้จะเปรยีบเทยีบผลตอบแทนกบัดชันี SET Total Return  Index   

ทัง้นี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี้ ว ัดในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและ
เหมาะสม ซึง่อยู่ภายใตก้รอบนโยบายการลงทุนทีก่ าหนด โดยบรษิทัจดัการจะเปิดเผยขอ้มลูและแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบ
ล่วงหน้าอย่างชดัเจนถงึวนัที่มกีารเปลี่ยนแปลงตวัชี้วดัค่าอธบิายเกี่ยวกบัตวัชี้วดั และเหตุผลในการเปลี่ยนตวัชี้วดั
ดงักล่าวผ่านการลงประกาศในเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการ ภายในเวลาทีผู่ล้งทุนสามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลในการ
ตดัสนิใจลงทุนได ้ 

อย่างไรกต็ามในกรณีการเปลี่ยนแปลงตวัชี้วดัเพื่อใหเ้ป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและขอ้ก าหนดของสมาคมบรษิัท
จดัการลงทุน และ/หรอื ประกาศขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกบัมาตรฐานการวดัผลการ
ด าเนินงานของกองทุนรวม และ/หรอื การเปลี่ยนแปลงตวัชี้วดัในการใช้เปรยีบเทียบในกรณีที่ผู้ออกตวัดัชนีของ
ตัวชี้วดัไม่ได้จดัท าหรือเปิดเผยข้อมูล/อตัราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทบริษัทจดัการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลง
ดงักล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบรษิัทจดัการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุน
สามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูการตดัสนิใจลงทุนได ้  

3.10.  ลกัษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซบัซอ้น  



 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เอน็แฮนซ ์อคิวติี้   4 

3.11.  รายละเอยีดเกีย่วกบันโยบายการลงทุนและลกัษณะพเิศษ :  

กองทุนมนีโยบายการลงทุนซึ่งจะส่งผลใหม้ ีnet exposure ในตราสารทุนของบรษิทัจดทะเบยีน โดย เฉลีย่ในรอบปี
บญัชไีม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม โดยจะเน้นลงทุนในหุน้สามญั หุน้บุรมิสทิธ ิและ/
หรอื หลกัทรพัย์ของบรษิทัที่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ส่วนทีเ่หลอืจะลงทุนในหลกัทรพัย์หรอื
ทรพัย์สนิอื่น และ/หรอืหน่วย private equity หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื
ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต ท ังนี้ สดัส่วนการลงทุนขึน้อยู่กบัการตดัสนิใจลงทุนของผูจ้ดัการกองทุนรวม 
ตามความเหมาะสมกบัสภาวการณ์ในขณะนัน้ๆแลว้แต่กรณี  

นอกจากนี้ บรษิัทจดัการยงัอาจลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งตราสารที่มลีกัษณะของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง เมื่อได้รบั
ความเห็นชอบ จากส านักงาน ก.ล.ต. และกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่ม
ประสทิธภิาพการบรหิารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ซึ่งพจิารณาจากสภาวะของตลาดการเงนิใน
ขณะนัน้ และปัจจยัอื่นที่เกี่ยวขอ้ง เช่น ทศิทาง ราคาหลกัทรพัย์, ทศิทางอตัราดอกเบี้ย, ค่าใช้จ่ายในการป้องกัน
ความเสีย่ง เป็นตน้ 

3.12.  รายละเอยีดการลงทุนในต่างประเทศ :  

3.13.  ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัย์สนิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุน :  

  3.13.1. ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุนในประเทศ :  

ส่วนที ่1 : ตราสาร TS (transferable securities) 
เป็นไปตามประกาศ และมกีารลงทุนใน Structured Notes 

ส่วนที ่2 : ทรพัยส์นิประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย Property 
เป็นไปตามประกาศ 

ส่วนที ่3 : ทรพัยส์นิประเภทเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก 
เป็นไปตามประกาศ 

ส่วนที ่4 : ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมสีญัญาขายคนื (Reverse Repo)  
เป็นไปตามประกาศ 

ส่วนที ่5 : ธุรกรรมประเภทการใหย้มืหลกัทรพัย ์(Securities Lending)  
เป็นไปตามประกาศ 

ส่วนที ่6 : ธุรกรรมประเภท Derivatives   
เป็นไปตามประกาศ 

ส่วนที ่7 : ทรพัยส์นิประเภททองค าแทง่ (เฉพาะกรณีทีเ่ป็นการลงทุนเพื่อกองทุนรวมทองค า) 
ไม่มกีารลงทุน 

ส่วนที ่8 : ทรพัยส์นิประเภทหน่วย private equity 
เป็นไปตามประกาศ 

 3.13.2. ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุนในต่างประเทศ :  

           ไม่ม ี 

           3.14. อตัราส่วนการลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอืน่ เพื่อเป็นทรพัยส์นิของกองทุนรวม :  
อตัราส่วนการลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น เพื่อเป็นทรพัยส์นิของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :  

ส่วนที ่1 : อตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรอืคู่สญัญา (Single Entity Limit) 
เป็นไปตามประกาศ และกรณีทีก่ารลงทุนไม่เป็นไปตามขอ้น้ีจะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามทีป่ระกาศก าหนด 
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ส่วนที ่2 : อตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามกลุม่กจิการ (group limit) 
เป็นไปตามประกาศ และกรณีทีก่ารลงทุนไม่เป็นไปตามขอ้น้ีจะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามทีป่ระกาศก าหนด 

ส่วนที ่3 : อตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามประเภททรพัยส์นิ (product limit) เฉพาะส่วนทีไ่ม่เป็นไปตามประกาศ 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
1 หน่วย Property  ไม่เกนิ 15% 
2 หน่วย Infra ไม่เกนิ 20% 
3 สญัญาซื้อขายล่วงหน้าพื่อการลงทุน (derivatives เพื่อ 

non-hedging) 
ไม่เกนิ 20% 

4 ตราสารหนี้ ตราสารกึง่หนี้กึง่ทุนหรอื Basel lll ทีม่อีนัดบั
ความน่าเชื่อทีต่วัตราสารและ/หรอืผูอ้อกตราสารทีต่ ่า
กว่าทีส่ามารถลงทุนได(้non-investment grade / 
unrated)  

รวมกนัไม่เกนิ 15% 

ส่วนที่  4 : อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามความมีส่วนได้ เสีย ในกิจการที่ ลงทุน  (concentration limit) 
เป็นไปตามประกาศ และกรณีทีก่ารลงทุนไม่เป็นไปตามขอ้น้ีจะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามทีป่ระกาศก าหนด 

ส่วนที่ 5 : การด าเนินการเมื่อทรพัย์สินที่ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน 
เป็นไปตามประกาศ และกรณีทีก่ารลงทุนไม่เป็นไปตามขอ้น้ีจะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามทีป่ระกาศก าหนด 

ส่วนที่ 6 : การด าเนินการเมื่อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน 
เป็นไปตามประกาศ และกรณีทีก่ารลงทุนไม่เป็นไปตามขอ้น้ีจะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามทีป่ระกาศก าหนด 

4.  การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) :  

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ม ี 

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ม ี 

- ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็ผูถ้อืหน่วยลงทุน 

- ระยะเวลาการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

- สทิธทิีจ่ะไดร้บัเงนิปันผล 

4.3. รายละเอยีดเพิม่เตมิ (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) :  

1. ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ (ชื่อย่อ PRINCIPAL EEF-R) (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร): 
เหมาะกบัผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรบัรายได้สม ่าเสมอจากการขายคนืหน่วยลงทุน
อตัโนมตั ิและไม่ตอ้งเสยีภาษจีากเงนิไดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตันิัน้ 

2. ชนิดจ่ายเงนิปันผล (ชื่อย่อ : PRINCIPAL EEF-D) : 
เหมาะส าหรบัผูล้งทุนประเภทนิตบิุคคล/สถาบนั เปิดโอกาสใหผู้ล้งทุนรบัรายไดส้ม ่าเสมอจากเงนิปันผล รวมถึงมี
สทิธไิดร้บัสทิธพิเิศษทางภาษ ีหากปฏบิตัเิป็นไปตามเกณฑ/์เงือ่นไขทีก่รมสรรพากรก าหนด 

3. ชนิดสะสมมลูค่า  (ชื่อย่อ PRINCIPAL EEF-A) (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) : 
เหมาะส าหรบัผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผูล้งทุนรบัรายไดจ้ากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital 
Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) 

4. ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ชื่อยอ่ PRINCIPAL EEF-I) (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร): 
เหมาะส าหรบัผู้ลงทุนประเภทนิติบุคคล/สถาบนั/บุคคลธรรมดา ที่ต้องการรบัรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน 
(Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) โดยก าหนดขัน้ต ่าในการลงทุนสูงกว่าหน่วย
ลงทุนชนิดอื่น 
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5. ชนดิผูล้งทุนกลุ่ม (ชื่อย่อ PRINCIPAL EEF-C) (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร): 
เหมาะส าหรบัผู้ลงทุนประเภทกลุ่มบุคคล นิติบุคคล/ สถาบนัที่บรษิัทจดัการก าหนด อาทิ ผู้ลงทุนกลุ่มกองทุน
ส ารองเลีย้งชพี กองทุนส่วนบุคคลภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการ ผูล้งทุนกลุ่มกรมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วย
ลงทุน (Unit Linked) กองทุนรวมของบรษิัทจดัการอี่น การลงทุนจากนิติบุคคล/สถาบนัที่มีการให้บรกิารบรหิาร
พอร์ตการลงทุนในรปูแบบ Asset Allocation Model รวมถงึ ผูล้งทุนกลุ่มผูล้งทุนอื่นทีบ่รษิทัจดัการประกาศเพิม่ใน
อนาคตเท่านัน้ 

6. ชนิดผูล้งทุนพเิศษ (ชื่อย่อ : PRINCIPAL EEF-X) : 
เหมาะส าหรบัผูล้งทุนประเภทกองทุนรวมอื่นทีอ่ยู่ภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการ หรอืการลงทนุในหรอืมไีวซ้ึง่
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นทีบ่รษิทัจดัการเดยีวกนัเป็นผูร้บัผดิชอบในการด าเนินการ อาท ิกองทุนรวมภายใต้
การบริหารของบริษัทจัดการ ที่ต้องการรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุ น (Capital Gain) และสะสม
ผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) รวมถึงกลุ่มผูล้งทุนอื่นทีบ่รษิทัจดัการประกาศเพิม่เตมิในอนาคต โดย
บรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดเกีย่วกบัการเพิม่เตมิกลุ่มผูล้งทุนอื่นดงักล่าวล่วงหน้าผ่านทางเวบ็ไซดข์อง
บรษิทัจดัการไม่น้อยกว่า 7 วนั และปรบัปรุงในหนังสอืชีช้วนส่วนสรุปของกองทุน 
ทัง้นี้ ผู้ลงทุนบุคคลธรรมดา และผู้ลงทุนสถาบนัสามารถลงทุนได้ในหน่วยลงทุนทุกชนิดตามเงื่อนไขที่กองทุน
ก าหนด ส าหรบัการเพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง ปรบัปรุง หรอืเปิดบรกิารหน่วยลงทุนชนิดทีย่งัไม่ไดเ้ปิดใหบ้รกิาร เพื่อ
เพิม่ความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยค านึงถงึผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั บรษิทัจดัการจะ
ตดิประกาศรายละเอยีดล่วงหน้าผ่านทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการไม่น้อยกว่า 7 วนั 

  5.  การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  

  5.1.   ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  

      -   บรษิทัจดัการ 

      -   หกับญัช ี

- Internet 

- ผูส้นับสนุนการขายหรื่อรบัซื้อคนื 

- Tele-bank 

5.2. รายละเอยีดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  

             สามารถดขูอ้มลูในหนังสอืชีช้วนส่วนขอ้มลูกองทุนรวมหรอืเวบ็ไซต ์บลจ. 

6. การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก :  

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก :  

- Internet 

- บรษิทัจดัการ 

-  ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

-  หกับญัช ี

- ระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัขิองบรษิทัจดัการ หรอืวธิกีารอื่นๆ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน
ในอนาคต 

6.2. รายละเอยีดการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก :  

 สามารถดขูอ้มลูในหนังสอืชี้ชวนส่วนขอ้มลูกองทุนรวมหรอืเวบ็ไซต ์บลจ. 

6.3. การสัง่ซื้อหน่วยลงทุน :  
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ไม่ตอ้งแจง้ล่วงหน้า 

7. การรบัซื้อคืนหน่วยลงทนุ :  

7.1. ช่องทางการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน :  

- Internet 

-  บรษิทัจดัการ 

-  ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

-  หกับญัช ี

-  ระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัขิองบรษิทัจดัการ  

หรอืวธิกีารอื่นๆ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

7.2. รายละเอยีดช่องทางการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

 สามารถดขูอ้มลูในหนังสอืชีช้วนส่วนขอ้มลูกองทุนรวมหรอืเวบ็ไซต์ บลจ. 

7.3. วธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน :  

-   แบบดุลยพนิิจของผูล้งทุน 

-   แบบอตัโนมตั ิ

7.4.  รายละเอยีดวธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

กรณีรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : ม ี

ชนิดจ่ายเงนิปันผล   : ไม่ม ี

ชนิดสะสมมลูค่า    : ไม่ม ี    

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั   : ไม่ม ี

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม   : ไม่ม ี

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ  : ไม่ม ี

หลกัเกณฑก์ารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ:  

1. กองทุนจะพจิารณารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัไิม่เกนิปีละ 12 ครัง้ โดยพจิารณาจากผลการด าเนินงานสิน้สุด
ตามช่วงเวลาทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร จากก าไรสะสม หรอืก าไรสุทธใินงวดบญัชทีีจ่ะจ่ายเงนิค่ารบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุนอตัโนมตัแิลว้แต่กรณี  

2. การพจิารณาจ่ายเงนิค่ารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัจิะขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ  

 7.4.1  วธิกีาร วนัเวลา และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  

  7.4.1.1 วธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ 

1.  บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนไดต้กลงสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนและมอบหมายใหบ้รษิัท
จดัการด าเนินการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 12 ครัง้ โดย
การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัใิห้ผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าว จะมผีลให้จ านวนหน่วยลงทุน
ของผูถ้อืหน่วยลงทุนลดลง  

2.  บรษิทัจดัการจะด าเนินการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัใิหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีม่รีายชื่ออยู่ตาม
หลกัฐานทีป่รากฏในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ของวนัทีร่บัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัินัน้ โดย
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จะรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนให ้ผูถ้อืหน่วยลงทุนจากการจ่ายเงนิปันผลของหลกัทรพัย์ทีก่องทุนไป
ลงทุน หรอืจากรายได้จากการลงทุนสุทธบิวก/หกัก าไรหรอืขาดทุนสุทธทิี่เกิดขึ้น (ถ้ามี) โดย
การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัดิงักล่าวจะไม่เกนิจ านวนเงนิสดทีก่องทุนทีม่อียู่ ณ ขณะนัน้  

บรษิทัจดัการจะด าเนินการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัใิหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีม่รีายชื่ออยู่ตาม
หลกัฐานทีป่รากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ใหผู้้ถือหน่วยลงทุนตามสดัส่วนจ านวนหน่วย
ลงทุนทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนถอืต่อจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมด โดยบริษทัจดัการ
จะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนทีค่ านวณไดเ้มื่อสิน้วนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัเิป็นเกณฑ์
ในการค านวณราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  

ทัง้นี้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจไม่ไดร้บัเงนิตามมูลค่าหน่วยลงทุนอนัเน่ืองมาจากมลูค่าหน่วยลงทุน
นั ้นอาจจะต้องถูกหักด้วยค่าใช้จ่ายที่ เกิดขึ้น เช่น ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกิดขึ้นจริงจากการ
ด าเนินงานดังกล่าว เป็นต้น โดยบริษัทจดัการจะน าเงินค่ารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ดงักล่าว ไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซิเพิล เดลี่ ตราสารรฐัระยะสัน้ โดยจ านวน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี ่ตราสารรฐัระยะสัน้ ทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนจะไดร้บั  จะ
ค านวณโดยราคาหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี ่ตราสารรฐัระยะสัน้ ภายใน 5 วนั
ท าการนับถดัจากวนัทีบ่รษิทัจดัการด าเนินการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ 

ในวนัท ารายการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ยงัมิได้เปิดบัญชี
กองทุนเปิดพรนิซิเพิล เดลี่ ตราสารรฐัระยะสัน้ บรษิัทจดัการจะด าเนินการเปิดบญัชีกองทุน
ดงักล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนอตัโนมัติ โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ให้ความยินยอมในการ
ด าเนินการดงักล่าวแลว้  

3. บรษิัทจดัการจะลดจ านวนหน่วยลงทุนในวันท าการถัดจากวนัท าการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน
อตัโนมตันิัน้ เวน้แต่บรษิทัจดัการไดร้บัการผ่อนผนัระยะเวลาการค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิ
มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ตามทีส่มาคมบรษิัท
จดัการลงทุนก าหนดโดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. บรษิทัจดัการจะลดจ านวน
หน่วยลงทุนตามวรรค 1 ภายในวนัท าการถดัจากวนัทีเ่สรจ็สนิการค านวณดงักล่าว 

4. บรษิัทจดัการจะใช้รายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบยีนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วนัท าการขายคนื
หน่วยลงทุนดงักล่าวโดยจะปิดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนเพื่อพกัการโอนหน่วยลงทุนส าหรบัการ
รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวในวนัท าการขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ

7.4.1.2 เอกสารประกอบการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจด าเนินการดงัต่อไปนี้ได ้หากไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการ  

กรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงคท์ีจ่ะขอใหบ้รษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนจ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน 
ให้กับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือกองทุนอื่นที่อยู่ภายใต้การบรหิารของบริษัทจดัการ
ตามที่ก าหนด ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแสดงความประสงค์ดงักล่าวใน “หนังสอืแสดงเจตจ านงการ
จ่ายเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน” หรือเอกสารอื่นที่บริษัทจัดการก าหนด  เมื่อบริษัทจัดการได้
ด าเนินการจ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนหรอืเงนิทีไ่ดเ้มื่อเป็นไปตามเกณฑก์ารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน
อตัโนมตั ิตามวธิกีารและบุคคลทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงคแ์ลว้ บริษทัจดัการจะถอืว่าผู้
ถอืหน่วยลงทุนไดร้บัเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนในครัง้นัน้ ๆ เรยีบรอ้ยแล้ว  และผูถ้อืหน่วยลงทุนตก
ลงยอมรบัว่าการทีบ่รษิทัจดัการด าเนินการตามความประสงค์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนใน“หนังสอืแสดง
เจตจ านงการจ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน” หรอืเอกสารอื่นที่บริษัทจดัการก าหนดดงักล่าว  ผู้ถือ
หน่วยลงทุนใหถ้อืว่าตนไดร้บัเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนในครัง้นัน้ๆ เรยีบรอ้ยแลว้  
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และบรษิทัจดัการจะถอืว่ารายละเอยีดตาม “หนังสอืแสดงเจตจ านงการจ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน”มผีลให้
บงัคบัใชต้ัง้แต่วนัทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนยื่น “หนังสอืแสดงเจตจ านงการจ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน” และใหม้ี
ผลใชบ้งัคบัไปจนกว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้จ้งยกเลกิหรอืเปลี่ยนแปลงต่อบรษิทัจดัการเป็นลายลกัษณ์อกัษร
เท่านัน้ 

เอกสารประกอบ “หนังสอืแสดงเจตจ านงการจ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน” หรอืเอกสารอื่นทีบ่รษิัทจดัการ
ก าหนด  

กรณีบุคคลทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงคใ์หจ้่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหเ้ป็นบุคคลธรรมดา  

 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  

 ส าเนาสมุดบญัชเีงนิฝาก (ในกรณีทีข่อใหจ้่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนโดยการน าเงนิเขา้บญัช)ี  

 หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

 กรณีบุคคลทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงคใ์หจ้่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหเ้ป็นนิตบิุคคล  

 ส าเนาหนังสอืรบัรองกระทรวงพาณิชย/์หนังสอืรบัรองการจดทะเบยีนนิตบิุคคล และหนังสอื บรคิณฑ์สนธ ิซึ่ง  
 ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคล 

 ส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคล ซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  

 ส าเนาสมุดบญัชเีงนิฝาก (ในกรณีทีข่อใหจ้่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนโดยการน าเงนิเขา้บญัช)ี  

 หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

 บรษิัทจดัการสงวนสิทธทิี่จะด าเนินการหรอืไม่ด าเนินการตามหนังสอืแสดงเจตจ านงการจ่ายเงนิค่าขายคืน  
 หน่วยลงทุนหรอืเอกสารอื่นใดที่บรษิัทจดัการก าหนด ซึ่งผูถ้ือหน่วยลงทุนไดม้อบไว้กบับรษิัทจดัการแล้วได ้ 
 หากเกดิกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าการด าเนินการตามหนังสอืแสดงเจตจ านง 

การจ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนหรอืเอกสารอื่นใดดงักล่าวจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน
โดยรวม หรอือาจท าใหเ้กดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งในการท าธุรกรรมทีเ่กี่ยวกบัการฟอกเงนิ 
หรอืชื่อเสยีงของบรษิัทจดัการหรอืกองทุน หรอืเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงที่มกีารแก้ไข
เพิม่เติม (ถ้าม)ี  หรอืเพื่อให้เป็นไปตามค าสัง่หรอืการตคีวามหรอืการให้ความเหน็ของหน่วยงานผู้มอี านาจ 
โดยไม่จ าเป็นต้องแจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทราบก่อนการด าเนินการหรอืไม่ด าเนินการดงักล่าว  และใหถ้อืว่าการ
ด าเนินการดงักล่าวไดร้บัความเหน็ชอบจากผู้ถอืหน่วยลงทุนดว้ยแล้ว โดยไม่ถือว่าบรษิทัจดัการด าเนินการ
ผดิไปจากโครงการแต่อย่างใด และไม่ถอืเป็นการแกไ้ขรายละเอยีดของโครงการ  ทัง้นี้หากไม่มคี าสัง่หา้มหรอื
ขอ้หา้มใดๆ บรษิทัจดัการสามารถพจิารณาจ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวใหก้บัผู้ถอืหน่วยลงทุนแทน
ได ้

กรณีรบัซื้อคนืปกต ิ

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : ม ี    

ชนิดจ่ายเงนิปันผล    : ม ี   

ชนิดสะสมมลูค่า    : ม ี    

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั   : ม ี

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม           : ม ี

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ   : ม ี
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7.4.2 วธิกีาร วนัเวลา และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนปกต ิ

บรษิัทจดัการจะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนทีค่ านวณได ้ณ สิน้วนัท าการทีร่บัซื้อคนืหน่วยลงทุน เป็นเกณฑ์ในการ
ค านวณราคารบัซื้อคนื โดยมูลค่าหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ต้องเป็นมูลค่าและราคาทีไ่ดร้บั
การรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ 

ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน = มลูค่าหน่วยลงทุน ณ สิน้วนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

หกัดว้ย ค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี 

หกัดว้ย ค่าใชจ้่ายในการซื้อขายหลกัทรพัย ์(ถา้ม)ี 

7.4.2.1 สัง่ขายคนืหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการ 

ก) ขัน้ตอนและวธิกีาร 

(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถติดต่อขายคืนได้ที่บริษัท
จดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืไดทุ้กวนัท าการ ในเวลา 8.30 น. ถงึ 15.30 
น. โดยต้องกรอกขอ้ความในใบค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน โดยระบุรายละเอยีดและความ
จ านงใหค้รบถว้นชดัเจน และจะตอ้งระบุจ านวนหน่วยลงทุนทีต่อ้งการจะขายคนื หรอืระบุ
จ านวนเงนิทีต่อ้งการไดร้บัจากการขายคนืหน่วยลงทุนอย่างใดอย่างหนึ่ง  

(2) ผูข้ายคนืทีไ่ดท้ าการยื่นแสดงความจ านงในการขายคนืหน่วยลงทุนแลว้ จะท าการยกเลกิ
หรอืเปลีย่นแปลงไม่ได ้ทัง้นี้ เวน้แต่จะไดร้บัความเหน็ชอบจากบรษิทัจดัการ ซึ่งขึน้อยู่กบั
ดุลยพนิิจในการพจิารณาของบรษิทัจดัการเป็นรายกรณี  

(3) ในการขายคนืหน่วยลงทุนนัน้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะตอ้งแสดงบตัรประจ าตวัประชาชน หรอื
บตัรข้าราชการ หรอืบัตรพนักงานรฐัวิสาหกิจหรอืบตัรแสดงตนอื่นใดที่บรษิัทจดัการ
เห็นสมควร ต่อบรษิัทจดัการหรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืน (ถ้าม)ี ส าหรบัผู้ถือ
หน่วยลงทุนประเภทนิตบิุคคลจะต้องแสดงถงึเอกสารส าคญัทีแ่สดงถงึการท านิตกิรรมใน
นามของนิตบิุคคลนัน้ดว้ย 

(4) ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนระบุจ านวนหน่วยลงทุน และ/หรอืจ านวนเงนิทีต่้องการขายคนื
ในใบค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนมากกว่าจ านวนหน่วยลงทุนและ/หรอืจ านวนเงนิทีป่รากฏ
ในบญัชกีองทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีบ่นัทึกโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุน หรอืขายแล้ว
ท าให้คงเหลอืต ่ากว่าจ านวนที่ตามเงื่อนไขกองทุนก าหนด   บรษิทัจดัการจะถือว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนประสงค์จะขายคนืหน่วยลงทุนทัง้หมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บนัทึก
โดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุนนัน้ 

(5) ในกรณีที่ผู้ถอืหน่วยลงทุนได้ส่งค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนและเอกสารหลกัฐานของผู้ถือ
หน่วยลงทุนพร้อมรบัรองส าเนาถูกต้อง (ถ้ามี) ให้แก่บรษิทัจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการ
ขายหรอืรบัซื้อคนืทางโทรสาร และ/หรอืช่องทางอเิลก็ทรอนิกสท์ีส่ามารถยนืยนัแหล่งทีม่า
ได ้ผูถ้อืหน่วยลงทุนตกลงส่งตน้ฉบบัเอกสารทุกฉบบัใหแ้ก่บรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุน
การขายหรือรบัซื้อคืนภายใน 7 วนั นับแต่วนัที่มีการส่งค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนทาง
โทรสารและ/หรอืช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์อื่นนัน้ ทัง้นี้ หากปรากฎในภายหลงัว่าขอ้ความ
หรอืข้อมูลตามเอกสารที่ได้รบัและเอกสารต้นฉบบัไม่ตรงกัน หรอื บรษิัทจดัการ หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนไม่ได้รับเอกสารต้นฉบับ และบริษัทจัดการ หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืได้ด าเนินการตามขอ้มูลที่ได้รบัทางโทรสารและ/หรอื
ช่องทางอเิลก็ทรอนิกสอ์ื่นนัน้แลว้  บรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืจะ 
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ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ให้ความเห็นชอบในการด าเนินการตามขอ้มูลที่ได้รบัทางโทรสาร
และ/หรอืช่องทางอเิลก็ทรอนิกสอ์ื่นนัน้แลว้ 

ทัง้นี้ หากขอ้มูลทีไ่ดร้บัไม่ชดัเจนหรอืไม่ครบถ้วน และบรษิทัจดัการ หรือผูส้นับสนุนการขาย
หรอืรบัซื้อคนืไดแ้จง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบแต่ไม่ไดร้บัการแก้ไขหรอืยนืยนัจากผูถ้อืหน่วย
ลงทุน บรษิัทจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืสงวนสทิธทิีจ่ะไม่รบัค าสัง่ขายคนื
หน่วยลงทุนดงักล่าว 

(6) นายทะเบยีนหน่วยลงทุน ซึ่งไดร้บัมอบหมายจากบรษิัทจดัการจะส่ง “หนังสอืรบัรองสทิธใิน
หน่วยลงทุน/ใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบก ากบัภาษี   /และ/หรอืเอกสาร/ขอ้ความใดซึ่งไม่จ ากดัรปูแบบ
และวธิกีารอนัสามารถเป็นหลกัฐานยนืยนัการท ารายการสัง่ซื้อขายหน่วยลงทุนดงักล่าวได้” 
ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทางไปรษณียภ์ายใน 4 วนัท าการนับแต่วนัท าการถดัจากวนัรบัซื้อคนื
หน่วยลงทุน  โดยมิให้นับรวมวันหยุดท าการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุน
ต่างประเทศทีม่ลีกัษณะในท านองเดยีวกบัธุรกจิการจดัการกองทุนรวม และผูป้ระกอบธุรกจิที่
เกีย่วขอ้งในต่างประเทศซึง่จะส่งผลกระทบต่อการช าระราคา 

7.4.2.2 วธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนผ่านอนิเทอร์เน็ตของบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

(1) ผูท้ีป่ระสงค์จะขายคนืหน่วยลงทุนทางอนิเทอร์เน็ตของบรษิทัจดัการ จะต้องกรอกแบบฟอร์ม
ขอใช้บรกิารผ่านเว็บไซด์ของบรษิัทจดัการ www.principal.th หรือติดต่อขอรบัแบบฟอร์ม
ดงักล่าวไดท้ีบ่รษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื้อคนื พรอ้มส าเนาบตัรประชาชน 
หลังจากนัน้บริษัทจะจดัส่งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ขอใช้บรกิารทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบยีน และ/หรอืวิธกีารอื่นใดที่บรษิัทจดัการก าหนดและเห็นว่าเหมาะสมโดย
เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูจ้องซื้อ 

(2)  ในการเขา้มาใชบ้รกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางอนิเทอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการครัง้แรก ระบบจะ
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนท าการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านที่ได้รบัเป็นรหัสผ่านใหม่เสียก่อนจึงจะ
สามารถใชบ้รกิารได ้

(3)  ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะท าการขายคนืหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางอนิเทอรเ์น็ต
ของบ ริษั ท จัด ก ารได้ โด ย เข้ าสู่ ร ะบ บก ารซื้ อ ข าย โดยผ่ านท าง เว็บ ไซ ต์  “http:// 
www.principal.th” ของบรษิทัจดัการ ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง   

(4)  ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจ านวนหน่วยลงทุน และ/หรือจ านวนเงินที่ต้องการขายคืน
มากกว่าจ านวนหน่วยลงทุนและ/หรอืจ านวนเงนิทีป่รากฏในบญัชกีองทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุน
ทีบ่นัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงค์จะขาย
คนืหน่วยลงทุนทัง้หมดเท่าทีป่รากฏอยู่ในรายการทีบ่นัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุนนัน้ 

(5)  เอกสารใบบนัทกึรายการทีอ่อกโดยเครื่องพมิพข์องผูส้ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเพยีงเอกสาร
การบนัทึกรายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลักฐานการท ารายการอย่างสมบูรณ์ บรษิัทจดัการจะถือ
หลกัฐานทีป่รากฏอยู่กบับรษิัทจดัการเป็นหลกัฐานในการท ารายการทีส่มบูรณ์ และใชอ้้างอิง
ได ้

(6) นายทะเบยีนหน่วยลงทุนซึ่งไดร้บัมอบหมายจากบรษิทัจดัการ จะจดัส่งหนังสอืรบัรองสิทธใิน
หน่วยลงทุน/ใบเสร็จรบัเงนิ/ใบก ากับภาษี  และ/หรือเอกสาร/ หรือข้อความใดซึ่งไม่จ ากัด
รูปแบบและวิธีการอันสามารถเป็นหลักฐานยืนยันการท ารายการสัง่ซื้อขายหน่วยลงทุน
ดงักล่าวได ้ ใหแ้ก่ผูส้ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนภายใน 4 วนัท าการนับแต่วนัท าการถดัจากวนัทีซ่ื้อ
ขายหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวนัหยุดท าการของผู้ประกอบธุรกิจการจดัการกองทุน
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ต่างประเทศทีม่ลีกัษณะในท านองเดยีวกบัธุรกจิการจดัการกองทุนรวม และผูป้ระกอบธุรกิจที่
เกีย่วขอ้งในต่างประเทศซึง่จะส่งผลกระทบต่อการช าระราคา 

(7) การขายคนืหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางอนิเทอร์เน็ต หากเกดิขอ้ผดิพลาด
จากระบบการใหบ้รกิาร บรษิทัจัดการจะด าเนินการตรวจสอบและแก้ไขขอ้ผดิพลาดดงักล่าว
ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 30 วนันับจากวนัทีไ่ดร้บัแจง้จากผูถ้อืหน่วยลงทุน 

7.4.2.3 วธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนผา่นทางโทรศพัทอ์ตัโนมตัขิองบรษิทัจดัการ 

(1)  ผูท้ีป่ระสงค์จะขายคนืหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัิ
ของบริษัทจัดการ จะต้องกรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการผ่านเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ 
www.principal.th หรอืตดิต่อขอรบัแบบฟอร์มดงักล่าวไดท้ีบ่รษิทัจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการ
ขายหรอืรบัซื้อคนื พรอ้มส าเนาบตัรประชาชน หลงัจากนัน้บรษิทัจะจดัส่งชื่อผูใ้ชแ้ละรหสัผ่าน
ใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุนทีข่อใชบ้รกิารทางไปรษณีย์ลงทะเบยีน และ/หรอืวธิกีารอื่นใดที่บรษิทั
จดัการก าหนดและเหน็ว่าเหมาะสมโดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูจ้องซื้อ 

(2)  ผูส้ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะท าการขายคนืหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศพัท์
อตัโนมตัขิองบรษิทัจดัการทีห่มายเลขโทรศพัท ์02-6869595 ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง 

(3)  ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจ านวนหน่วยลงทุน และ/หรือจ านวนเงินที่ต้องการขายคืน
มากกว่าจ านวนหน่วยลงทุนและ/หรอืจ านวนเงนิทีป่รากฏในบญัชกีองทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุน
ทีบ่นัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะถอืว่าผู้ถอืหน่วยลงทุนประสงค์จะขาย
คนืหน่วยลงทุนทัง้หมดเท่าทีป่รากฏอยู่ในรายการทีบ่นัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุนนัน้ 

(4)  เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกจากเครื่องโทรสารของผู้สัง่ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเพียง
เอกสารการบนัทกึรายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลกัฐานการท ารายการอย่างสมบูรณ์ บรษิทัจดัการจะ
ถือหลกัฐานที่ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลกัฐานในการท ารายการที่สมบูรณ์ และใช้
อา้งองิได ้

(5)  นายทะเบยีนหน่วยลงทุนซึ่งไดร้บัมอบหมายจากบรษิทัจดัการ จะจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใิน
หน่วยลงทุน/ใบเสร็จรบัเงิน/ใบก ากับภาษี และ/หรือเอกสาร/ หรือข้อความใดซึ่งไม่จ ากัด
รูปแบบและวธิกีารอนัสามารถเป็นหลกัฐานยนืยนัการท ารายการสัง่ซื้อขายขายหน่วยลงทุน
ดงักล่าวได ้ใหแ้ก่ผูส้ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนภายใน 4 วนัท าการนับแต่วนัท าการถดัจากวนัทีซ่ื้อ
ขายหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวนัหยุดท าการของผู้ประกอบธุรกิจการจดัการกองทุน
ต่างประเทศทีม่ลีกัษณะในท านองเดยีวกบัธุรกจิการจดัการกองทุนรวม และผูป้ระกอบธุรกจิที่
เกีย่วขอ้งในต่างประเทศซึง่จะส่งผลกระทบต่อการช าระราคา 

(6)  การขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์อัตโนมัติ หากเกิด
ข้อผิดพลาดจากระบบการให้บริการ บริษัทจัดการจะด าเนินการตรวจสอบและแก้ไข
ขอ้ผดิพลาดดงักล่าวใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 30 วนันับจากวนัทีไ่ดร้บัแจง้จากผูถ้อืหน่วยลงทุน 

7.4.3 การช าระเงนิค่ารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

(1) บรษิัทจดัการจะด าเนินการหรอืมอบหมายใหน้ายทะเบยีนหน่วยลงทุนช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน
ภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุนโดยมใิห้นับรวมวนัหยุดท าการของผู้
ประกอบธรุกจิการจดัการกองทุนต่างประเทศทีม่ลีกัษณะในท านองเดยีวกบัธุรกจิการจดัการกองทุนรวม 
และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการช าระราคา โดยน าฝากเงิน
ดงักล่าวเขา้บญัชเีงนิฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรอืจ่ายเป็นเช็คขดีคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะระบุชื่อผู้ถือ
หน่วยลงทุน และจดัส่งทางไปรษณีย์หรอืน าส่งโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุน หรอืวธิกีารอื่นใดที่บรษิัท
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จดัการยอมรับ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ตามที่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนไดแ้จง้ความประสงค ์ 

(2)  สทิธขิองผู้ถอืหน่วยลงทุนในการขายคนืหน่วยลงทุน จะเกิดขึ้นหลงัจากทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทุนได้
บนัทกึขอ้มลูการสัง่ขายหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้เท่านัน้ 

7.5. ระยะเวลาในการรบัซื้อคนื : ทุกวนัท าการ  

7.6. รายละเอยีดระยะเวลาในการรบัซื้อคนื :  

การขายคนืหน่วยลงทุนไม่ว่ากระท าผ่านช่องทางใดก่อนเวลา 15.30 น. ในวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนใด ให้ถือ
เป็นรายการของวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนนัน้ ส าหรบัการท ารายการขายคนืหน่วยลงทุนหลงัเวลา 15.30 น. ใน
วนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนใด หรอืในวนัหยุดท าการ ใหถ้อืเป็นการขายคนืหน่วยลงทุนในวนัท าการซื้อขายถดัไป 
ทัง้นี้ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการขยายเวลาในการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนดงักล่าว ซึ่งบรษิัทจดัการจะแจ้ง
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัท าการนับแต่วนัที่ได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงเวลาดงักล่าวต่อส านักงานแล้ว โดยจะติด
ประกาศไวท้ีส่ านักงานของบรษิัทจดัการ และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถ้าม)ี ผูข้ายคนืทีไ่ดท้ าการยื่นแสดง
ความจ านงในการขายคนืหน่วยลงทุนแลว้จะท าการยกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงไม่ได ้ทัง้นี้เวน้แต่จะไดร้บัความเหน็ชอบ
จากบรษิทัจดัการเป็นกรณีพเิศษ 

ในกรณีที่บริษัทจดัการกองทุนรวมจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงวนัหรอืเวลาในการขายหรอืรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนให้
แตกต่างจากทีก่ าหนดไว้ในโครงการหรอืขอ้ผูกพนัของกองทุนรวมเป็นการชัว่คราว อนัเนื่องจากมกีารเปลี่ยนแปลง
วนัหรอืเวลาในการใหบ้รกิารของผูใ้หบ้รกิารตามทีส่ านักงานก าหนดซึง่ส่งผลกระทบต่อการซื้อขายทรพัยส์นิทีก่องทุน
รวมไปลงทุน บรษิทัจดัการกองทุนรวมสามารถด าเนินการดงักล่าวไดเ้พยีงเท่าทีม่คีวามจ าเป็น ทัง้นี้ ใหถ้อืว่าบรษิทั
จดัการกองทุนรวมไดป้ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามโครงการหรอืขอ้ผกูพนัแลว้ 

7.7.  การขายคนืหน่วยลงทุน : ผูถ้อืหน่วยลงทุน ไม่ตอ้งแจง้ล่วงหน้า  

7.8.  รายละเอยีดการขายคนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

7.9.  รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

เงือ่นไขการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

7.9.1 กรณีหยุดรบัค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธ และ/หรอืชะลอการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน 

(1)  กรณีทีเ่อกสารหลกัฐานการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไม่ครบถว้น 

(2)  กรณีทีผู่ถ้ือหน่วยลงทุนทีท่ าการขายคนืหน่วยลงทุนยงัมไิดน้ าส่งเอกสารหลกัฐานต่างๆ ที่ใชเ้ปิดบญัชี
จนครบถ้วน ผูถ้ือหน่วยลงทุนรายที่ประสงค์จะขายคนืหน่วยลงทุนจะต้องน าส่งเอกสารหลกัฐานต่างๆ 
จนครบถว้นก่อน จงึจะท าการขายคนืหน่วยลงทุนได ้

7.9.2  บรษิัทจดัการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที่ท าการขายคืนหน่วยลงทุนได้ท าการศกึษา เขา้ใจ และยนิดทีี่จะ
ปฏบิตัติามนโยบาย รายละเอยีด วธิกีารเงือ่นไขต่าง ๆ ทีก่ าหนดในโครงการ 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการแก้ไขเพิ่มเตมิโครงการจดัการกองทุนรวมหรอืวธิกีารจดัการกองทุน
รวมเกี่ยวกบัการเปลี่ยนแปลงวนั เวลาท าการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และวธิปีฏิบตัทิี่เกี่ยวขอ้ง โดย
ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทัง้นี้  จะต้องได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน 
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8.  การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน :  

8.1. ช่องทางการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน :  

-  Internet 

-  บรษิทัจดัการ 

-  ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

-  ระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัขิองบรษิัทจดัการ หรอืวธิกีารอื่นๆ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน
ในอนาคต 

8.2.  รายละเอยีดการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

             สามารถดขูอ้มลูในหนังสอืชีช้วนส่วนขอ้มลูกองทุนรวมหรอืเวบ็ไซต ์บลจ. 

9.  การช าระค่ารบัซื้อคืน สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนด้วยหลกัทรพัย ์หรือทรพัยสิ์นอ่ืนแทนเงิน :  
กรณีบรษิทัจดัการไม่สามารถช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเงนิ และจะช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอื
ทรพัยส์นิอื่นแทน บรษิทัจดัการจะก าหนดขัน้ตอนการด าเนินการต่อไป โดยตอ้งไดร้บัมตพิเิศษใหช้ าระค่าขายคนืหน่วย
ลงทุนเป็นเป็นหลกัทรพัย ์หรอืทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิสดไดต้ามเงือ่นไขใดเงือ่นไขหนึ่งดงัต่อไปนี้  
(1) การช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าว มวีตัถุประสงคเ์พื่อใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนน าหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นนัน้ไป

ช าระเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นทีบ่รษิทัจดัการเป็นผูร้บัผดิชอบด าเนินการ 
(2) บรษิทัจดัการไม่สามารถช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเงนิ 
(3) ผูถ้อืหน่วยลงทุนตกลงรบัช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิได ้

10.  การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

บรษิทัจดัการอาจเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนที่ไดม้คี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดไดใ้นกรณีดงัต่อไปนี้  

(1)  บรษิัทจดัการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน
หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของกองทุนเปิดไดอ้ย่างสมเหตุสมผล  

(2)  มคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ล้วแต่ในช่วงระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการยงัไม่ไดช้ าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผู้
ถอืหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการพบว่าราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยงัไม่ได้
รบัรองขอ้มูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ไม่
ถูกตอ้งนัน้ต่างจากราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งตัง้แตห่นึ่งสตางคข์ึน้ไปและคดิเป็นอตัราตัง้แตร่อ้ยละ 0.5 ของ
ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง  

(3)  มคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่บรษิัทจดัการพบว่าราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแล
ผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารบัซื้อคนื
หน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนัน้ต่างจากราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไป และคดิเป็นอตัรา
ตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง  

การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแกผู่ถ้อืหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรอื (3) บรษิทัจดัการอาจเลื่อนไดไ้ม่
เกิน 10 วนัท าการนับตัง้แต่วนัท าการถดัจากวนัทีม่ีค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนนัน้ เวน้แต่ไดร้บัการผ่อนผนัจากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้นี้ การผ่อนผนัดงักล่าวไม่รวมกรณีตาม (1) และบรษิทัจดัการจะด าเนินการดงัต่อไปนี้  

(1)  ประกาศการเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน ณ ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและสถานทีต่ดิต่อ
ทุกแห่งของตวัแทนสนับสนุนที่ใชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุน และแจง้ให้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ด้มคี าสัง่ขายคนืหน่วย
ลงทุนทราบโดยพลนั  
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(2)  แจง้การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน และจดัท ารายงานในเรื่องดงักล่าว พรอ้มทัง้แสดงเหตุผล
และหลกัฐานการไดร้บัความเหน็ชอบหรอืการรบัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชย
ราคาจากผูดู้แลผลประโยชน์ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบโดยพลนั โดยบรษิทัจดัการอาจมอบหมายให้
ผูด้แูลผลประโยชน์ด าเนินการดงักล่าวแทนกไ็ด ้ 

(3)  ในระหว่างทีบ่รษิทัจดัการเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนนัน้ หากถงึวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุน
วนัอื่น และมผีู้ถอืหน่วยลงทุนสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนอกี บรษิัทจดัการจะต้องรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนนัน้ ทัง้นี้ บรษิัท
จดัการจะต้องช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีย่งัคา้งอยู่ใหเ้สรจ็สิน้ก่อน แลว้จงึช าระเงนิค่าขาย
คนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีส่ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนในวนันัน้ ๆ ต่อไป  

11.  การไม่ขายไม่รบัซื้อคืนไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามสัง่ :  

      1. เครื่องมอืการก าหนดใหผู้ล้งทุนเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่าย 

1.1 การปรบัมูลค่าทรพัย์สนิสุทธดิว้ยสูตรการค านวณทีส่ะทอ้นต้นทุนในการซื้อขายทรพัย์สนิของกองทุนรวม (Swing 
Pricing)  

กองทุนรวมทัว่ไป 

อตัราสงูสุดไม่เกนิรอ้ยละ : 2.00 ของมลูค่าหน่วยลงทุน  

ดว้ยวธิปีฏบิตั ิ: Full swing pricing  

Partial swing pricing 

รายละเอยีดเพิม่เตมิและเงือ่นไข 

1. บรษิัทจดัการจะก าหนดอตัรา swing factor สูงสุดไม่เกนิรอ้ยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน และบรษิัทจดัการจะ
พจิารณาเลอืกใช้ Swing Pricing ที่เป็น Full Swing Pricing หรอื Partial Swing Pricing ตามดุลพินิจของบรษิัท
จดัการ โดยค านึงถงึประโยชน์ของกองทุนและผูถ้อืหน่วยลทุนเป็นส าคญั 

2. swing factor มหีลกัการในการพจิารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางทีบ่รษิัทจดัการก าหนด ซึ่งบรษิทัจดัการ
อาจพจิารณาใช้ขอ้มูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจรงิที่มอียู่และหรอืสมมติฐานและหรอืการประเมนิจากปัจจยัที่
เกีย่วขอ้งเท่าทีส่ามารถท าไดเ้พื่อใหส้ามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ โดยบรษิทัจดัการ
อาจพิจารณาปัจจยัต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง ได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื้อหรอืขายทรพัย์สนิของกองทุนรวม 
(transaction costs) เช่น bid-ask spread ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการซื้อขายทรพัย์สนิ ความผนัผวนในตลาดซื้อ
ขายทรพัย์สนิ ภาวะสภาพคล่องของตลาดทรพัย์สนิทีล่ดลงจากปกต ิต้นทุนและค่าใชจ้่ายในการรกัษาสดัส่วนการ
ลงทุน ตน้ทุนและค่าใชจ้่ายการท าธุรกรรม REPO เพื่อเสรมิสภาพคล่องรองรบัธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้าม)ี ภาษีและ
หรอือากรแสตมป์ทีเ่กี่ยวขอ้ง หรอืตน้ทุนและค่าใชจ้่ายอื่นทีเ่กี่ยวขอ้ง รวมถงึปัจจยัอื่นๆ ทีก่ระทบสภาพคล่องของ
หลกัทรพัยท์ีก่องทุนรวมลงทุน เป็นตน้   

3. Swing Thresholds มหีลกัการในการพจิารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางทีบ่รษิทัจดัการก าหนด โดยบรษิทั
จดัการอาจพิจารณาใช้ขอ้มูลประมาณการภายใต้ขอ้เท็จจรงิที่มีอยู่และหรอืสมมติฐานและหรอืการประเมนิจาก
ปัจจยัที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถท าได้เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ โดย
ค านึงถงึปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัสภาพคล่องของกองทุนรวมเป็นส าคญั ทัง้นี้ บรษิทัจดัการอาจพจิารณาปัจจยัต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน สภาวะตลาดของทรพัย์สินที่ลงทุน รวมถึงปัจจยัอื่นๆ ที่
กระทบสภาพคล่องของหลกัทรพัยท์ีก่องทุนรวมลงทุน เป็นตน้ 

4. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกับ Anti-dilution levies – ADL (ถ้ามี) แต่
สามารถใชร้่วมกบัเครื่องมอืในการบรหิารความเสีย่งสภาพคล่องอื่นไดโ้ดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 
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5. ในกรณีทีเ่ป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บรษิทัจะด าเนินการตามขอ้มูลทีไ่ด้รบัจากผูส้นับสนุนการขายและรบั
ซื้อคนืเท่าทีส่ามารถท าได ้(best effort) ภายใตส้ถานการณ์และขอ้จ ากดัในขณะนัน้ 

ขอ้สงวนสทิธิ ์

1. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะน าขอ้มลูของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถ้าม)ี มาใชใ้นการพจิารณาและหรอืตดัสนิใจเรื่องต่าง ๆ 
ทีเ่กีย่วขอ้งการการใชเ้ครื่องมอื Swing Pricing ในวนัท าการนัน้  

2. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัเพิ่มหรอืลดอตัรา swing factor ทีเ่กบ็จรงิไดต้ามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร ซึง่จะปรบั
เพิม่ไม่เกนิอตัราสงูสุดทีร่ะบุไวใ้นโครงการ 

3. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะน าค่าซื้อหน่วยลงทุนทีช่ าระเงนิดว้ยเชค็รวมเขา้เป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวนัท าการทีม่กีาร
ใชเ้ครื่องมอื swing pricing และบรษิทัจดัการจะน ายอดซื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวไปใชใ้นการพจิารณาและหรอืตดัสนิใจเรื่อง
ต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งการใชเ้ครื่องมอื swing pricing ในวนัท าการนัน้ ทัง้นี้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่เปลีย่นแปลงการ
ด าเนินการใด ๆ ทีไ่ดด้ าเนินการหรอืตดัสนิใจไปแล้วทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชเ้ครื่องมอื swing pricing ในวนัท าการนัน้ แมห้าก
ภายหลงัปรากฏว่าเชค็ค่าซื้อหน่วยลงทุนทัง้หมดหรอืบางส่วนของวนัท าการนัน้ไม่สามารถเรยีกเกบ็เงนิไดแ้ละรายการซื้อ
หน่วยลงทุนทีช่ าระดว้ยเชค็ทีเ่รยีกเกบ็ไม่ไดน้ัน้ ไม่ไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทุน  ซึ่งเป็นไปตามดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

4. บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธทิี่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางด าเนินการระหว่างการใช้เครื่องมือ โดยจะยงัคงเป็นไปตามที่สา
นักงาน ก.ล.ต.และหรอืสมาคมบรษิทัจดัการลงทุนและหรอืหน่วยงานทีม่อี านาจอื่นกาหนดใหบ้รษิทัจดัการด าเนินการได้ 

5. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธไิม่ใชเ้ครื่องมอื swing pricing ดงักล่าวในกรณีทีพ่จิารณาแลว้ว่าค าสัง่ซื้อ-ขาย-สบัเปลีย่นหน่วย
ลงทุนไม่มผีลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมนีัยส าคญั และ/หรอือาจใชร้่วมกบัเครื่องมอืในการบรหิารสภาพ
คล่องอื่นๆ แลว้แต่กรณี โดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

การพจิารณาใชเ้ครื่องมอื 

1. บรษิทัจดัการอาจพจิารณาใช ้Swing Pricing ทีแ่ตกต่างกนัไดใ้นแต่ละวนัท าการ ทีม่กีารใชเ้ครื่องมอืน้ีโดยเป็นไปตามดุลย
พนิิจของบรษิทัจดัการ โดยค านึงถงึและรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนและความเหมาะสมในทางปฏบิตัเิป็นส าคญั 

2. ในกรณีที่บรษิัทจดัการพจิารณาใช ้partial swing pricing จะเป็นการใชเ้ฉพาะวนัท าการซื้อขายใดที่สดัส่วนของมูลค่าซื้อ
ขายหน่วยลงทุนสุทธขิองกองทุน เทยีบกบัมลูค่าทรพัยส์นิสุทธทิัง้หมดของกองทุน มคี่าเกนิกว่า swing threshold ทีบ่รษิทั
จดัการก าหนด โดยทีม่ลูค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธขิองกองทุน ค านวณจากมลูค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวก
มูลค่าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเขา้ (switch in) หกัด้วยมูลค่าการขายคนืหน่วยลงทุน (redemption) และหกัด้วยมูลค่า
การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก (switch out) 

ทัง้นี้ รายละเอยีดวธิกีารค านวณเป็นไปตามวธิทีีบ่รษิทัจดัการก าหนด 

2. การก าหนดเงือ่นไขหรอืขอ้จ ากดัในการรบัค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน 

2.1 ระยะเวลาทีต่อ้งแจง้ล่วงหน้าก่อนการขายคนืหน่วยลงทุน (notice period) : 

กองทุนรวมทัว่ไป 

 เมื่อผูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมลูค่าเกนิกว่า : 5.00 % ของมูลค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน จะต้อง
แจง้บรษิทัจดัการล่วงหน้าเป็นเวลา: 5 วนัท าการ 

หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไข 

1. ในกรณีทีเ่ป็นรายการในรปูแบบ omnibus account บรษิทัจะด าเนินการตามขอ้มลูทีไ่ดร้บัจากผูส้นับสนุนการขาย
และรบัซื้อคนืเท่าทีส่ามารถท าได ้(best effort) ภายใตส้ถานการณ์และขอ้จ ากดัในขณะนัน้ 
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ขอ้สงวนสทิธิ ์

1.  ในกรณีทีม่กีารใช ้Notice period และมเีหตุทีท่ าใหต้อ้งใชเ้ครื่องมอือื่นดว้ย บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏบิตักิบัค าสัง่
ที่ได้จาก Notice period นัน้เช่นเดยีวกบัค าสัง่ที่ได้ตามปกติในวนัที่ท ารายการด้วย ทัง้นี้ บรษิัทจดัการอาจพจิารณาใช ้
Notice period ร่วมกับเครื่องมอือื่น ได้แก่ Swing pricing,  Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings 
และหรอืเครื่องมอือื่น ๆ หรอือาจไม่ใชเ้ครื่องมอื Notice period ดงักล่าวในกรณีทีพ่จิารณาแลว้ว่าค าสัง่ซื้อ-ขาย-สบัเปลีย่น
หน่วยลงทนุไม่มผีลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมนีัยส าคญั โดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

2. บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะปรบัเพิม่หรอืลด Notice period ได้ตามที่บรษิัทจดัการเห็นสมควร ซึ่งจะปรบัเพิม่ไม่เกิน 
Notice period สูงสุดที่ก าหนดไวใ้นโครงการ โดยบริษทัจดัการจะเปิดเผยทางเว็บไซด์ของบรษิัทจดัการและในหนังสอืชี้
ชวนส่วนขอ้มลูกองทุนรวมหรอืผ่านทางช่องทางอื่นทีบ่รษิทัจดัการก าหนด 

3. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะน าขอ้มลูของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถ้าม)ี มาใชใ้นการพจิารณาและหรอืตดัสนิใจเรื่องต่าง ๆ 
ทีเ่กีย่วขอ้งการการใชเ้ครื่องมอื Notice period ในวนัท าการนัน้ 

การพจิารณาใชเ้ครื่องมอื 

1. บรษิทัจดัการอาจพจิารณาใช ้Notice period ทีแ่ตกต่างกนัไดใ้นแต่ละวนัท าการทีม่กีารใชเ้ครื่องมอืนี้โดยเป็นไปตามดุลย
พนิิจของบรษิทัจดัการ โดยค านึงถงึและรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนและความเหมาะสมในทางปฏบิตัเิป็นส าคญั 

2. บรษิทัจดัการอาจพจิารณาใชแ้ละก าหนดระยะเวลา Notice period โดยมหีลกัการในการพจิารณาเป็นไปตามนโยบายและ
แนวทางที่บริษัทจดัการก าหนด โดยพิจารณาจากปัจจยัต่าง ๆ ที่เกี่ ยวข้อง โดยบรษิัทจดัการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูล
ประมาณการภายใต้ขอ้เท็จจรงิที่มอียู่และหรอืสมมติฐานและหรือการประเมนิจากปัจจยัที่เกี่ยวขอ้งเท่าที่สามารถท าได้
เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ๆ โดยค านึงถึงปัจจยัที่เกี่ยวขอ้งกบัสภาพคล่องของ
กองทุนรวมเป็นส าคญั ทัง้นี้ บรษิทัจดัการอาจพจิารณาปัจจยัต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ได้แก ่พอรต์การลงทุน นโยบายการลงทุน 
สภาวะตลาดของทรพัยส์นิทีล่งทุน รวมถงึปัจจยัอื่นๆ ทีก่ระทบสภาพคล่องของหลกัทรพัยท์ีก่องทุนรวมลงทุน เป็นตน้ 

2.2 เพดานการขายคนืหน่วยลงทุน (redemption gate) : 

กองทุนรวมทัว่ไป 

เพดานการขายคนืหน่วยลงทุนไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ : 10.00 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

โดยบรษิทัจดัการจะใชเ้พดานการขายคนืหน่วยลงทุนไม่เกนิ : 7 วนัท าการ 

ในทุกรอบเวลา : 30 วนั  

หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไข 

1. บรษิัทจดัการจะท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (redemption) และสบัเปลี่ยนออก (switch out) ไม่เกิน Redemption Gate 
ตามราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วนัท าการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน ทัง้นี้ เว้นแต่กรณีที่กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ 
บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเกนิกว่า Redemption Gate ทีป่ระกาศใช ้

2. ในกรณีที่บรษิทัจดัการก าหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ทีไ่ม่ปกตดิว้ย Gate threshold ในกรณีดงักล่าว Redemption 
Gate จะใชเ้ฉพาะวนัท าการซื้อขายใดที่ สดัส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธขิองกองทุน เทยีบกบั มูลค่าทรพัย์สนิ
สุทธทิัง้หมดของกองทุน มคี่าเท่ากบัหรอืมากกว่า Gate threshold ทีบ่รษิทัจดัการก าหนด โดยที ่มลูค่าซื้อขายหน่วยลงทุน
สุทธขิองกองทุน  ค านวณจาก มลูค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มลูค่าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ (switch 
in) หกัดว้ยมลูค่าการขายคนืหน่วยลงทุน (redemption) และหกัดว้ยมลูค่าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก (switch out) 

3. บรษิทัจดัการจะพจิารณาก าหนดวธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลีย่ตามสดัส่วน (pro-rata 
basis) ของค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลีย่นออก ณ วนัทีใ่ช ้Redemption Gate ดงันัน้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจไม่ได้
รบัการจดัสรรหน่วยลงทุน และมลูค่าหน่วยลงทุนทัง้จ านวน ในวนัทีส่่งค าสัง่ขายคนืหรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนนัน้ รวมทัง้
อาจไม่ไดร้บัเงนิค่าขายคนืทัง้จ านวนภายในระยะเวลาทีก่ าหนดไว ้
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ส าหรบัค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออกส่วนที่เหลอื บรษิัทจดัการจะน าไปท ารายการในวนัท าการรบัซื้อคนื
หน่วยลงทุนถดัไป รวมกบัค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออกใหม่ตามสดัส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มกีาร
จดัล าดบัก่อน-หลงัของค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน โดยปัจจุบนับรษิทัจดัการยงัไม่เปิดใหม้กีารยกเลิกค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุนและสบัเปลีย่นออกจากผูถ้อืหน่วยลงทุนทีส่่งค าสัง่มาแลว้ในวนัทีม่กีารใช ้Redemption Gate ดงักล่าว  

อย่างไรก็ตาม หากเมื่อบรษิัทจดัการมรีะบบงานส าหรบัรองรบัการจดัการกรณีเปิดให้มกีารยกเลกิค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุนและสบัเปลีย่นออก บรษิทัจดัการอาจเปิดใหม้กีารยกเลกิค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลีย่นออกส่วนทีเ่หลอืได ้
ซึง่จะเป็นไปตามเงือ่นไขและวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการก าหนด ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าก่อนการด าเนินการ
ดงักล่าว 

4. บรษิัทจดัการอาจพิจารณาก าหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครัง้แตกต่างกันได้ แต่ Redemption 
Gate จะไม่ต ่ากว่า Redemption Gate ขัน้ต ่า และ gate period จะไม่มากกว่าระดบัเพดานทีร่ะบุไวใ้นโครงการ 

5. บรษิทัจดัการจะท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลีย่นออก ไม่เกนิ Redemption Gate ตามราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 
ณ วนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ เวน้แต่กรณีทีก่องทุนมสีภาพคล่องเพยีงพอ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรบัซื้อ
คนืหน่วยลงทุนหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเกนิกว่า Redemption Gate ทีป่ระกาศใช ้

6. บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบเมื่อมกีารใช ้Redemption gate โดยไม่ชกัชา้  

7. ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Redemption Gate นี้ บรษิัทจดัการอาจใช้ร่วมกับเครื่องมอืในการบรหิารความเสี่ยงสภาพ
คล่องอื่นไดโ้ดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

8. ในกรณีทีเ่ป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บรษิทัจะด าเนินการตามขอ้มูลทีไ่ดร้บัจากผูส้นับสนุนการขายและรบั
ซื้อคนืเท่าทีส่ามารถท าได ้(best effort) ภายใตส้ถานการณ์และขอ้จ ากดัในขณะนัน้ 

ขอ้สงวนสทิธิ ์

1. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัเพิม่หรอืลดอตัรา Gate threshold รวมถงึเปลีย่นแปลง gate period ไดต้ามดุลยพนิิจ
ของบรษิทัจดัการ โดยจะปรบัลดไม่ต ่ากว่า Redemption Gate ขัน้ต ่าทีร่ะบุในโครงการ และไม่เกิน Gate period สูงสุด ที่
ระบุในโครงการ ทัง้นี้ รายละเอยีดวธิกีารค านวณเป็นไปตามวธิทีีบ่รษิทัจดัการก าหนด 

2. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ทีป่ระกาศใช ้ 

3. บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางด าเนินการระหว่างการท า Redemption Gate  ได้แก่ การยกเลิก 
Redemption Gate ก่อนระยะเวลาทีก่ าหนด การใชเ้ครื่องมอือื่นแทน Redemption Gate เป็นตน้ (ถา้ม)ี ทัง้นี้ ในกรณีทีไ่ม่
สามารถช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนในส่วนทีเ่หลอืได ้บรษิทัจดัการอาจพจิารณายกเลกิค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนทัง้หมดที่
คา้งอยู่ในรายการ และแจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีถู่กยกเลกิค าสัง่โดยไม่ชกัชา้  

4. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะน าขอ้มลูของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถ้าม)ี มาใชใ้นการพิจารณาและหรอืตดัสนิใจเรื่องต่าง ๆ 
ทีเ่กีย่วขอ้งการการใชเ้ครื่องมอื Redemption Gate ในวนัท าการนัน้ 

5. บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธไิม่ใชเ้ครื่องมอื Redemption Gate ดงักล่าวในกรณีทีพ่จิารณาแล้วว่าค าสัง่ซื้อ-ขาย-สบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุนไม่มผีลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมนีัยส าคญั โดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

การพจิารณาใชเ้ครื่องมอื 

1.  บรษิทัจดัการอาจพจิารณาใช ้Redemption Gate ทีแ่ตกต่างกนัในแต่ละวนัท าการทีม่กีารใชเ้ครื่องมอืน้ีโดยเป็นไปตามดุลย
พนิิจของบรษิทัจดัการ โดยค านึงถงึและรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนและความเหมาะสมในทางปฏบิตัเิป็นส าคญั 

2. บรษิทัจดัการอาจพจิารณาใช ้Redemption Gate เฉพาะกรณีทีเ่กดิสถานการณ์ไม่ปกต ิหรอืประเมนิว่าสถานการณ์อาจจะ
ไม่ปกต ิโดยบรษิทัจดัการอาจก าหนดเงือ่นไขเพื่อบ่งชีส้ถานการณ์ทีไ่ม่ปกตดิว้ย Gate threshold ได ้โดยค านึงถงึปัจจยัที่
เกี่ยวขอ้งกบัสภาพคล่องของกองทุนรวมเป็นส าคญั ทัง้นี้ บรษิัทจดัการอาจพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง ได้แก่ มี
ความผนัผวนในตลาดซื้อขายทรพัย์สนิ สภาพคล่องของตลาดทรพัย์สนิลดลงจากภาวะปกต ิสภาพคล่องของกองทุนรวม
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ผดิปกติ หรอืประเมนิว่าสภาพคล่องของกองทุนจะไม่สอดคล้องกบัปรมิาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม เกิดการไถ่ถอน
ผดิปกติ เกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ที่ก าหนดไว้ หรอืปัจจยัอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของบรษิัท
จดัการ รวมถงึปัจจยัอื่นๆ ทีก่ระทบสภาพคล่องของหลกัทรพัยท์ีก่องทุนรวมลงทุน เป็นตน้ 

3. การด าเนินการในกรณีทีผู่อ้อกตราสารหนี้หรอืลูกหนี้ตามสทิธเิรยีกรอ้งผดินัดช าระหนี้หรอืตราสารทีล่งทุนขาดสภาพคล่อง
หรอืไม่สามารถขยายไดด้ว้ยราคาทีเ่หมาะสม (Side Pocket) 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะปฏบิตัติามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัย์ ที ่สน. 9/2564 เรื่อง หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวธิกีารจดัการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผู้
ลงทุนทีม่ใิช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั 

4. การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ที่ร ับไว้หรือจะหยุดรับค าสัง่ซื้อหรือค าสัง่ขายคืนหน่วย ลงทุน 
(suspension of dealings) 

โดยบรษิทัจดัการจะใชเ้พดานการขายคนืหน่วยลงทุนไม่เกนิ : 1 วนัท าการ  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถด าเนินการได้สูงสุดไม่เกิน 1 วันท าการ เว้นแต่จะได้รบัการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
ส านักงาน โดยบรษิัทจดัการกองทุนรวมพจิารณาแล้ว มคีวามเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าจ าเป็นต้องระงบัการซื้อขาย
หน่วยลงทุนโดยไดร้บัความเหน็ชอบของผูด้แูลผลประโยชน์ อนัเนื่องจาก เหตุจ าเป็นตามกรณีใดกรณีหนึ่งดงันี้ 

2.1. ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของกองทุนรวม ไดอ้ย่างสมเหตุสมผล  

2.2. ไม่สามารถค านวณมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุนรวมไดอ้ย่างเป็นธรรม และเหมาะสม  

2.3. มเีหตุจ าเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม 

อนึ่ง การไม่ขายหรือไม่รบัซื้อคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ที่รบัไว้แล้วหรือจะหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคืนหน่ว ยลงทุน 
(suspension of dealings) ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมปฏบิตัติาม ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์ที ่สน. 9/2564 เรื่อง หลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนที่
มใิช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั 

ทัง้นี้ การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ที่รบัไว้แล้วหรือจะหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน 
(suspension of dealings) ดว้ยเหตุอื่น ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทน. 11/2564 เรื่อง หลกัเกณฑ์
การจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนที่มใิช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบนั และ
กองทุนส่วนบุคคล 

เวน้แต่จะไดร้บัการผ่อนผนัเวลาดงักล่าวจากส านักงาน ก.ล.ต. โดยบรษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแลว้ มคีวามเชื่อโดยสุจรติ
และ สมเหตุสมผลว่า จ าเป็นตอ้งระงบัการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยไดร้บัความเหน็ชอบจากผูด้แูลผลประโยชน์ กรณีเกดิเหตุตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด 

บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ทีร่บัไวแ้ลว้หรอืจะหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนื
หน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื่นใดดังต่อไปนี้  ซึ่งไม่เกินกว่ากรณีที่ประกาศคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด 

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีร่บัไวแ้ล้ว หรอืเป็นการหยุดรบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนแก่ผูล้งทุนเฉพาะ
ราย เนื่องจากปรากฏขอ้เทจ็จรงิดงันี้ 

   (ก) บรษิทัจดัการกองทุนรวมมเีหตุอนัควรสงสยัว่าผูล้งทุนรายนัน้ ๆ มส่ีวนเกีย่วขอ้งกบัการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

(1) การกระท าทีเ่ป็นความผดิมลูฐานหรอืความผดิฐานฟอกเงนิตามกฎหมายเกีย่วกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอก
เงนิไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทย หรอืกฎหมายต่างประเทศ 

(2) การใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย 
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     (3) การกระท าทีเ่ป็นการปฏบิตัติามค าสัง่เกีย่วกบัการยดึหรอือายดัทรพัยส์นิโดยบุคคลผูม้อี านาจตามกฎหมาย 

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถด าเนินการรู้จ ัก ลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ใน
สาระส าคญั 

2. อยู่ในระหว่างด าเนินการเปลี่ยนใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมรายอื่นเขา้บรหิารจดัการกองทุนรวมภายใต้การจดัการของตนอนั
เนื่ องมาจาก การที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงินก องทุนได้ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ว่าด้วยการด ารงเงินกองทุนของผูป้ระกอบธุรกจิการจดัการกองทุนรวม 
การจดัการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย์และการคา้หลกัทรพัย ์และการจดัจ าหน่ายหลกัทรพัย์ทีเ่ป็น
หน่วยลงทุน และการเป็นผูจ้ดัการเงนิทุนสญัญาซื้อขายล่วงหน้า ซึง่ใหก้ระท าไดไ้ม่เกนิ 3 วนัท าการ 

เงือ่นไขอื่น ๆ 

กรณีการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก : 

• หากขอ้มูลที่ได้รบัไม่ชดัเจนหรอืไม่ครบถ้วน และบรษิัทจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนได้แจ้งให้ผู้สัง่ซื้อ
ทราบแต่ไม่ไดร้บัการแก้ไขหรอืยนืยนัจากผูส้ัง่ซื้อหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคนืสงวน
สทิธทิีจ่ะไม่รบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนดงักล่าว 

• บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรอืเพิม่เตมิบญัชจีองซื้อหน่วยลงทุนในอนาคตโดยไม่ถอืว่าเป็นการ
แกไ้ขโครงการ โดยบรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบผ่านเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ www.principal.th หรอืช่องทางอื่น
ใดทีจ่ะก าหนดต่อไป 

• บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการขยายเวลาในการเสนอขายหน่วยลงทุนดงักล่าว ซึ่งบรษิทัจดัการจะแจง้ล่วงหน้าไม่น้อย
กว่า 3 วนัท าการนับแต่วนัที่ได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงเวลาดังกล่าวต่อส านักงาน ก.ล.ต. แล้ว โดยจะติดประกาศไว้ที่
ส านักงานของบรษิทัจดัการ และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถา้ม)ี 

• ในกรณีทีผู่ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเชค็ หรอืดราฟต์ ซึ่งไม่สามารถเรยีกเกบ็เงนิไดใ้นวนัทีส่ ัง่ซื้อ
ไม่ว่าดว้ยเหตุผลใดกต็าม บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนท าการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนในวนัท าการทีส่ามารถเรยีก
เกบ็เงนิไดใ้นราคาขายหน่วยลงทุนทีค่ านวณไดข้องสิน้วนัท าการทีเ่รยีกเกบ็เงนิได้ 

ในกรณีทีเ่ชค็ หรอืดราฟต ์ดงักล่าวถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิจากธนาคารของผูส้ัง่ซื้อ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะระงบัการ
ขายหน่วยลงทุนใหก้บัผูส้ ัง่ซื้อนัน้ 

• ในกรณีที่บรษิัทจดัการพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทุน หรอืของผู้ถือหน่วยลงทุน หรอื
ชื่อเสยีงหรอืความรบัผดิชอบทางกฎหมายของบรษิทัจดัการ บรษิทัจดัการสงวนสทิธทิี่จะจดัสรร หรอืไม่จดัสรรหน่วยลงทุน
แต่บางส่วนหรอืทัง้หมดกไ็ดโ้ดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ซ้ื้อหน่วยทราบล่วงหน้า 

• บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิ วธิกีารช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน ทัง้นี้ เพื่อประโยชน์
ของผูจ้องซื้อ/ผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั โดยจะท าการตดิประกาศทีส่ านักงานของบรษิทัจดัการ และส านักงานส านักงาน
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถา้ม)ี 

• ผูจ้องซื้อจะต้องเปิดบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการไว ้เพื่อประโยชน์ในการตดิต่อท ารายการซื้อหรอืขายคนืหน่วย
ลงทุนของกองทุนทุกกองทุนภายใต้การบรหิารของบรษิทัจดัการ โดยผูส้ัง่ซื้อจะต้องกรอกรายละเอยีดและขอ้ความต่างๆ 
ในค าขอเปิดบญัชกีองทุนอย่างถูกต้องและตามความจรงิ พรอ้มทัง้แนบเอกสารประกอบการเปิดบญัช ี(บรษิทัจดัการขอ
สงวนสทิธใินการพจิารณาเรยีกเอกสารหลกัฐานอื่นๆ ตามทีเ่หน็สมควร) 

• หากขอ้มลูทีบ่รษิทัจดัการ ไดร้บัไม่ชดัเจนหรอืไม่ครบถว้น และบรษิทัจดัการไดแ้จง้ใหผู้จ้องซื้อทราบแต่ไม่ไดร้บัการแกไ้ข 
หรอืยนืยนัจากผูจ้องซื้อ บรษิัทจดัการสงวนสทิธทิี่จะไม่ด าเนินการเปิดบญัชผีู้ถอืหน่วยลงทุนให ้เวน้แต่บรษิัทจดัการจะ
ก าหนดเป็นอย่างอื่นตามทีเ่หน็สมควร  บรษิทัจดัการก าหนดใหผู้ใ้ชส้ทิธใินฐานะผูถ้อืหน่วยลงทุนและเป็นผูม้สีทิธทิีจ่ะไดร้บั
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เงนิทีไ่ดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทุน หรอืเงนิปันผล รวมถงึเงนิทีไ่ดจ้ากการขายคนือตัโนมตั ิ(ถา้ม)ี  จะตอ้งเป็นผูถ้อืหน่วย
ทีม่ชีื่อในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนเท่านัน้ ในกรณีทีม่ผีูถ้อืหน่วยลงทุนตัง้แต่ 2 รายถอืหน่วยลงทุนร่วมกนั บรษิทัจดัการจะ
ด าเนินการจดแจ้งชื่อผูถ้ือหน่วยลงทุนทุกรายนัน้เป็นผู้ถอืหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบยีนผูถ้ือหน่วยลงทุน (ทัง้นี้ บรษิัท
จดัการขอสงวนสทิธใินการอนุมตัเิปิดบญัชรี่วมขา้งต้นไดไ้ม่เกนิ 4 ราย) ซึง่ในกรณีดงักล่าว บรษิทัจดัการจะท าการโอนเงนิ
ค่าขายคนืหน่วยลงทุนหรอืเงนิปันผล รวมถงึเงนิทีไ่ดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ถา้ม)ี เขา้บญัชเีงนิฝากตามทีผู่้
ถือหน่วยลงทุนทุกรายนัน้ได้แจ้งความประสงค์ไว้แก่บรษิัทจดัการ ทัง้นี้ บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิในการอนุมัติการ
ด าเนินการตามทีเ่หน็สมควร และเป็นผูก้ าหนดขัน้ตอนและหลกัเกณฑข์องแต่ละกรณี 

• บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะพิจารณาปฏเิสธ และ/หรอืระงบัการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทัง้หมดหรอืบางส่วน ในกรณีใดกรณี
หนึ่งดงัต่อไปนี้ 

(1) ในกรณีทีก่ารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้มผีลท าใหจ้ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกว่าจ านวนหน่วยลงทุนของโครงการ
ตามทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(2) กรณีเอกสารหรอืขอ้มลูทีบ่รษิทัจดัการไดร้บัจากผูส้ัง่ซื้อหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งตามความเป็นจรงิ หรอืไม่ครบถว้น 

(3) กรณีบรษิทัจดัการเกดิขอ้สงสยัว่าการซื้อหน่วยลงทุนของผูส้ัง่ซื้อหน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น อาจเป็นการฟอกเงนิ เป็น
ตน้ 

(4) กรณีทีป่รากฏเหตุการณ์ตามขอ้ “การเลื่อนก าหนดการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ ผูถ้อืหน่วยลงทุน” ขอ้ “การ
ไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อ หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” ขอ้ “การหยุดขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุน” หรอืขอ้ “วธิกีารค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและประกาศมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารด าเนินการในกรณีทีม่ลูค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง” 

(5) ในกรณีที่บรษิัทจดัการเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุน หรอืผู้ถือหน่วยลงทุน หรอืกรณีที่การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนอาจ
ก่อใหเ้กดิปัญหาในการบรหิารกองทุน หรอืก่อใหเ้กิดผลเสยีหายแก่กองทุน หรอื ในกรณีทีบ่รษิัทจดัการเหน็ว่าบรษิัท
จดัการไม่สามารถค านวณมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนไดอ้ย่างสมเหตุสมผลหรอืเป็นธรรม เป็นตน้ ทัง้นี้เพื่อเป็นการ
รกัษาผลประโยชน์ของกองทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุนและชื่อเสยีง หรอืความรบัผดิชอบทางกฎหมายในอนาคตของบรษิัท
จดัการเป็นหลกั 

• บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเปลี่ยนแปลง ปรบัปรุง ช่องทาง วธิกีาร และ/หรอื เงื่อนไข เกี่ยวกบัการเสนอขายหน่วย
ลงทุนภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก รวมถึงบรกิารใดๆ ที่เกี่ยวขอ้ง โดยถอืว่าได้รบัความเห็นชอบจากผูถ้ือ
หน่วยลงทุนแล้ว ซึง่บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนัก่อนวนัทีม่กีารเปลีย่นแปลง
ดงักล่าวผ่านเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

กรณีการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 

• บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะหยุดรบัค าสัง่สบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุนเป็นการชัว่คราว หรอืถาวรกไ็ด ้ในกรณีทีบ่รษิทั
จดัการเห็นว่าการหยุดรบัค าสัง่สบัเปลี่ยนดงักล่าวจะเป็นประโยชน์ หรอืมผีลกระทบในทางที่ดีต่อกองทุนเปิดและผู้ถือ
หน่วยลงทุน โดยบรษิัทจดัการจะปิดประกาศเรื่องดงักล่าวไวใ้นทีเ่ปิดเผย ณ บรษิัทจดัการ และส านักงานผูส้นับสนุนการ
ขายหรอืรบัซื้อคนืล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัหรอื ประกาศผ่าน www.principal.th 

• บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการขยายเวลาในการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนดงักล่าว ซึง่บรษิทัจดัการจะแจง้ล่วงหน้าไม่น้อย
กว่า 3 วนัท าการนับแต่วนัทีไ่ดแ้จง้การเปลีย่นแปลงเวลาดงักล่าวต่อส านักงาน ก.ล.ต.แลว้โดยจะตดิประกาศไวท้ีส่ านักงาน
ของบรษิทัจดัการ และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถ้าม)ี 

• หากขอ้มูลทีไ่ดร้บัไม่ชดัเจนหรอืไม่ครบถ้วน และบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืไดแ้จง้ให้ผูถ้อืหน่วย
ลงทุนทราบแต่ไม่ไดร้บัการแก้ไขหรอืยนืยนัจากผูถ้อืหน่วยลงทุนบรษิทัจัดการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืสงวน
สทิธทิีจ่ะไม่รบัค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนดงักล่าว 
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12.  การหยุดขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน :  

 เป็นไปตามประกาศ 

13.  เง่ือนไขและข้อจ ากดัในการจดัสรรและการโอนหน่วยลงทุน :  

 กรณีผูถ้ือหน่วยลงทุนถอืหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทุนรวม 
บรษิัทจดัการจะไม่นับคะแนนเสยีงส่วนที่เกินกว่า 1 ใน 3 เว้นแต่กรณีที่มกีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิด
ดงักล่าวมผีูถ้อืหน่วยลงทุนเพยีงรายเดยีวจะนับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวไดเ้ตม็ตามจ านวนทีถ่อือยู่ 

14.  การจ่ายเงินปันผล :  

14.1.  นโยบายการจ่ายเงนิปันผล :  

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : ไม่จ่าย 
ชนิดจ่ายเงนิปันผล   : จ่าย 
ชนิดสะสมมลูค่า   : ไม่จ่าย 
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั   : ไม่จ่าย 
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม  : ไม่จ่าย 

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ  : ไม่จ่าย 

14.2.  หลกัเกณฑก์ารจ่ายเงนิปันผล :  

บรษิทัจดัการจะด าเนินการพจิารณาจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนจากการเพิม่ขึน้ในสนิทรพัย์สุทธจิากการ
ด าเนินงาน เมื่อกองทุนมีการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงานในงวดบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผลนัน้ 
(Realized Gain และ/หรอื Unrealized Gain) โดยจะจ่ายเงนิปันผลอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ และไม่ต ่ากว่า 90% จาก
การเพิม่ขึน้ในสนิทรพัยสุ์ทธจิากการด าเนินงานในส่วนทีเ่กดิจากรายไดเ้งนิปันผล (หกัค่าใชจ้่ายตามสดัส่วน) ในงวด
บญัชนีัน้ ทัง้นี้ตามทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็สมควร 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธไิม่จ่ายเงนิปันผลในกรณีดงัต่อไปนี้ 

- เงนิปันผลต่อหน่วยทีบ่รษิทัจดัการค านวณไดม้ค่ีาต ่ากว่า 0.10 บาทหรอื 

- เมื่อน าเงนิปันผลต่อหน่วยลงทุนทีจ่ะจา่ยในงวดบญัชนีัน้มาหกัจากมลูค่าหน่วยลงทุน ณ วนัสิน้งวดบญัชนีัน้ แลว้
มผีลท าใหม้ลูค่าหน่วยลงทุนภายหลงัหกัเงนิปันผลต่อหน่วย มมีลูค่าต ่ากว่ามลูค่าทีต่ราไวต้่อหน่วย 

14.3.  ก าหนดเวลา วธิกีาร และขอ้จ ากดัในการจ่ายเงนิปันผลแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน :  

บรษิทัจดัการจะจ่ายเงนิปันผลตามทีก่ าหนดไวใ้นหวัขอ้ “นโยบายจ่ายเงนิปันผล” โดยในกรณีทีม่กีารจ่ายเงนิปันผล 
บรษิทัจดัการจะด าเนินการจ่ายเงนิปันผลโดยปฏบิตัดิงันี้ 

(1) บรษิทัจดัการจะก าหนดวนัปิดสมุดทะเบยีนพกัการโอนหน่วยลงทุนเพื่อรบัเงนิปันผลภายใน 30 วนัท าการนับ
จากวนัสิ้นงวดบญัช ีวนัที ่30 มถิุนายนของทุกปี และในวนัอื่นๆกรณีมกีารจ่ายเงนิปันผลเพิม่เตมิตามที่บรษิัท
จดัการพจิารณาเหน็สมควร 

(2) ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่สีทิธไิดร้บัเงนิปันผลตอ้งเป็นผูถ้อืหน่วยทีม่ชีื่อปรากฏอยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ณ วนั
ปิดสมุดทะเบยีนพกัการโอนหน่วยลงทุนเพื่อรบัเงนิปันผล 

(3) บรษิทัจดัการจะประกาศการจ่ายเงนิปันผล วนัปิดสมุดทะเบยีนพกัการโอนหน่วยลงทุนเพื่อรบัเงนิปันผล และ
อตัราการจ่ายเงนิปันผล โดยปฏบิตัดิงัต่อไปนี้  

(ก) เปิดเผยขอ้มูลผ่านช่องทางที่ผู้ลงทุนทัว่ไปสามารถเข้าถึงได้ เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภท
สถาบนั  



 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เอน็แฮนซ ์อคิวติี้   23 

(ข) แจง้ผูดู้แลผลประโยชน์ และผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ชีื่ออยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน รวมถงึผู้ถอืหน่วยลงทุน
ทีถ่อืหน่วยลงทุนชนิดไม่ระบุชื่อผูถ้อืเมื่อไดร้บัการรอ้งขอ 

(4) บรษิัทจดัการจะจ่ายเงนิปันผลเป็นเช็คขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนามผู้ถอืหน่วยลงทุนและจดัส่งใหผู้้ถือหน่วย
ลงทุนทางไปรษณีย์ลงทะเบยีนตามทีอ่ยู่ทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนระบุไวใ้นแบบค าขอเปิดบญัชกีองทุน หรอืน าเชค็เขา้
บญัชเีงนิฝากของผูถ้ือหน่วยลงทุนตามทีร่ะบุไวใ้นค าขอเปิดบญัชกีองทุน ทัง้นี้บรษิทัจดัการจะด าเนินการให้มี
การจ่ายเงนิปันผลภายใน 30 วนันับแต่วนัปิดสมุดทะเบยีนพกัการโอนหน่วยลงทุนเพื่อรบัเงนิปันผล 

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ใช้สทิธขิอรบัเงนิปันผลจ านวนใดภายในอายุความใช้สทิธเิรยีกรอ้งตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรษิัทจดัการจะไม่น าเงนิดงักล่าวไปใช้เพื่อการอื่นใดนอกจากเพื่อประโยชน์ของ
กองทุน 

15.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวมและผู้สัง่ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน :  

15.1.  ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีป่ระมาณการไดท้ีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด) :  

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2)  

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรยีกเก็บจากกองทุนรวมทัง้หมด ไม่เกินร้อยละ 
2.14 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

ชนิดจ่ายเงนิปันผล ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรยีกเก็บจากกองทุนรวมทัง้หมด ไม่เกินร้อยละ 
2.14 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

ชนิดสะสมมลูค่า ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทัง้หมด ไม่เกินร้อยละ 
2.14 ต่อปี ของมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรยีกเก็บจากกองทุนรวมทัง้หมด ไม่เกินร้อยละ 
2.14 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรยีกเก็บจากกองทุนรวมทัง้หมด ไม่เกินร้อยละ 
2.14 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรยีกเก็บจากกองทุนรวมทัง้หมด ไม่เกินร้อยละ 
2.14 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวม เป็นอตัราทีร่วมภาษีมลูค่าเพิม่ ภาษีธรุกจิเฉพาะ หรอืภาษี
อื่นใดในท านองเดยีวกนัไวแ้ลว้ 

15.2.  ค่าธรรมเนยีมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวม :  

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี :  

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ ประมาณการค่าธรรมเนียมการจดัการรายปีในอตัรา ไม่เกินร้อยละ 
1.07 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

ชนิดจ่ายเงนิปันผล ประมาณการค่าธรรมเนียมการจดัการรายปีในอตัรา ไม่เกินร้อยละ 
0.49 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

ชนิดสะสมมลูค่า ประมาณการค่าธรรมเนียมการจดัการรายปีในอตัรา ไม่เกินร้อยละ 
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1.07 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั ประมาณการค่าธรรมเนียมการจดัการรายปีในอตัรา ไม่เกินร้อยละ 

1.07 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม ประมาณการค่าธรรมเนียมการจดัการรายปีในอตัรา ไม่เกินร้อยละ 

1.07 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 
ชนดิผูล้งทุนพเิศษ ประมาณการค่าธรรมเนียมการจดัการรายปีในอตัรา ไม่เกินร้อยละ 

1.07 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 
 รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

 ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวม เป็นอตัราทีร่วมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธรุกจิเฉพาะ   
 หรอืภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนัไวแ้ลว้ 

 15.2.2.   ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์รายปี :  

 รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปีในอตัราไม่เกิน
รอ้ยละ 0.06 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

ชนิดจ่ายเงนิปันผล ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปีในอตัราไม่เกิน
รอ้ยละ 0.06 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

ชนิดสะสมมลูค่า ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปีในอตัราไม่เกิน
รอ้ยละ 0.06 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปีในอตัราไม่เกิน
รอ้ยละ 0.06 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปีในอตัราไม่เกิน
รอ้ยละ 0.06 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปีในอตัราไม่เกิน
รอ้ยละ 0.06 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

  รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวม เป็นอตัราทีร่วมภาษีมลูค่าเพิม่ ภาษีธรุกจิเฉพาะ    
  หรอืภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนัไวแ้ลว้ 

  15.2.3.   ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนรายปี :  

  รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนรายปีในอตัรา ไม่
เกนิรอ้ยละ 0.33 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

ชนิดจ่ายเงนิปันผล ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนรายปีในอตัรา ไม่
เกนิรอ้ยละ 0.13 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

ชนิดสะสมมลูค่า ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนรายปีในอตัรา ไม่
เกนิรอ้ยละ 0.33 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนรายปีในอตัรา ไม่
เกนิรอ้ยละ 0.33 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนรายปีในอตัรา ไม่
เกนิรอ้ยละ 0.33 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 
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ชนิดผูล้งทุนพเิศษ ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนรายปีในอตัรา ไม่
เกนิรอ้ยละ 0.33 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมทีป่รกึษาการลงทุน :  

ไม่ม ี 

15.2.5.  ค่าธรรมเนียมการจดัจ าหน่าย :  

ไม่ม ี 

15.2.6.  ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ :  

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื่นๆ ในอตัราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน
รวม  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วเน่ืองกบักองทุน 

(1)  ค่าใช้จ่ายในการส่งเสรมิการขายในการเสนอขายครัง้แรก เช่น ค่าโฆษณาประชาสมัพนัธ์ เป็นต้น 
และค่าใชจ้่ายในการส่งเสรมิการขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก เช่น ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ ์
หรอืค่าสื่อโฆษณาประชาสมัพนัธ์ การส่งเสรมิการขาย การจดัอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายใน
ดา้นการตลาด ตลอดจนการจดัสมัมนาการแนะน ากองทุน เป็นตน้ ตามทีจ่่ายจรงิ แต่ทัง้นี้ไม่เกนิรอ้ย
ละ 1.07 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนต่อปีบญัชตีามทีจ่่ายจรงิ 

(2)  ค่าใชจ้่ายหรอืค่าธรรมเนียมทีเ่กี่ยวขอ้งในการจดัตัง้กองทุน เช่นค่าธรรมเนียมในการจดัตัง้กองทุน
และจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิของกองทุนกบัส านักงาน ค่าทีป่รกึษาทนายความ ในช่วงจดัตัง้กองทุน 
เป็นตน้ 

(3)  ค่าแปลหนังสอืชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุนเป็นภาษาต่างประเทศ (ถา้ม)ี 
(4)  ค่าใชจ้่ายในการสอบบญัช ี
(5)  ค่าทีป่รกึษากฎหมาย 
(6)  ค่าจัดท า จัดพิมพ์ แบบฟอร์มค าขอใช้บริการกองทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/

ใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบก ากบัภาษี รายงานการถอืหน่วยลงทุนและแบบฟอร์มอื่นๆทีเ่กี่ยวขอ้งกบักองทุน 
และค่าใชจ้่ายในการจดัเตรยีมและจดัส่งเอกสารดงักล่าวใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน ตลอดจนค่าใช้จ่าย
อื่นๆทีเ่กีย่วเน่ืองกบักองทุน 

(7)  ค่าจดัท า ค่าพิมพ์หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานประจ างวด 6 เดือนและรายงาน
ประจ าปีถงึผูถ้อืหน่วยลงทุน 

(8)  ค่าใช้จ่ายในการประกาศมูลค่าทรพัย์สินตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในหนังสอืพิมพ์
รายวนัหรอืสิง่พมิพอ์ื่นใด 

(9)  ค่าใชจ้่าย และ/หรอืค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวกบัการซื้อขายหลกัทรพัย์ การลงทุนในหลกัทรพัย ์
เช่น ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าประกันความเสี่ยงเนื่ องจากความผันผวนของอัตรา
แลกเปลีย่น และ/หรอื อตัราดอกเบีย้ เป็นตน้ 

(10)  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดี (ถ้ามี) อาทเิช่น ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการติดตามทวงถาม หรือการ
ด าเนินคดี เพื่อการรับช าระหนี้ใดๆ ของกองทุน และ/หรือ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีของผู้ดูแล
ผลประโยชน์ทีฟ้่องรอ้งใหบ้รษิทัจดัการปฏบิตัหิน้าทีห่รอืเรยีกค่าสนิไหมทดแทนความเสยีหายจาก
บรษิัทจดัการเพื่อประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุนหรอืเมื่อไดร้บัค าสัง่จากส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรอืคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอื ค่าใช้จ่ายดา้นกฎหมายในการด าเนินคดทีางศาลเพื่อ
รกัษาสทิธขิองกองทุน เป็นตน้ 
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(11)  ค่าจดัเตรยีมรายงานต่างๆ ส าหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุน และ/หรอืค่าใชจ้่ายต่างๆทีเ่กดิขึน้จากการปฏบิตัิ
ตามกฎหมายหรอืประกาศของส านักงาน หรอืคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสมาคม หรอืหน่วยงานทีม่ี
อ านาจตามกฎหมาย 

(12)  ค่าใชจ้่ายในการจดัท า จดัพิมพ ์และจดัส่งหนังสอืบอกกล่าว ประกาศและรายงานต่างๆ รวมถงึการ
ลงประกาศในหนังสอืพมิพ์รายวนั ที่นอกเหนือจากการประกาศมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิเช่น ประกาศ
การแก้ไขเพิม่เตมิโครงการ การปิดสมุดทะเบยีนเพื่อจ่ายเงนิปันผล เป็นต้น และ/หรอื ข่าวสารถงึผู้
ถอืหน่วยลงทุน 

(13)  ค่าใชจ้่ายเกีย่วเนื่องจากการเปลีย่นแปลงแกไ้ขโครงการ เช่น การจดัประชุมผูถ้อืหน่วยลงทุน การขอ
มตผิูถ้อืหน่วยลงทุน ค่าใชจ้่ายในการประกาศการแกไ้ขในหนังสอืพมิพ ์เป็นตน้ 

(14) ค่าเอกสารทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบญัชกีองทุน 
(15)  ค่าใชจ้่ายในการรบัช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทนุ ค่าใชจ้่ายในการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน เช่น 

ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร เป็นตน้ 
(16)  ค่าฤชา ค่าธรรมเนียม และ/หรอืค่าใชจ้่ายอื่นๆ เช่นค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่า

ไปรษณียากร คา่ไปรษณียากรส าหรบัหนังสอืโตต้อบกบัผูถ้อืหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าจดทะเบยีน
กบัผูม้อี านาจตามกฎหมาย รวมทัง้ค่าใชจ้า่ย และ/หรอื ค่าธรรมเนียมต่างๆทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการจดัหา 
ได้มา รบัมอบ/ส่งมอบดูแล รักษา ป้องกันผลประโยชน์ ซึ่งสินทรพัย์หรือหลกัทรพัย์ต่างๆของ
กองทุนทีน่อกเหนือไปจากทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 15.2.2 "ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์รายปี" เป็นตน้ 

(17)  ค่าใชจ้่ายต่างๆในการช าระบญัช ีและเลกิกองทุน 
(18)  ค่าฤชา ค่าธรรมเนียม และ/หรอืค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทีเ่กีย่วเน่ืองกบักองทุน 

15.3.  ค่าธรรมเนียมทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ัง่ซื้อหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน :  

15.3.1.  ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : ไม่ม ี 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

--ไม่ม—ี 

15.3.2.  ค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (Back-end Fee) : ไม่ม ี 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

--ไม่ม—ี 

15.3.3.  ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน (Switching Fee) :  

15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้ (Switching In) :ไม่ม ี 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการเอง 

--ไม่ม—ี 

15.3.3.2  ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่ม ี 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการเอง 

--ไม่ม—ี 

15.3.4.  ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ม ี 

ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็  
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รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

ตามทีจ่่ายจรงิ โดยนายทะเบยีนจะเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมจากผูโ้อนในวนัทีย่ื่นค าขอโอนหน่วยลงทนุ 

15.3.5.  ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน : ม ี 

ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

ค่าธรรมเนียมในการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน ตามอตัราที่นายทะเบยีนหน่วยลงทุนก าหนด
เป็นการทัว่ไปในการใหบ้รกิาร 

15.3.6.  ค่าปรบักรณีขายคนืหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถอืครองทีก่ าหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่ม ี 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

15.3.7.  ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ : ม ี 

ตามทีจ่่ายจรงิ  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

(1)  ค่าใชจ้่ายในการซื้อขายหลกัทรพัยเ์มื่อสัง่ซื้อ สัง่ขาย หรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 

กองทุนจะยกเว้นไม่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก การ
สัง่ซื้อ สัง่ขายคืน หรือสัง่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหลงัการเสนอขายครัง้แรก กองทุนจะเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมนี้ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.33 ของมูลค่าหน่วยลงทุนทีส่ัง่ซื้อ สัง่ขายคนื หรอืสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุน เพื่อน าเงนิดงักล่าวไปช าระเป็นค่าใชจ้่ายในการซื้อขายหลกัทรพัย์ในการสัง่ซื้อสัง่ขาย
หลกัทรพัย์ เช่น ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย์ ภาษีมูลค่าเพิม่ หรอื อื่นๆ ตามทีก่องทุน
จะถูกเรยีกเก็บเมื่อสัง่ซื้อหรอืสัง่ขายหลกัทรพัย์ ทัง้นี้ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลง
อตัราค่าใชจ้่ายในการซื้อขายหลกัทรพัย์นี้ให้สอดคล้องกบัอตัราค่านายหน้าในการซื้อขายหลกัทรพัย์
โดยจะประกาศการเปลีย่นแปลงในหนังสอืพมิพร์ายวนัอย่างน้อยหนึ่งฉบบั 

(2)  ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการหรือตัวแทน (ถ้ามี) หรือนายทะเบียน
ด าเนินการใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนเป็นกรณีพเิศษนอกเหนือจากกรณีปกต ิ 

(2.1)  ค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนชื่อ – สกุล ทีอ่ยู่ การออกหนังสอืรบัรองสทิธใิหม่ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วย
ลงทุน ในกรณีหาย และอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจรงิ ซึ่งเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้ถือหน่วย
ลงทนุ โดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะคดิค่าธรรมเนียมจากผูถ้อืหน่วยลงทุน ตามทีจ่่ายจรงิ 

(2.2)  ค่าใชจ้่ายอื่น ๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บรษิัทจดัการหรอืตวัแทน (ถ้าม)ี หรอืนายทะเบยีน
ด าเนินการใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนเป็นกรณีพเิศษ นอกเหนือจากกรณีปกต ิตามทีจ่่ายจรงิ 

15.4.  วธิกีารค านวณและตดัจ่ายค่าธรรมเนียม :  

การค านวณค่าธรรมเนียมตามหัวข้อค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สัง่ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน และ หัวข้อ
ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวม เป็นอตัราทีร่วมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกจิเฉพาะ หรอืภาษี
อื่นใดในท านองเดียวกันไว้แล้ว บรษิัทจดัการจะค านวณค่าธรรมเนียมข้อ 15.2.1 - 15.2.3 ทุกวนั โดยใช้มูลค่า
ทรพัย์สินสุทธิของกองทุนในแต่ละวนัเป็นฐานค านวณ แต่จะเรยีกเก็บจากกองทุนโดยการตัดจ่ายจากบญัชีของ
กองทุนเป็นรายเดอืน 

ค่าใช้จ่ายขอ้ 15.2.6 (1) - 15.2.6 (6.9) จะเรยีกเก็บจากกองทุนเมื่อมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นตามที่จ่ายจรงิ โดยในทาง
บญัช ีบรษิทัจดัการจะพจิารณาตดัจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายของกองทุนเฉลี่ยเท่ากนัทุกวนัตามระยะเวลาของค่าใชจ้่ายนัน้ 
หรอืตามระยะเวลาทีเ่หมาะสม 
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ค่าใช้จ่ายขอ้ 15.2.6 (6.10) - 15.2.6 (6.18) จะเรยีกเก็บจากกองทุนเมื่อมค่ีาใช้จ่ายเกิดขึ้นตามจ านวนที่จ่ายจรงิ 
โดยในทางบญัชี บริษัทจดัการจะตัดจ่ายครัง้เดียวในวันที่เกิดค่าใช้จ่ายนัน้ๆทัง้นี้การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดงักล่าว
ขา้งต้นจะเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชทีีก่ าหนดโดยสมาคมนักบญัชแีละผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตแห่งประเทศไทย 
อนึ่ง หากมกีารเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกบัภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรอืภาษีอื่นใดในท านองเดียวกนั บรษิัท
จดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลี่ยนแปลงการรบัรูภ้าษตี่างๆดงักล่าว โดยถอืว่าไดร้บัมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทนรวม เมื่อรวมกนัทัง้หมดแล้วตอ้งไม่เกนิอตัรารอ้ยละ 2.14 ต่อปี
ของมลูค่าทรพัยส์นิ  

15.5.  การเปลีย่นแปลงค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่าย :  

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามข้อ “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรยีกเก็บจากผู้ซื้อหรอืผู้ถือหน่วยลงทุนและ
กองทุน” อาจมกีารเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ถอืว่าเป็นการแก้ไขเพิม่เตมิรายละเอยีดโครงการ โดยบรษิัทจดัการจะ
ด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

1. ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมมคีวามประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายตามที่ไดร้ะบุไวใ้นโครงการ
และได้ด าเนินการดงักล่าวแล้ว ใหบ้รษิัทจดัการกองทุนรวมเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวใหผู้้ลงทุนทราบอย่างทัว่ถึง
ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัทีม่กีารลดค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้า่ยดงักล่าว  ทัง้นี้ การเปิดเผยขอ้มูลตอ้งกระท า
โดยวธิกีารทีเ่หมาะสมอนัท าใหม้ัน่ใจไดว้่าผูล้งทุนได้รบัทราบขอ้มูลดงักล่าว เช่น เผยแพร่ขอ้มูลไวบ้นเวบ็ไซต์
ของบรษิทัจดัการกองทุนรวม หรอื ณ สถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบรษิทัจดัการกองทุนรวม 
และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี เป็นตน้ 
การลดค่าธรรมเนียมหรอืค่าใช้จ่ายใหแ้ตกต่างไปจากโครงการ ให้ถอืว่าส านักงานให้ความเห็นชอบการแก้ไข
เพิม่เตมิโครงการในเรื่องดงักล่าวเมื่อบรษิทัจดัการกองทุนรวมไดด้ าเนินการตามวรรคหนึ่งแลว้ 

2. ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมมคีวามประสงค์จะเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้ตามทีร่ะบุไว้
ในโครงการ บรษิทัจดัการกองทุนรวมตอ้งค านึงถงึความสมเหตุสมผลกบัสภาพปกตทิางธุรกจิและประโยชน์ของ
ลูกคา้เป็นส าคญั และต้องเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้าอย่างทัว่ถงึดว้ยวธิกีารทีเ่หมาะสมอนั
ท าใหม้ัน่ใจไดว้่าผูล้งทุนได้รบัทราบขอ้มูลดงักล่าว โดยอย่างน้อยต้องจดัให้มกีารเผยแพร่ขอ้มูลไวบ้นเวบ็ไซต์
ของบรษิัทจดัการกองทุนรวม และ ณ สถานทีใ่นการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบรษิัทจดัการกองทุนรวม 
และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี  ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้ 
2.1  ในกรณีที่การเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมหรอืค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นไม่เกินกว่าอตัราขัน้สูงของค่าธรรมเนียมหรือ

ค่าใชจ้่ายเดมิตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการ ให้บรษิทัจดัการกองทุนรวมเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวใหผู้ล้งทุนทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัท าการก่อนการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้ 

2.2  ในกรณีที่การเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมหรอืค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเกินกว่าอัตราขัน้สูงของค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าใช้จ่ายเดิมตามที่ระบุไว้อย่างชดัเจนในโครงการแล้วว่าบรษิัทจดัการกองทุนรวมสามารถกระท าการ
ดังกล่าวได้ ทัง้นี้  ในรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที่บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะขึ้น
ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายดงักล่าว ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมด าเนินการตามหลกัเกณฑด์งันี้ 
(ก)  ในกรณีที่การเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้ไม่ เกนิกว่าอตัรารอ้ยละ 5 ของอตัราขัน้สูง

ดงักล่าว ให้บรษิัทจดัการกองทุนรวมเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวใหผู้้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 
วนัก่อนการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายทีเ่พิม่ขึน้ดงักล่าว 

(ข)  ในกรณีที่การเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมหรอืค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเกินกว่าอตัราร้อยละ 5 ของอตัราขัน้สูง
ดงักล่าว บรษิทัจดัการกองทุนรวมตอ้งไดร้บัมตพิเิศษ 

ในการเปิดเผยขอ้มลูตามวรรคหนึ่ง มใิหน้ ามาใชก้บักรณีทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมไดร้บัมตพิเิศษ” 
ทัง้นี้ การเปลี่ยนแปลงขอ้ 2 (2.2) ใหบ้รษิทัจดัการแจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 
วนันับแต่วนัเปลีย่นแปลงค่าธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้่ายดงักล่าว 
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16.  วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน หลกัเกณฑแ์ละวิธีการด าเนินการในกรณีท่ีมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถกูต้อง :  

16.1.  วธิกีารค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วย
ลงทุน : ในประเทศ  

16.2. เงือ่นไขพเิศษ :  

1. บรษิัทจดัการจะค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวมตามหลกัเกณฑ์ และวธิกีารที่ส านักงานประกาศ
ก าหนด และตามทีส่มาคมบรษิทัจดัการลงทุนก าหนดโดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. 

1.1 มลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม  

1.2 มลูค่าหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ

1.3 มลูค่าหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดจ่ายปันผล 

1.4 มลูค่าหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดสะสมมลูค่า  

1.5 มลูค่าหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนสถาบนั 

1.6 มลูค่าหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนกลุ่ม 

1.7 มลูค่าหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนพเิศษ 

กองทุนมกีารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามชนิด ดงันัน้ มลูค่าหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมมีลูค่าไม่เท่ากนั  
มูลค่าทรพัย์สินสุทธิของแต่ละชนิดหน่วยลงทุนรวมกันจะเท่ากับมูลค่าทรพัย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ่ง
ผลประโยชน์ที่เกิดจากการลงทุนจะถือเป็นประโยชน์ของกองทุนรวม และจะถูกปันส่วนตามสดัส่วนมูลค่า
ทรพัยส์นิสุทธขิองหน่วยลงทุนแต่ละชนิด 
วธิกีารค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิ 
กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ท าให้การปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต้องมีการแบ่งการค านวณมูลค่า
ทรพัยส์นิสุทธติามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน  
การค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนนัน้ จะค านวณมลูค่าทรพัย์สนิสุทธโิดยรวมของกองทุน และปันส่วน
ใหก้บัหน่วยลงทุนแต่ละชนิด โดยการเฉลีย่ตามสดัส่วนของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองวนัก่อนหน้าของหน่วยลงทุน
แต่ละชนิด  
กรณีวนัแรกของการค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธจิะเฉลีย่โดยใชม้ลูค่าหน่วยลงทุนทีข่ายไดท้ัง้หมดของแต่ละชนิด
หน่วยลงทุน  
หลงัจากนัน้ ปรบัปรุงรายการที่เกี่ยวข้องเฉพาะกับหน่วยลงทุนแต่ละชนิด (ได้แก่ รายการขายหน่วยลงทุน 
รายการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน รายการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ และรายการเงนิปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนแต่ละชนิด เป็นต้น) และค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธหิลงัหกัค่าธรรมเนียมและมูลค่าหน่วยลงทุน
ของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน  
ทัง้นี้ มูลค่าทรพัยส์นิสุทธขิองหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีค่ านวณ จะต้องมมีลูค่าไม่ต ่ากว่าศูนย ์การปันส่วนรายได้
และค่าใชจ้่ายใหเ้ป็นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน  
ตวัอย่างการค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิ 
ตวัอย่างที ่1 
มลูค่าทรพัยส์นิทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 300,000 บาท มลูค่าทีต่ราไวต้่อหน่วย 10 บาท แบ่งเป็น 1.ชนิดสะสม
มูลค่า 300,000 บาท 2.ชนิดจ่ายปันผล (ยงัไม่เปิดบริการ) 3.ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ (ยงัไม่เปิด
บรกิาร) 4.ชนิดผู้ลงทุนสถาบนั (ยงัไม่เปิดบรกิาร) 5.ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (ยงัไม่เปิดบรกิาร) 6.ชนิดผูล้งทุนพเิศษ 
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และสมมตมิผีลประโยชน์ในวนัแรก 15,000 บาท และมยีอดซื้อหน่วยลงทุนชนิดสะสมมลูค่า 500,000 บาท และ
มยีอดขายคนืหน่วยลงทุนชนิดสะสมมลูค่า 10,000 บาท 
 

 
กองทุนรวม ชนิดสะสมมูลค่า ชนิดจ่ายปัน

ผล 
(ยงัไม่เปิด
บรกิาร) 

ชนดิขายคนื
หน่วยลงทุน
อตัโนมตัิ 
(ยงัไม่เปิด
บรกิาร) 

ชนิดผู้ลงทุน
สถาบนั 
(ยงัไม่เปิด
บรกิาร) 

ชนิดผู้ลงทุน
กลุม่ 
(ยงัไม่เปิด
บรกิาร) 

ชนิดผู้ลงทุน
พเิศษ 
(ยงัไม่เปิด
บรกิาร) 

มลูค่าทรพัยส์นิสุทธทิีจ่ าหน่ายได้ 
หลงัหกัค่าธรรมเนียมการขาย (ถา้ม)ี 

300,000.00  -  -  -  -  -  -  

ผลประโยชน์ทีเ่กดิขึน้ จ านวน 15,000 บาท 
วธิคิดิการปันส่วนมูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิ
- ชนิดสะสมมลูค่า = 300,000 / 300,000 x 15,000 

15,000.00  15,000.00  -  -  -  -  -  

มลูค่าทรพัยส์นิสุทธกิ่อนหกัค่าใชจ้่ายของกองทุน 315,000.00  315,000.00  -    -    -    -    -    

รายการค่าใชจ้่ายของกองทุนรวมต่อวนั (/365)            

- ค่าธรรมเนียมการจดัการ (+VAT) = 1.07% (9.23)  (9.23) -    -    -    -    -    
- ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ (+VAT) = 0.0321% (0.28) (0.28) -    -    -    -    -    

- ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน (+VAT) = 0.107% (0.92) (0.92) -    -    -    -    -    

มูลคา่ทรพัยสิ์นสทุธิ (NAV) 314,989.57   314,989.57  -    -    -    -    -    

จ านวนหน่วยลงทุน (หน่วย) 
 
30,000.0000  

30,000.0000  -    -    -    -    -    

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.4996  10.4996  -    -    -    -    -    
        

วนัต่อมา ท าการเพิม่-ลดหน่วยจากการซื้อหน่วยลงทุน และขายคนืหน่วยลงทุน ของวนัท าการก่อนหน้า (จาก
รายการซื้อหน่วยลงทุนชนิดสะสมมลูค่า 500,000 บาท และ ขายคนืหน่วยลงทุนชนิดสะสมมลูค่า 10,000 บาท) 
และสมมตมิผีลประโยชน์ในวนัถดัมา 40,000 บาท 
 

 
กองทุนรวม ชนิดสะสม

มลูค่า 
(ยงัไม่เปิด
บรกิาร) 

ชนิดจ่ายปัน
ผล 
(ยงัไม่เปิด
บรกิาร) 

ชนดิขายคนื
หน่วยลงทุน
อตัโนมตัิ 
(ยงัไม่เปิด
บรกิาร) 

ชนิดผู้ลงทุน
สถาบนั 
(ยงัไม่เปิด
บรกิาร) 

ชนิดผู้ลงทนุ
กลุ่ม 
(ยงัไม่เปิด
บรกิาร) 

ชนิดผู้ลงทุน
พเิศษ 
(ยงัไม่เปิด
บรกิาร) 

มูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ ณ วนัก่อนหน้า 314,989.57  314,989.57  -  -  -  -  -  

ปรบัปรุงเพิม่-ลดมลูค่าหน่วยลงทุนของวนัท าการก่อนหน้า              
- รายการซื้อหน่วยลงทุน 500,000.00  500,000.00  -    -    -    -    -    
- รายการขายคนืหน่วยลงทุน (10,000.00) (10,000.00) -    -    -    -    -    

มูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิก่อนหกัค่าใช้จา่ยของกองทุน 804,989.57  804,989.57  -    -    -    -    

ผลประโยชน์ทีเ่กดิขึน้ จ านวน 40,000 บาท 
วธิคิดิการปันส่วนมูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิ
- ชนิดสะสมมลูค่า = 804,989.57 / 804,989.57 x 40,000 

 40,000.00  40,000.00  -  -  -  -  -  

มลูค่าทรพัยส์นิสุทธกิ่อนหกัค่าใชจ้่ายของกองทุน  844,989.57  844,989.57  -    -    -    -    -    
รายการค่าใชจ้่ายของกองทุนรวมต่อวนั (/365)            
- คา่ธรรมเนียมการจดัการ (+VAT) = 1.07%  (24.77) (24.77) -    -    -    -    -    
- ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ (+VAT) = 0.0321% (0.74)  (0.74) -    -    -    -    -    
- ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน (+VAT) = 0.107% (2.48) (2.48) -    -    -    -    -    
มูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ (NAV) 844,961.58  844,961.58  -    -    -    -    -    

จ านวนหน่วยลงทุนของวนัก่อนหน้า (หน่วย)  30,000.0000   30,000.0000  -    -    -    -    -    
- หน่วยลงทุนเพิม่ขึน้ (500,000 / 10.4997)  47,620.4082  47,620.4082  -    -    -    -    -    
- หน่วยลงทุนลดลง (10,000 / 10.4996) (952.4172) (952.4172) -    -    -    -    -    
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จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือ (หน่วย) 76,667.9910  76,667.9910  -    -    -    -    -    
มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 11.0210   11.0210  -    -    -    -    -    

 
ตวัอย่างที ่2 เปิดเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดจ่ายปันผล ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิชนิดผูล้งทุนสถาบนั 
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม และชนิดผู้ลงทุนพิเศษ ในวนัก่อนหน้า โดยมีรายการ ขายหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 
จ านวน 40,000 บาท ซื้อหน่วยลงทุนชนิดจ่ายปันผล จ านวน 500,000 บาท ซื้อหน่วยลงทุนชนิดขายคนืหน่วย
ลงทุนอตัโนมตั ิจ านวน 600,000 บาท ซื้อหน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนสถาบนั จ านวน 1,000,000 บาท ซื้อหน่วย
ลงทุนชนิดผูล้งทุนกลุ่ม จ านวน 1,200,000 บาท ซื้อหน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนพเิศษ จ านวน 150,000 บาท และ
สมมตมิผีลประโยชน์เกดิขึน้วนัน้ีจ านวน 200,000 บาท 

 
 

กองทุนรวม ชนิดสะสม
มลูค่า 

ชนิดจ่ายปัน
ผล 

ชนิดขายคนื
หน่วยลงทุน
อตัโนมตัิ 

ชนิดผู้ลงทุน
สถาบนั 

ชนิดผู้ลงทุน
กลุม่ 

ชนิดผู้ลงทุน
พเิศษ 

มูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ ณ วนัก่อนหน้า 844,961.58  844,961.58  -    -    -    -    -    

ปรบัปรุงเพิม่-ลดมลูค่าหน่วยลงทุนของวนัท าการก่อนหน้า               
- รายการซื้อหน่วยลงทุน 3,450,000.00  -    500,000.00   600,000.00  1,000,000.00  1,200,000.00  150,000.00  
- รายการขายคนืหน่วยลงทุน (40,000.00)  (40,000.00) -    -    -    -    -    

มูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิก่อนหกัค่าใช้จ่ายของกองทุน 4,254,961.58   804,961.58   500,000.00   600,000.00  1,000,000.00  1,200,000.00  150,000.00  

ผลประโยชน์ทีเ่กดิขึน้ จ านวน 200,000 บาท 
วธิคิดิการปันส่วนมูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิ
- ชนิดสะสมมลูค่า = 804,961.58 / 4,254,961.58 x 200,000 
- ชนิดจ่ายปันผล   = 500,000 / 4,254,961.58 x 200,000 
- ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ = 600,000 / 4,254,961.58 x 
200,000 
- ชนิดผูล้งทุนสถาบนั = 1,000,000 / 4,254,961.58 x 200,000 
- ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม = 1,200,000 / 4,254,961.58 x 200,000 
- ชนิดผูล้งทุนพเิศษ = 150,000 / 4,254,961.58 x 200,000 

200,000.00  37,836.37  23,501.97  28,202.37  47,003.95  56,404.75  7,050.59  

มลูค่าทรพัยส์นิสุทธกิ่อนหกัค่าใชจ้่ายของกองทุน 4,454,961.58  842,797.95  523,501.97  628,202.37  1,047,003.95  1,256,404.75  157,050.59  

รายการค่าใชจ้่ายของกองทุนรวมต่อวนั (/365)            

- คา่ธรรมเนียมการจดัการ (+VAT) = 1.07% 
(ยกเวน้ค่าธรรมเนียมการจดัการ เฉพาะชนิดผูล้งทุนพเิศษ) 

(126.00)  (24.71) (15.35)  (18.42) (30.69)  (36.83)  -    

- ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ (+VAT) = 0.0321% (3.91) (0.74)  (0.46)  (0.55) (0.92) (1.10) (0.14) 
- ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน (+VAT) = 0.107%  (13.05) (2.47)  (1.53)         (1.84)      (3.07)  (3.68)  (0.46) 

มูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ (NAV) 4,454,818.62   842,770.03    523,484.63     628,181.56  1,046,969.27  1,256,363.14    157,049.99  

จ านวนหน่วยลงทุนของวนัก่อนหน้า (หน่วย)   76,667.9910  76,667.9910  -    -    -    -    -    
- หน่วยลงทุนเพิม่ขึน้ 313,035.9037  -    45,367.5223  54,441.0267  90,735.0446  108,882.0535  13,610.2566  
- หน่วยลงทุนลดลง  (3,629.4347) (3,629.4347) -    -    -    -    -    
จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือ (หน่วย) 86,074.4600  73,038.5563  45,367.5223  54,441.0267   90,735.0446  108,882.0535  13,610.2566  
มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย)    11.5387   11.5387   11.5387  11.5387  11.5387  11.5387  11.5390  

 
ตวัอย่างที ่3  
มีรายการ ซื้อหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า จ านวน 120,000 บาท ซื้อหน่วยลงทุนชนิดจ่ายปันผล จ านวน 
500,000 บาท ซื้อหน่วยลงทุนชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิจ านวน 100,000 บาท ซื้อหน่วยลงทุนชนิดผู้
ลงทุนสถาบนั จ านวน 500,000 บาท ขายหน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนกลุ่ม จ านวน 200,000 บาท ซื้อหน่วยลงทุน
ชนิดผูล้งทุนพเิศษ จ านวน 150,000 บาท ในวนัก่อนหน้า และสมมตมิผีลประโยชน์เกดิขึน้วนัน้ีจ านวน 280,000 
บาท 
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กองทุนรวม ชนิดสะสม

มลูค่า 
ชนิดจ่ายปัน
ผล 

ชนิดขายคนื
หน่วยลงทุน
อตัโนมตัิ 

ชนิดผู้ลงทุน
สถาบนั 

ชนิดผู้ลงทนุ
กลุ่ม 

ชนิดผู้ลงทุน
พเิศษ 

มูลคา่ทรพัยสิ์นสุทธิ ณ วนัก่อนหน้า 4,454,818.62   842,770.03  523,484.63    628,181.56  1,046,969.27  1,256,363.14    157,049.99  

ปรบัปรุงเพิม่-ลดมลูค่าหน่วยลงทุนของวนัท าการก่อนหน้า              

- รายการซื้อหน่วยลงทุน 1,370,000.00  120,000.00  500,000.00  100,000.00  500,000.00   150,000.00  

- รายการขายคนืหน่วยลงทนุ (200,000.00)         (200,000.00)   

มูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิก่อนหกัค่าใช้จ่ายของกองทุน 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  

ผลประโยชน์ทีเ่กดิขึน้ จ านวน 280,000 บาท 
วธิคิดิการปันส่วนมูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิ
- ชนิดสะสมมลูค่า = 962,770.03 / 5,624,818.62 x 280,000 
- ชนิดจ่ายปันผล   = 1,023,484.63 / 5,624,818.62 x 280,000 
- ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ  
   = 728,181.56 / 5,624,818.62 x 280,000 
- ชนดิผูล้งทุนสถาบนั = 1,546,969.27 / 5,624,818.62 x 280,000 
- ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม = 1,056,363.14 / 5,624,818.62 x 280,000 
- ชนิดผูล้งทุนพเิศษ = 307,049.99 / 5,624,818.62 x 280,000 

 280,000.00  47,926.10  50,948.43    36,248.43   77,007.17   52,585.11   15,284.76  

มลูค่าทรพัยส์นิสุทธกิ่อนหกัค่าใชจ้่ายของกองทุน 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  
จ่ายเงนิปันผล 0.15 บาทต่อหน่วย              
- ชนิดจ่ายปันผล = 88,699.5845 x 0.15 13,304.94)   (13,304.94)         
มลูค่าทรพัยส์นิสุทธกิ่อนหกัค่าใชจ้่ายของกองทุน 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  
รายการค่าใชจ้่ายของกองทุนรวมต่อวนั (/365)            
- คา่ธรรมเนียมการจดัการ (+VAT) = 1.07% 
(ยกเวน้ค่าธรรมเนียมการจดัการ เฉพาะชนิดผูล้งทุนพเิศษ) 

(163.27) (29.63)  (31.11)  (22.41)  (47.61)  (32.51) -    

- ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ (+VAT) = 0.0321%  (5.18) (0.89)   (0.93) (0.67) (1.43) (0.98) (0.28) 
- ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน (+VAT) = 0.107% (17.26) (2.96) (3.11)  (2.24) (4.76) (3.25) (0.94) 
มูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ (NAV) 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  
จ านวนหน่วยลงทุนของวนัก่อนหน้า (หน่วย)  386,074.4600  73,038.5563  45,367.5223  54,441.0267   90,735.0446  108,882.0535  13,610.2566  
- หน่วยลงทุนเพิม่ขึน้ 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) -    
จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือ (หน่วย) 487,470.9973  83,438.2512  88,699.5845  63,107.4391  134,067.1068  91,549.0784  26,609.5373  
มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 12.0854  12.1127  11.9627  12.1127   12.1127  12.1127  12.1134  

 

วนัต่อมา ท ารายการรบัคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัใิหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมัต ิหน่วย
ละ 0.15 บาท ของวนัก่อนหน้า และ สมมตมิผีลประโยชน์เกดิขึน้วนัน้ี 250,000 บาท 
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หมายเหตุ :  

การค านวณในตารางขา้งต้นเป็นเพยีงตวัอย่างเพื่อประกอบการอธบิายเท่านัน้ ทัง้นี้ ยงัไม่รวมค่าธรรมเนียม
การขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุน หรอืค่าธรรมเนียมอื่นใด (ถา้ม)ี 

(2) บรษิทัจดัการจะค านวณและประกาศมูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคา
รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดงัต่อไปนี้   

(2.1)  ค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธแิละมลูค่าหน่วยลงทุนทุกสิน้วนัท าการ 

(2.2)  ค านวณราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทุกสิน้วนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุน 

(2.3)  ประกาศมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน
ของวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด ภายในวนัท าการถดัไป 

(2.4)  ประกาศมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิและมูลค่าหน่วยลงทุนของวนัปิดทะเบยีนเพื่อการจ่ายเงนิปันผล ภายใน
วนัท าการถดัจากวนัปิดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงนิปันผล 

ในกรณีที่บรษิทัจดัการก าหนดวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนแต่ละครัง้ห่างกนัเกิน 1 สปัดาห์ บรษิัท
จดัการจะประกาศมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนทีค่ านวณทุกสิ้น วนัท าการสุดท้ายของ
สปัดาหต์าม (2.1) ภายในวนัท าการถดัจากวนัท าการสุดทา้ยของสปัดาหด์งักล่าวดว้ย 

มลูค่าหน่วยลงทุน หมายถงึ มูลค่าทรพัยส์นิสุทธหิารดว้ยจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด
เมื่อสิน้วนัท าการทีค่ านวณนัน้ 

มลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีป่ระกาศ
ขา้งตน้ ตอ้งไดร้บัการรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์ 

ในกรณีที่การประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ไดก้ระท าผ่านระบบเผยแพร่ขอ้มูลมูลค่าหน่วยลงทุนทีจ่ดั
ขึ้นโดยสมาคม (NAV Center) หรอืช่องทางอื่นที่ส านักงานยอมรบั บรษิัทจดัการจะประกาศมูลค่า
ทรพัยส์นิสุทธแิละมลูค่าหน่วยลงทุนภายใน 2 วนัท าการถดัไปได ้

การประกาศข้างต้น บริษัทจัดการจะประกาศ/เผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ
ที ่ www.principal.th ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะประกาศโดยช่องทางอื่นแทนการประกาศใน
เวบ็ไซด์ หรอืช่องทางอื่นใดทีเ่หมาะสม โดยถอืว่าได้รบัความเหน็ชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และ
บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั และจดัใหม้ปีระกาศดงักล่าว
ไว ้ณ สถานทีต่ดิต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุน และ/
หรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการก าหนดและเหน็ว่าเหมาะสม  

ในกรณีทีมู่ลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน จ านวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคา
รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไม่ถูกตอ้ง บรษิทัจดัการจะด าเนินการตามหลกัเกณฑ์และวธิกีาร
ทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

(3)  การใช้ตวัเลขทศนิยมของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคนืหน่วยลงทุน 
หรอืจ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บรษิทัจดัการจะด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

(3.1) ค านวณและประกาศมูลค่าทรพัย์สนิสุทธเิป็นตวัเลข โดยมทีศนิยม 2 ต าแหน่ง โดยใช้วธิกีารปัดเศษ
ทศนิยมตามหลกัสากล 

(3.2) ค านวณมลูคา่หน่วยลงทุนเป็นตวัเลข โดยมทีศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใชว้ธิกีารปัดเศษทศนิยมตามหลกั
สากล ส าหรบัมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใชใ้นการค านวณราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมต าแหน่ง
ที ่4 ขึน้ ส่วนมลูค่าหน่วยลงทุนเพื่อใชใ้นการค านวณราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนจะตดัทศนิยมต าแหน่ง
ที ่5 ทิง้ 
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(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที่ค านวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ต าแหน่งโดยตัด
ทศนิยมต าแหน่งที่ 5 ทิ้ง และประกาศราคาขายและราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนตามที่ค านวณได้ใน 
(3.2) 

(3.4) ค านวณจ านวนหน่วยลงทุนเป็นตวัเลขโดยมทีศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใช้วธิกีารปัดเศษทศนิยมตาม
หลกัสากล แต่จะใชผ้ลลพัธเ์ป็นตวัเลขโดยมทีศนิยมเพยีง 4 ต าแหน่งโดยตดัทศนิยมต าแหน่งที ่5 ทิง้ 

ในกรณีทีม่ผีลประโยชน์เกดิขึน้จากการค านวณตาม (3.1) ถงึ (3.4) บรษิทัจดัการจะน าผลประโยชน์นัน้
รวมเขา้เป็นทรพัยส์นิของกองทุนเปิด 

16.3. แหล่งขอ้มลูการเปิดเผยมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน :  

เว็บไซต์ของบริษัทจดัการ อย่างไรก็ตามในกรณีเกิดเหตุสุดวิสยัหรอืเกิดเหตุขดัข้องที่ไม่สามารถประกาศทาง
เว็บไซต์ของบริษัทจดัการได้ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิประกาศทางช่องทางอื่นที่เหมาะสมแทน อาทิ ระบบ
เผยแพร่ขอ้มูลมูลค่าหน่วยลงทุนที่จดัขึ้นโดยสมาคม (NAV Center) หรอืหนังสอืพิมพ์รายวนั หรอืติดประกาศที่
บรษิทัจดัการและจะประกาศในช่องทางดงักลา่วขา้งตน้ทนัทใีนโอกาสแรกทีก่ระท าไดโ้ดยไม่ชกัชา้  

ทัง้นี้ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธเิปลี่ยนแปลงช่องทางในการประกาศผ่านทางช่องทางอื่นใดทีเ่หมาะสม และถือว่า
ไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้ือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบรษิัทจดัการจะแจ้งใหผู้้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อย
กว่า 30 วนั  

16.4.  หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารด าเนินการในกรณีทีม่ลูค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง :  

1. ในกรณีทีมู่ลค่าหน่วยลงทุนหรอืราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้องต่างจากมูลค่าหน่วยลงทุนหรอืราคาหน่วยลงทุนที่
ถูกตอ้งน้อยกว่าหนึ่งสตางค ์หรอืต่างจากมูลค่าหน่วยลงทุนหรอืราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้
ไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหน่วยลงทุนหรอืราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง บรษิัทจดัการจะจดัท าและส่ง
รายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความไม่ถูกต้องผดิพลาดภายใน 7 วนัท าการนับแต่วนัที่พบว่ามูลค่า
หน่วยลงทุนหรอืราคาหน่วยลงทนุไม่ถูกตอ้ง และจดัใหม้สี าเนารายงานดงักล่าวไว ้ณ ทีท่ าการของบรษิทัจดัการ
เพื่อให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อย 
ดงัต่อไปนี้ 
(1) มลูค่า/ราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้ง 
(2) มลูค่า/ราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง  
(3) สาเหตุทีท่ าใหม้ลูค่า/ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง 
(4) มาตรการป้องกนัเพื่อมใิหมู้ลค่า/ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ในกรณีทีค่วามไม่ถูกต้องมสีาเหตุมาจากปัจจยั

ภายนอกทีไ่ม่อาจควบคุมได ้
ในกรณีที่สาเหตุที่ท าให้มูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง มผีลต่อเนื่องถึงการค านวณมูลค่า/ราคาหน่วย
ลงทุนครัง้ต่อไป ใหแ้กไ้ขมลูค่า/ราคาหน่วยลงทุนใหถู้กตอ้งตัง้แต่วนัทีพ่บว่ามลูค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกตอ้ง 

2. ในกรณีทีมู่ลค่าหน่วยลงทุนหรอืราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งต่างจากมลูค่าหน่วยลงทุนหรอืราคาหน่วยลงทุนที่
ถูกต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไป และคดิเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของมลูค่าหน่วยลงทุนหรอืราคาหน่วยลงทุน
ลงทุนทีถู่กต้อง บรษิทัจดัการจะค านวณมลูค่า/ราคาหน่วยลงทุนยอ้นหลงันับแต่วนัทีพ่บมลูค่า/ราคาหน่วยลงทุน
ไม่ถูกต้องจนถึงวนัที่มูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และด าเนินการดงัต่อไปนี้เฉพาะวนัที่มูลค่า/ราคาหน่วย
ลงทุนทีไ่ม่ถูกต้องต่างจากมลูค่า/ราคาหน่วยลงทุนทีถู่กต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไป และคดิเป็นอตัราส่วนตัง้แต่
รอ้ยละ 0.5 ของมลูค่า/ราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง 
(1) จดัท ารายงานการแกไ้ขมลูค่า/ราคาหน่วยยอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาใหเ้สรจ็สิน้ภายในวนัท าการ

ถดัจากวนัที่พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนนัน้ไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดงักล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
ภายในวนัท าการถัดจากวนัที่ค านวณมูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนเสร็จสิ้น เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รบัรอง
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ขอ้มลูในรายงานดงักล่าวภายในวนัท าการถดัจากวนัทีบ่รษิทัจดัการส่งรายงานใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ ทัง้นี้ 
รายงานดงักล่าวจะมรีายการอย่างน้อยดงัต่อไปนี้ 
(ก) มลูค่า/ราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้ง 
(ข) มลูค่า/ราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง  
(ค) สาเหตุทีท่ าใหม้ลูค่า/ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง  
(ง) การด าเนินการของบรษิทัจดัการเมื่อพบว่ามลูค่า/ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง  
ทัง้นี้ บรษิัทจดัการจะจดัให้มีส าเนารายงานตาม (1) ไว้ ณ ที่ท าการของบรษิัทจดัการ เพื่อให้ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได ้

(2) แกไ้ขมูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้องใหเ้ป็นราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งภายในวนัทีผู่ด้แูลผลประโยชน์
รบัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)  

(3) ด าเนินการโดยวธิกีารใดๆ เพื่อใหผู้้ถือหน่วยลงทุนสามารรบัทราบชื่อกองทุน ทีม่กีารแก้ไขราคาตาม (2) 
และวนั เดอืน ปีทีม่กีารแกไ้ขมลูค่า/ราคาตาม (2) ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัทีผู่ด้แูลผลประโยชน์รบัรอง
ขอ้มลูในรายงานดงักล่าว 

(4)   ชดเชยราคาใหแ้ล้วเสรจ็และด าเนินการดว้ยวธิกีารใดๆเพื่อใหผู้ซ้ื้อหน่วยลงทุนหรอืผูข้ายคนืหน่วยลงทุนที ่  
  ไดซ้ื้อหรอืขายคนืหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถงึการแก้ไขราคาตาม    
  (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัทีผู่ด้แูลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงานดงักล่าว 

 (5)    จดัท ารายงานมาตรการป้องกันเพื่อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดงักล่าว พร้อมทัง้ 
  ส าเนารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที่จ ัดท าตาม (1) ให้ส านักงาน 
  คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วนัท าการนับแต่วนัทีผู่ด้แูลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ข 
  ราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคานัน้ เวน้แต่ในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมสีาเหตุมาจาก 
  ปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ ส่งรายงานมาตรการป้องกันให้ส านักงาน 
  คณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งส าเนาเอกสารที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รบัรองว่าการที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ 
  ถกูตอ้งมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกทีไ่ม่อาจควบคุมไดแ้ทน 

3.  ในการชดเชยราคาตามขอ้ 2 (4) บรษิทัจดัการจะปฏบิตัติามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร ดงัต่อไปนี้ 

(1)  กรณีราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้องต ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง (understate) บรษิทัจดัการจะปฏบิตัิ
ดงันี้ 

(ก)  กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการจะลดจ านวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหน่วยลงทุนเป็น
จ านวนซึง่มมีูลค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้องกบัราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องหาก
ปรากฏว่าผูซ้ื้อหน่วยลงทุนไม่มหีน่วยลงทุนเหลอือยู่ หรอืมหีน่วยลงทุนเหลอือยู่น้อยกว่าจ านวนหน่วย
ลงทุนทีจ่ะตอ้งลด บรษิทัจดัการจะจ่ายเงนิของบรษิทัจดัการเองเป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาที่
ขาดอยู่ หรอืลดจ านวนหน่วยลงทุนทีเ่หลอือยู่นัน้และจ่ายเงนิของบรษิัทจดัการเองเป็นจ านวนเท่ากบั
ส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เวน้แต่การทีร่าคาหน่วย
ลงทุนไม่ถูกตอ้งมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกที ่

ไม่อาจควบคุมได ้เช่น ราคาหลกัทรพัย์ตามราคาตลาดครัง้สุดท้ายของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศ
ไทยหรอืศูนยซ์ื้อขายหลกัทรพัยไ์ม่ถูกตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชน์รบัรองว่ามสีาเหตุดงักล่าว 

(ข)  กรณีทีเ่ป็นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะเพิม่จ านวนหน่วยลงทุนของผูข้ายคนืหน่วยลงทุน
เป็นจ านวนซึ่งมมีูลค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้องกบัราคาหน่วยลงทุนทีถู่กต้อง 
หรอืจ่ายเงนิของกองทุนเปิดเป็นจ านวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืน
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หน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผูข้ายคนืหน่วยลงทุนไม่มหีน่วยลงทุนเหลอือยู่ บรษิทัจดัการจะจ่ายเงนิ
ของกองทุนเปิดเป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุน 

(2)  กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง (overstate) บรษิัทจดัการจะปฏิบตัิ
ดงันี้ 

(ก)  กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการจะเพิ่มจ านวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหน่วยลงทุนเป็น
จ านวนซึง่มมีลูค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งกบัราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง หรอื
จ่ายเงนิของกองทุนเปิดเป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูซ้ื้อหน่วยลงทุน 

(ข)  กรณีทีเ่ป็นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะลดจ านวนหน่วยลงทุนของผูข้ายคนืหน่วยลงทุน
เป็นจ านวนซึง่มมีูลค่าเท่ากบัสว่นต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งกบัราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง 

หากปรากฏว่าผู้ขายคนืหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรอืมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่า
จ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ะต้องลด บรษิทัจดัการจะจ่ายเงนิของบรษิทัจดัการเองเป็นจ านวนเท่ากบัส่วน
ต่างของราคาทีข่าดอยู่ หรอืลดจ านวนหน่วยลงทุนทีเ่หลอือยู่นัน้และจ่ายเงนิของบรษิทัจดัการเองเป็น
จ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาทีข่าดอยู่ แลว้แต่กรณี เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่กองทุนเปิด เวน้แต่การที่
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได ้เช่น ราคาหลกัทรพัย์
ตามราคาตลาดครัง้สุดทา้ยของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยหรอืศูนยซ์ื้อขายหลกัทรพัยไ์ม่ถูกตอ้ง 
และผูด้แูลผลประโยชน์รบัรองว่ามสีาเหตุดงักล่าว 

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการตอ้งชดเชยราคาเป็นเงนิใหแ้ก่ผูซ้ื้อหน่วยลงทุนหรอืผูข้ายคนืหน่วยลงทุนรายใด
มีมูลค่าไม่ถึงหนึ่งร้อยบาท บริษัทจดัการอาจน าเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่มีการ
จ่ายเงนิใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน แต่ถา้บุคคลดงักล่าวไม่มสีถานะเป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ บรษิทัจดัการจะ
ชดเชยราคาใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัทีผู่ด้แูลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาการจ่ายเงนิของกองทุนเปิดเพื่อชดเชยราคาให้แก่
ผูข้ายคนืหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรอืผูซ้ื้อหน่วยลงทุนตาม 2(ก) บรษิทัจดัการอาจจ่ายเงนิของบรษิทั
จดัการเองแทนกองทุนเปิดกไ็ด ้

(3) บรษิทัจดัการจะรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้จากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง เช่น ค่าใชจ้่ายในการ
ประกาศการแก้ไขราคาตามขอ้ 2(3) ในหนังสอืพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจดัส่งเงนิชดเชยราคา
ให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนและผู้ขายคนืหน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกทีไ่ม่อาจควบคุมได ้ 

17.  ช่ือผู้เก่ียวข้อง :  

17.1.  ชื่อบรษิทัจดัการ :  

ชื่อ : บรษิทั หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั  

17.2.  ชื่อผูด้แูลผลประโยชน์ :  

ชื่อ : ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)  

17.3.  ชื่อผูป้ระกนั (กรณีกองทุนมปีระกนั) :  

ไม่ม ี

17.4. ชื่อของผูร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทุน (Outsource) :  

ไม่ม ี
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17.5. ทีป่รกึษา :  

ไม่ม ี

17.6. ผูส้อบบญัช ี:  

ชื่อ : นาย ประวทิย ์ววิรรณธนานุตร ์ 

ชื่อ : นาย เทอดทอง เทพมงักร  

ชื่อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต ้ 

ชื่อ : นาย อุดม ธนูรตัน์พงศ ์ 

ชื่อ : นางสาว ชุตมิา วงษ์ศราพนัธช์ยั  

ชื่อ : นางสาว รฐาภทัร ลิม้สกุล 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ (ผูส้อบบญัช)ี :  

บรษิัท พวี ีออดทิ จ ากดั อาคารว่องวานิช บ ีชัน้ 14 เลขที ่100/19 ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10310 โทร : 02-645-0080 

หรอืบุคคลอื่นทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบตามประกาศว่าดว้ยการใหค้วามเหน็ชอบผูส้อบบญัช ีโดยบรษิทัจดัการจะแจง้
ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  

17.7. การแต่งตัง้คณะตวัแทนผูถ้อืหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :  

--ไม่ม–ี เน่ืองจากไม่ใช่กองทุนรวมส าหรบัผูล้งทุนต่างประเทศ (Country Fund) 

  18.  รอบระยะเวลาบญัชีประจ าปีของกองทุนรวม :  

18.1.  วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัช ี: วนัที ่30 มถิุนายน 

18.2.  วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัชคีรัง้แรก : วนัที ่30 มถิุนายน 2549  

18.3.  รายละเอยีดเพิม่เตมิ : ไม่ม ี

  19.  การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจดัการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจดัการ :  
19.1 การด าเนินการใดที่โครงการจดัการกองทุนรวมหรอืกฎหมายก าหนดให้ต้องได้รบัมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หาก

บรษิทัจดัการกองทุนรวมไดด้ าเนินการไปตามมตขิองผูถ้ือหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัมาโดยชอบแล้ว ใหถ้อืว่าผูถ้อืหน่วย
ลงทุนทัง้ปวงเหน็ชอบใหด้ าเนินการดงักล่าวและมผีลผกูพนัตามมต ิ
มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุทีใ่หด้ าเนินการใดอนัเป็นการขดัหรอืแยง้กบัหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในกฎหมายใหถ้อืว่ามตนิัน้
เสยีไป 
ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตเิพื่อแกไ้ขเรื่องทีก่ระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างมนีัยส าคญัตอ้งไดร้บัมตโิดยเสยีง
ขา้งมากหรอืมตพิเิศษของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่คดิตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกึง่หนึ่ง หรอืไม่น้อยกว่าสามใน
สีข่องจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งเขา้ร่วมประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน หรอืของ
จ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผูถ้ือหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสอืแจง้มตแิละมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน เวน้แต่กรณีที่
กองทุนรวมมกีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมต ิผู้ถอืหน่วยลงทุนต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์เพิม่เติมดงัต่อไปนี้
ดว้ย 
(1)   ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มผีลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รบัผลกระทบต่อผู้ถือ

หน่วยลงทุนไม่เท่ากัน ต้องได้รบัมติเสียงขา้งมากหรอืมติพิเศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รบั
ผลกระทบ แลว้แต่กรณี 

(2)   ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบตอ่ผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ตอ้งไดร้บัมตเิสยีงขา้ง
มากหรอืมตพิเิศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี 
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(3)   ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ตอ้งไดร้บัมตเิสยีงขา้งมากหรอืมติ
พเิศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี 

ในกรณีที่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลใดถอืหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมด 
บรษิทัจดัการจะไม่นับคะแนนเสยีงส่วนทีเ่กนิกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดนัน้ 

19.2 วธิกีารแกไ้ขโครงการจดัการกองทุนรวม หรอืแกไ้ขวธิกีารจดัการ 
1.  การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการโดยใชว้ธิกีารขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษมี

จ านวนไม่เกนิรอ้ยละ 55 หรอืไม่เกนิรอ้ยละ 80 หรอืในกรณีทีเ่ป็นกองทุนรวมทีม่กีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุน หาก
ปรากฎว่ามติเสยีงขา้งมากหรอืมติพิเศษเมื่อค านวณเฉพาะหน่วยลงทุนแต่ละชนิดมีจ านวนไม่เกินรอ้ยละ 55 
หรอืไม่เกนิรอ้ยละ 80 ให ้บรษิัทจดัการกองทุนรวมส่งเอกสารหลกัฐานเกี่ยวกบัการขอมตแิละการนับมตไิปยัง
ผูด้แูลผลประโยชน์ เพื่อใหผู้ด้แูลผลประโยชน์รบัรองผลการนับมตนิัน้ 

2.  ในกรณีทีก่ารแก้ไขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนรวมหรอืวธิจีดัการไดก้ระท าตามมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน ซึ่ง
จะด าเนินการโดยการจดัประชุมผูถ้อืหน่วยลงทุนหรอืส่งหนังสอืขอมตขิองผูห้น่วยลงทุนกไ็ด้ 

3.  ใหบ้รษิทัจดัการแจง้การแกไ้ขเพิม่เติมโครงการจดัการกองทุนรวมหรอืวธิจีดัการใหส้ านักงานทราบ รวมทัง้แจง้
ไปยงัผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกคนและเผยแพร่ในลกัษณะทีผู่ล้งทุนทัว่ไปสามารถเขา้ตรวจดูได ้ทัง้นี้ ภายใน 15 วนั
นับแต่วนัทีม่มีตใิหแ้กไ้ข  

4.  การแก้ไขเพิม่เตมิโครงการหรอืวธิกีารจดัการตามกรณีดงัต่อไปนี้ บรษิทัจดัการต้องไดร้บัมตเิสยีงขา้งมาก เวน้
แต่ในกรณีดงัต่อไปนี้ ตอ้งไดร้บัมตพิเิศษจากผูถ้อืหน่วยลงทุน 
(1) การเปลี่ยนแปลงประเภทหรอืนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมที่ท าให้ผลตอบแทนและความเสี่ยงของ

กองทุนรวมเปลีย่นแปลงอย่างมนีัยส าคญั 
(2) การช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัย์สนิอื่น เวน้แต่กรณีเป็นกองทุนรวมทีม่กีารช าระค่า

ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิใหแ้ก่กองทุนส ารองเลีย้งชพี และกองทุนส ารอง
เลี้ยงชีพดงักล่าวจะน าหลกัทรพัย์หรอืทรัพย์สนิที่ได้รบัไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่เป็นกองทุน
ส ารองเลี้ยงชพีตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑ์เพิม่เตมิส าหรบัการจดัตัง้และ
จดัการของกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีเ่ป็นกองทุนส ารองเลีย้งชพี 

(3) การควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมทีม่นีโยบายการลงทุน ความเสีย่ง และระดบัความเสีย่งของการ
ลงทุน (risk spectrum) แตกต่างกนั 

(4) การรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิ 
(5) การเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้เกนิกว่าอตัรารอ้ยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเดมิ

ตามทีร่ะบุไวล่้าสุดในโครงการ 
(6) การเปลีย่นแปลงเงือ่นไขการประกนั ผูป้ระกนั สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบของผูป้ระกนั หรอืการแกไ้ข

เพิม่เตมิสญัญาประกนัในเรื่องใดๆ อนัมผีลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนเสยีประโยชน์ 
5. ในกรณีทีก่องทุนรวมใดมกีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุน นอกจากจะตอ้งปฏบิตัใิหเ้ป็นไป

ตามหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัการขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑเ์พิ่มเตมิดงัต่อไปนี้ดว้ย 
(1) กรณีเป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดไดร้บัผลกระทบต่อผูถ้อืหน่วย

ลงทุนไม่เท่ากนั ตอ้งไดร้บัมตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ 
แลว้แต่กรณี 

(2) กรณีเป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องไดร้บัมติเสยีงขา้ง
มากหรอืมตพิเิศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี 

(3) กรณีเป็นการขอมติที่มผีลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ต้องไดร้บัมติเสยีงขา้งมากหรอืมติ
พเิศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี 



 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เอน็แฮนซ ์อคิวติี้   39 

 6. ในการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการหรอืวธิกีารจดัการ หากปรากฏว่ามตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษมจี านวนไม่เกนิรอ้ย
ละ 55 หรอืไม่เกนิรอ้ยละ 80 หรอืในกรณีทีเ่ป็นกองทุนรวมทีม่กีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามตเิสยีง
ขา้งมากหรอืมตพิเิศษเมื่อค านวณเฉพาะหน่วยลงทุนแต่ละชนดิ มจี านวนไม่เกนิอตัราดงักล่าว แลว้แต่กรณี ให้
บรษิทัจดัการกองทุนรวมจดัส่งเอกสารหลกัฐานเกีย่วกบัการขอมตแิละการนับมตไิปยงัผูด้แูลผลประโยชน์ เพื่อให้
ผูด้แูลผลประโยชน์รบัรองผลการนับมตนิัน้ 

 7. การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการในกรณีดงัต่อไปนี้ บรษิทัจดัการกองทุนรวมอาจขอใหส้ านักงานใหค้วามเหน็ชอบแทน
การขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนได ้ทัง้นี้ส านกังานอาจก าหนดเงือ่นไขใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมปฏบิตัเิพื่อประโยชน์
ในการแกไ้ขโครงการก่อนใหค้วามเหน็ชอบกไ็ด ้
(1) การเปลีย่นแปลงขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการขายและการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  
(2) การเพิม่ชนิดหน่วยลงทุนทีไ่ม่ท าใหส้ทิธทิีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนมอียู่เดมิดอ้ยลง  
(3) การเปลีย่นแปลงประเภทของทรพัยส์นิทีก่องทุนรวมลงทุนหรอือตัราส่วนการลงทุนทีส่อดคลอ้งกบันโยบาย

การลงทุน  
(4) การช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิใหแ้ก่กองทุนส ารองเลีย้งชพี และ

กองทุนส ารองเลีย้งชพีดงักล่าวจะน าหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิทีไ่ดร้บัไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนที่
เป็นกองทุนส ารองเลีย้งชพีตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรบัการ
การจดัตัง้และจดัการของกองทุนรวมเพื่อผูล้งทนุทีเ่ป็นกองทุนส ารองเลีย้งชพี 

(5) กรณีอื่นใดนอกเหนือจาก (1) (2) (3) และ (4)  
การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการตามวรรคหนึ่งตอ้งไมมผีลกระทบอยา่งมนีัยส าคญัต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรวมถงึไม่
ท าใหผ้ลตอบแทนและความเสีย่งของกองทุนรวมเปลีย่นแปลงไปอย่างมนียัส าคญั 

      8. การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการโดยขอความเหน็ชอบต่อส านักงาน ในเรื่องดงัต่อไปนี้ ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมยื่น
ค าขอพรอ้มทัง้เอกสารหลกัฐานประกอบค าขอทีถู่กตอ้งครบถ้วนตามคู่มอืส าหรบัประชาชนผ่านระบบทีจ่ดัไวบ้น
เว็บไซต์ของส านักงาน และให้ถือว่าได้รบัความเห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการในเรื่องดังกล่าว เมื่อ
ส านักงานไดร้บัค าขอพรอ้มทัง้เอกสารหลกัฐานประกอบค าขอถูกตอ้งครบถว้นตามคู่มอืส าหรบัประชาชนแลว้  

(1) การแกไ้ขเพิม่เตมิซึง่มผีลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวงไดร้บัประโยชน์เพิม่ขึน้ 

(2) การแก้ไขเพิม่เตมิที่ต้องด าเนินการใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ตลอดจน   
    ประกาศ กฎ และค าสัง่ทีอ่อกโดยอาศยัอ านวจแห่งกฎหมายดงักล่าว 
(3) การแกไ้ขเพิม่เตมิชื่อและรายละเอยีดของบุคคลใหถู้กตอ้ง 

9. การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการโดยขอความเหน็ชอบต่อส านักงานนอกเหนอืจากขอ้ 8 ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมยื่น
ค าขอพรอ้มทัง้เอกสารหลกัฐานประกอบค าขอทีถู่กตอ้งครบถว้นตามคูม่อืส าหรบัประชาชนผ่านระบบทีจ่ดัไวบ้น
เวบ็ไซตข์องส านักงาน และช าระค่าธรรมเนียมต่อส านักงาน เมือ่ส านักงานไดร้บัค าขอพรอ้มทัง้เอกสารหลกัฐาน
ประกอบค าขอทีถู่กตอ้งครบถว้นตามคูม่อืส าหรบัประชาชนแลว้ ทัง้นี้อตัราค่าธรรมเนียมใหเ้ป็นไปตามที่
ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์า่ดว้ยการก าหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดง 
รายการขอ้มลูการจดทะเบยีน และการยื่นค าขอต่างๆ ทัง้นี้ ค่าธรรมเนียมดงักล่าว มใิหบ้รษิทัจดัการเรยีกเกบ็จาก
กองทุน 
เมื่อส านักงานไดร้บัค าขอและเอกสารหลกัฐานทีถู่กตอ้งครบถว้นตามวรรคหนึ่งแลว้ ส านักงานจะด าเนินการ
พจิารณาใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 30 วนั 
การช าระค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง มใิหบ้รษิทัจดัการเรยีกเกบ็จากกองทุนรวม 

19.3   หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน 
19.3.1 ในการขอมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทนุ บรษิทัจดัการอาจใชว้ธิดีงัต่อไปนี้ 

1) การจดัประชุมผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอื 
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2) การส่งหนังสอืเพื่อขอมตไิปยงัผูถ้อืหน่วยลงทุน 
19.3.2 วนัและเวลาในการด าเนินการรวมถึงวนัปิดสมุดทะเบยีนผุ้ถือหน่วยลงทุนเพื่อขอมติจะเป็นไปตามวนัที่

บรษิทัจดัการจะก าหนดขึน้โดยไม่ชกัชา้ 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการใช้วิธีการในการด าเนินการตามความเหมาะสม หรือวิธีการอื่นใดที่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด ทัง้นี้ ในการขอมติจากผู้ถอืหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียง
ของผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้หมดในบางกรณี เช่น กรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทุนตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑ์เกี่ยวกบัขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่
ของบรษิทัจดัการ 
การด าเนินการใดที่โครงการจดัการกองทุนรวมหรอืกฎหมายก าหนดให้ต้องได้รบัมติของผู้ถอืหน่วยลงทุน หากบรษิัท
จดัการกองทุนรวมไดด้ าเนินการไปตามมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัมาโดยชอบแลว้ ใหถ้อืว่าผูถ้ือหน่วยลงทุนทัง้ปวง
เหน็ชอบใหด้ าเนินการดงักล่าวและมผีลผกูพนัตามมต ิ 
มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีใ่หด้ าเนินการใดอนัเป็นการขดัหรอืแยง้กบัหลกัเกณฑ์ทีก่ าหนดในกฎหมาย ใหถ้อืว่ามตนิัน้เสยี
ไป  
ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตเิพื่อแก้ไขขอ้ผูกพนัในเรื่องที่กระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างมนีัยส าคญั ต้องไดร้บัมติ
โดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่คดิตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกึง่หนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่าย
ไดแ้ล้วทัง้หมดของโครงการจดัการกองทุนรวมนัน้ เวน้แต่กรณีทีก่องทุนรวมมกีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมตผิูถ้ือ
หน่วยลงทุนตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑเ์พิม่เตมิดงัต่อไปนี้ดว้ย 
(1) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดไดร้บัผลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน

ไม่เท่ากนั ใหไ้ดร้บัมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนทีถ่อืหน่วยลงทุนชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบเกนิกึง่หนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนแต่
ละชนิด 

(2) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ใหไ้ดร้บัมตผิูถ้อืหน่วยลงทุน
ทีถ่อืหน่วยลงทุนชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบเกนิกึง่หนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด 

(3) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ใหไ้ดร้บัมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดทีไ่ดร้บั
ผลกระทบเกนิกึง่หนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนชนิดนัน้ 

การเพิม่จ านวนเงนิทุนจดทะเบยีนของกองทุน   
บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธดิ าเนินการเพิ่มจ านวนเงนิทุนจดทะเบียนของกองทุนตามเหมาะสม โดยถือว่าได้รบัความ
เห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทัง้นี้ เมื่อด าเนินการเพิ่มจ านวนเงนิทุนจดทะเบียนของกองทุนแล้ว บรษิัทจดัการ
จะแจง้การด าเนินการดงักล่าว โดยตดิประกาศที่ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุน
การขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน ภายใน 15 วนั นับแต่วนัที่ไดร้บัจดทะเบยีนเพิม่จ านวนเงนิทุนจด
ทะเบยีนของกองทุน  
หลกัเกณฑ์และวธิกีารในการขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบงัคบัของมตดิงักล่าว ใหเ้ป็นไปตามข้อก าหนดใน
ขอ้ผูกพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกับบรษิทัจดัการกองทุนรวม ทัง้นี้ การขอมตเิพื่อแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการเป็นไปตามที่
ก าหนดไว้ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 

20.  ข้อก าหนดอ่ืนๆ :  

1  บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมโครงการจดัการกองทุน หรือวิธีการจดัการตามที่
เห็นสมควรในกรณีที่ส่วนราชการต่าง ๆ เช่น คณะกรรมการ ก.ล.ต. ส านักคณะกรรมการ ก.ล.ต. กระทรวงการคลงั 
และ/หรอื หน่วยงานอื่นใดทีม่อี านาจตามกฎหมาย ไดม้กีารปรบัเปลีย่น แกไ้ข เพิม่/ลด ประกาศ เหน็ชอบ สัง่การ ผ่อน
ผนัในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกบัหลกัเกณฑ์ เงือ่นไข วธิกีารจดัตัง้จดัการ และ/หรอืวธิกีารบรหิารจัดการกองทุนไม่ว่า
จะเป็นเรื่องของกฎหมาย ประกาศ ขอ้ก าหนด ระเบยีบปฏบิตัิ เงื่อนไข หรอื รายละเอยีดต่าง ๆ ทัง้นี้โดยถอืว่าไดร้บั
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ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย  ทัง้นี้การแก้ไข   เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมดงักล่าว จะต้องเป็นไปตามที่
ส านักงานประกาศก าหนด เหน็ชอบ ผ่อนผนั สัง่การ ใหส้ามารถกระท าได ้

2  การกูย้มืเงนิหรอืการท าธุรกรรมขายโดยมสีญัญาซื้อคนื 

บรษิทัจดัการอาจกู้ยมืเงนิหรอืท าธุรกรรมการขายโดยมสีญัญาซื้อคนืในนามกองทุนได ้โดยจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์
เงือ่นไข และวธิกีารทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

3 การจดัท าทะเบยีนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทนุ และขอ้จ ากดัในการโอนหน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการกองทุนรวมมีหน้าที่จดัให้มทีะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑ์ที่ออกตามมาตรา 125(5) แห่ง
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535  

ให้สนันิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบยีนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการช าระเงนิหรอืทรพัย์สนิอื่น รวมทัง้การให้สทิธหิรอืการ
จ ากดัสทิธใิด ๆ แกผู่ถ้อืหน่วยลงทุนทีป่รากฏรายชื่อในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน หากไดก้ระท าตามขอ้ก าหนดใน
ขอ้ผกูพนัหรอืตามกฎหมายแลว้ ใหถ้อืว่าบรษิทัจดัการกองทุนรวมไดด้ าเนินการตามอ านาจหน้าทีแ่ลว้  

บรษิทัจดัการกองทุนรวมมอี านาจปฏเิสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีทีก่ารถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จ ากดัการถอืหน่วย
ลงทุนตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
และหน้าทีข่องบรษิทัจดัการ 

4 กรณีผูถ้ือหน่วยลงทุนถอืหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทุน
รวม บรษิัทจดัการจะไม่นับคะแนนเสยีงส่วนที่เกนิกว่า 1 ใน 3 เว้นแต่กรณีที่มกีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วย
ลงทุนชนิดดงักล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดงักล่าวได้เต็มตาม
จ านวนทีถ่อือยู่ 

5 บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธปิรบัปรุงเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม และ/หรอืแก้ไขวธิกีารจดัส่งเอกสาร ขอ้มูล หรอืรายงาน
ตา่งๆ 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลง เพิม่เตมิ และ/หรอืแก้ไขวธิกีารจดัส่งเอกสาร ขอ้มลู หรอืรายงาน
ต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบักองทุน เช่น หนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน (Confirmation Note) หรอื รายงานยอดหน่วย
ลงทุนคงเหลอื (Statement) เป็นต้น โดยผู้ถือหน่วยลงทุนอาจรบัเอกสาร ขอ้มูล หรอืรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งกับ
กองทุนแตกต่างไปจากเดิม อาทเิช่น บรษิัทจดัการอาจพจิารณาจดัส่งเอกสาร ขอ้มูล หรอืรายงานต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง
กบักองทุนผ่านทางระบบอเิลก็ทรอนิกส ์เช่น จดัส่งขอ้มลูผ่านระบบเครอืข่ายอนิเตอร์เน็ตของบรษิัทจดัการ หรอืการ
จดัส่งขอ้มูลผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (email) เป็นต้น และ/หรอืจดัส่งขอ้มูลให้ในรูปแบบขอ้มูลทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น 
ดงันัน้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนจงึควรตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าไดร้บัขอ้มูลเกี่ยวกบักองทุนครบถว้นแลว้ เพื่อประโยชน์ของผูถ้อื
หน่วยลงทนุ ทัง้นี้ ส าหรบัหนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัผ่านทางระบบอเิลก็ทรอนิกส ์และ/หรอืวธิกีารอื่นใด 
ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถใชแ้ทนหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนตามปกตไิด ้

6.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธไิม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กบั/หรอืเพื่อประโยชน์กบั 

1)  พลเมอืงสหรฐัอเมรกิาหรอืผูม้ถีิน่ฐานอยู่ในประเทศสหรฐัอเมรกิา(ซึ่งรวมถงึดนิแดนของประเทศสหรฐัอเมรกิาหรอื
ที่ประเทศสหรฐัอเมรกิาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มหีนังสอืเดินทางของประเทศสหรฐัอเมริกา หรอืผู้ถือ Green 
Card ทีอ่อกโดยประเทศสหรฐัอเมรกิา 

2)  นิตบิุคคล รวมถงึบรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วน เป็นต้น ซึ่งจดัตัง้ขึน้ภายใตก้ฎหมายของประเทศสหรฐัอเมรกิา รวมถงึ
สาขาของนิตบิุคคลดงักล่าว 

3)  หน่วยงานของรฐับาลสหรฐัอเมรกิาทัง้ในและนอกประเทศสหรฐัอเมรกิา 
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4)  ผูล้งทุนซึง่ตดิต่อหรอืรบัขอ้มลู หรอืส่งค าสัง่เกี่ยวกบัหน่วยลงทุนของบรษิทัจดัการ หรอืช าระ/รบัช าระเงนิเกีย่วกบั
หน่วยลงทุนดงักล่าวในประเทศสหรฐัอเมรกิา  ทัง้นี้ รวมถงึ ผูล้งทุนทีใ่ช้ตัวแทนหรอืผูจ้ดัการที่ตัง้อยู่ในประเทศ
สหรฐัอเมรกิาในการด าเนินการดงักล่าว 

5)  กองทรพัย์สนิของบุคคลและนิติบุคคลดงักล่าว ตามขอ้ 1-4 บรษิัทจดัการจงึขอสงวนสทิธทิี่จะปฏิเสธหรอืระงบั
การสัง่ซื้อ การจดัสรร และ/หรอื การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อมส าหรบัผู้ลงทุนที่มีลกัษณะ
ดงักลา่วขา้งตน้ 

7 ขอ้ก าหนดเกีย่วกบั FATCA และกฎหมายภาษตี่างประเทศในลกัษณะเดยีวกนั : 

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรฐัอเมรกิาไดอ้อกกฎหมายทีเ่รยีกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งต่อไป
จะเรยีกว่า FATCA) โดยมผีลบงัคบัใชว้นัที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบบัดงักล่าวก าหนดใหส้ถาบนัการเงนิ
ทีไ่ม่ใช่สญัชาตอิเมรกินันอกประเทศสหรฐัอเมรกิา (Foreign Financial Institution หรอื FFI) รายงานขอ้มูลเกี่ยวกบั
บญัชขีองบุคคลที่อยู่ในบงัคบัต้องเสยีภาษีให้กบัประเทศสหรฐัอเมรกิา (ซึ่งรวมถงึบุคคลธรรมดา/นิตบิุคคล สญัชาติ
อเมรกินั ผูซ้ึง่มถีิน่ทีอ่ยู่ถาวรในสหรฐัอเมรกิา และผูซ้ึง่มถีิน่ทีอ่ยู่ทางภาษใีนสหรฐัอเมรกิา) ซึง่เปิดหรอืมไีวก้บั FFI นัน้ 
นอกจากนี้ยงัปรากฎด้วยว่าในปัจจุบนัมีรฐับาลในหลายประเทศก าลงัด าเนินการออกกฎหมายที่มขี้อก าหนดและ
หลกัเกณฑ์ในลกัษณะที่คล้ายคลงึกับ FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดงักล่าวว่า “กฎหมาย
ต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง”) 

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกก าหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับ
หน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรฐัอเมรกิาโดยมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงนิของบุคคล
สญัชาตอิเมรกินัและบุคคลทีม่ลีกัษณะตามหลกัเกณฑ์ที ่FATCA ก าหนด หน้าทีใ่นการตรวจสอบขอ้มูลลูกคา้เพื่อหา
ความสมัพนัธ์ของลูกค้ากบัประเทศสหรฐัอเมรกิา และรวมถึงหน้าที่ในการก าหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจดัท า
เอกสารยนืยนัตนตามหลกัเกณฑข์อง FATCA เป็นตน้ 

ภายใต้ขอ้ก าหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เขา้ผูกพนัตนเพื่อปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคอื 
มีสถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนัน้จะได้รบัผลกระทบที่
ส าคญัในสองกรณี คอื 

(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30% ของเงินที่กองทุนรวมจะได้รบัจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขาย
ทรพัย์สนิทางการเงนิในประเทศสหรฐัอเมรกิา (เงนิลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริม่ต้นตัง้แต่วนัที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 
2557 เป็นต้นไป และเงนิลงทุนทางออ้มในทรพัย์สนิทางการเงนิของประเทศสหรฐัอเมรกิา (Pass-thru) ซึ่งอาจ
รวมถงึเงนิฝากและเงนิลงทุนกบัสถาบนัการเงนิอื่นๆ นอกประเทศสหรฐัอเมรกิา ซึง่จะเริม่ตน้ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2560 
เป็นต้นไป โดย FATCA ก าหนดใหส้ถาบนัการเงนิของประเทศสหรฐัอเมรกิาและ FFI ที่เขา้ร่วมผูกพนัตนตาม
ขอ้ก าหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถงึธนาคารและสถาบนัการเงนิในประเทศไทย ผูร้บัฝากทรพัย์สนิ ผูส้นับสนุน
การขายและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน) มหีน้าทีด่ าเนินการหกัเงนิ ณ ที่จ่ายดงักล่าวก่อนช าระให้กบักองทุนรวมที่
เป็น NPFFI  

(2)  ธนาคารและสถาบนัการเงนิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ผูด้แูลผลประโยชน์ ผูร้บัฝากทรพัยส์นิ และ
ผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ที่เขา้ร่วมผูกพนัตามขอ้ก าหนดของ FATCA อาจจะปฏเิสธหรอื
ระงบัการท าธุรกรรมทางการเงนิหรอืยุตคิวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบักองทุนรวมหรอืบรษิัทจดัการ ซึ่งอาจท าให้
กองทุนรวมไม่สามารถด าเนินการลงทุนต่อไปได ้และ/หรอืด าเนินการลงทุนไดอ้ย่างไม่มปีระสทิธภิาพ รวมถึง
อาจท าให้ผู้ถอืหน่วยลงทุนไม่สามารถท ารายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนได้อีก
ต่อไป  

เพื่อมใิหบ้รษิทัจดัการและกองทนุรวมไดร้บัผลกระทบในการด าเนินงานรวมทัง้เพื่อเป็นการรกัษาประโยชน์ของผู้
ถือหน่วยลงทุนโดยรวม บรษิัทจดัการและกองทุนรวม (โดยบรษิัทจดัการ) จงึเข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบตัิตาม
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หลกัเกณฑ์และข้อก าหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง  และเพื่อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวม
สามารถปฏบิตัติามภาระผูกพนัภายใตข้อ้ก าหนดและหลกัเกณฑข์องกฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งได ้บรษิทั
จดัการและกองทุนรวม (ซึง่รวมทัง้ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฎิบตังิานของกองทุน เช่น ผูด้แูลผลประโยชน์ ผูร้บัฝาก
ทรพัยส์นิ และผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน) จงึขอสงวนสทิธใินการด าเนินการดงันี้ 

(1) รอ้งขอใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีเ่ขา้ข่ายเป็นพลเมอืงของประเทศสหรฐัอเมรกิา(หรอืเป็นบุคคลตามทีก่ฎหมาย
ต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด) ใหค้ ายนิยอมบรษิทัจดัการและกองทุนและตวัแทนในการน าส่งขอ้มลู (เช่น 
ชื่อ ที่อยู่ เลขประจ าตวัผู้เสยีภาษีของสหรฐัอเมริกา จ านวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลอื จ านวนเงนิค่า
ขายคนืหน่วยลงทุนหรอืเงนิปันผลทีไ่ดร้บั เป็นตน้)ทีม่อียู่ในบญัชทีัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทุนนัน้กบับรษิทั
จดัการ ใหก้บัหน่วยงานของรฐัทัง้ในและต่างประเทศ ตามขอ้ก าหนดของกฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง 

(2)  รอ้งขอใหผู้้ถอืหน่วยลงทุนน าส่งขอ้มูล เอกสาร และ/หรอืค ายนิยอม เพิม่เตมิ เพื่อยนืยนัหรอืพสิูจน์ทราบ
ความเกี่ยวข้องกับประเทศสหรฐัอเมรกิา เช่น หนังสือแสดงการเสียสทิธิในสญัชาติอเมรกิันหรอืการให้
ขอ้มูลตามหวัขอ้ทีก่ าหนดไวใ้นแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรฐัอเมรกิา หรือการแจง้
ปรบัปรุงขอ้มลูเมื่อขอ้มูลทีเ่คยใหไ้วม้กีารเปลีย่นแปลง เป็นต้น รวมถงึน าส่งหลกัฐานเพื่อยนืยนัการเขา้ร่วม
ใน FATCA หรอืกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวขอ้ง (ในกรณีทีเ่ป็นลูกค้าสถาบนัการเงนิ) ทัง้นี้ เป็นไปตาม
หลกัเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดของกฎหมายดงักล่าว 

(3)  ด าเนินการอื่นใดเพื่อใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง 

เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทัง้เพื่อให้
กองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวมไดร้บัประโยชน์เพิม่ขึน้หากมกีารด าเนินการทีส่อดคล้องกบักฎหมาย
ต่างประเทศทีเ่กี่ยวขอ้งขา้งตน้ ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนปฏเิสธการด าเนินการหรอืไม่แสดงเจตนาตอบรบั
ภายในระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการก าหนด บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรอื
หลายอย่างดงัต่อไปนี้ตามความจ าเป็นและความเหมาะสม โดยถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวรบัทราบการ
ด าเนินการตามทีบ่รษิทัจดัการแจง้นี้แลว้ และ/หรอืไดด้ าเนินการตามขอ้ตกลงทีไ่ดร้ะบุไวใ้นค าขอเปิดบญัช ี  

(1) ไม่รบัค าสัง่ซื้อ/ สบัเปลีย่น/ โอน หน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าว 

(2) ระงบัหรอืหยุดให้บรกิาร และด าเนินการคืนเงนิลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ดงักล่าว 

(3) ด าเนินการหกัเงนิ ณ ทีจ่่ายจากรายไดเ้งนิลงทุน เงนิปันผลและ/หรอืเงนิทีช่ าระค่าขายคนืหน่วยลงทุน
ของผูถ้อืหน่วยลงทุนรายนัน้ได ้เพื่อใหส้อดคล้องกบัเกณฑ์และขอ้ก าหนดของกฎหมายต่างประเทศที่
เกีย่วขอ้ง ทัง้นี้ ตอ้งไม่ขดักบักฎหมายของประเทศไทย 

(4) ด าเนินการอื่นใดอนัเป็นการป้องกนัหรอืลดผลกระทบ หรอืท าใหก้องทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม
ไดร้บัประโยชน์เพิม่ขึน้ หากมกีารด าเนินการทีส่อดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งขา้งตน้ 

การด าเนินการดงักล่าวถอืเป็นความจ าเป็น และเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะ
เป็นการกระท าเพื่อหลกีเลี่ยงมใิห้บรษิัทจดัการและกองทุนมกีารด าเนินการที่ไม่สอดคล้องขอ้บงัคบั
ของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งอนัจะท าใหก้องทุนอาจตอ้งถูกหกั ณ ทีจ่่าย หรอืถูก
ปิดบญัชธีนาคารตามทีก่ล่าวแล้วขา้งต้น ซึ่งในทางปฏบิตับิรษิทัจดัการจะเลอืกด าเนินการเฉพาะผูถ้อื
หน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมาย
ต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด)เท่านัน้  

ทัง้นี้ ในกรณีที่กฎหมายไทยมกีารแก้ไขเพิ่มเติมขอ้ก าหนดเพื่อรองรบัการด าเนินการตามที่บรษิัท
จดัการได้สงวนสทิธไิวข้า้งต้น บรษิัทจดัการ(รวมถึงผู้ทีเ่กี่ยวขอ้ง) จะด าเนินการตามขอ้ก าหนดของ
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กฎหมายภายในประเทศ โดยอาจน าส่งขอ้มลูของผูถ้อืหน่วยลงทุนไปยงัหน่วยงาน หรอืด าเนินการอื่น
ใดทีร่าชการก าหนด โดยไม่จ าเป็นตอ้งรอ้งขอต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน 

8.  การควบรวมกองทุน 

การควบรวมกองทุนรวมตอ้งเป็นการควบกองทุนรวมหรอืการรวมกองทุนรวมทีอ่ยู่ภายใตก้ารจดัการของบรษิทัจดัการ
กองทุนรวมเดยีวกนั โดยบรษิทัจดัการกองทุนรวมต้องพจิารณาถงึผลกระทบทีเ่กดิขึน้ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนของแต่ละ
กองทุนรวมดว้ยความเป็นธรรม 
กองทุนรวมตัง้แต่ 2 กองทุนรวมขึน้ไปจะด าเนินการเพื่อควบรวมกองทุนรวมไดต้่อเมื่อไดร้บัมตขิองผู้ถอืหน่วยลงทุน
ตามหลกัเกณฑท์ีร่ะบุไวใ้นโครงการและขอ้ผกูพนั ภายใตห้ลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้ 
(1) กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมทีม่นีโยบายการลงทุน ความเสีย่งและระดบัความเสีย่งของการ

ลงทุน (risk spectrum) เดยีวกนั บรษิัทจดัการกองทุนรวมต้องได้รบัมติเสยีงขา้งมากของโครงการแต่ละกองทุน
รวมทีจ่ะควบรวมกองทุนรวมดงักล่าว 

(2) กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมทีม่นีโยบายการลงทุน ความเสีย่งและระดบัความเสีย่งของการ
ลงทุน (risk spectrum) แตกต่างกนั บรษิทัจดัการกองทุนรวมต้องไดร้บัมติพเิศษของโครงการแต่ละกองทุนรวมที่
จะควบรวมกองทุนรวมดงักล่าว 

การขอมตขิองผูถ้ือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง ให้บรษิัทจดัการก าหนดรายละเอยีดของโครงการจดัการกองทุนรวม
ใหม่ หรอืแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนรวมทีร่บัโอน (ถ้าม)ี  พรอ้มทัง้ขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนเพื่อเลกิกองทุน
รวมเดมิหรอืกองทุนรวมทีโ่อนไปในคราวเดยีวกนัดว้ย 
ในการควบรวมกองทุนไม่ว่าจะเป็นการควบรวมระหว่างกองทุนปิดกบักองทุนปิด หรอืกองทุนปิดกบักองทุนเปิด  หาก
มผีลใหเ้กดิกองทุนรวมใหม่หรอืกองทุนรวมทีร่บัโอนเป็นกองทุนเปิด ใหบ้รษิทัจดัการขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนเพื่อแกไ้ข
โครงการจดัการกองทุนปิดเป็นโครงการจดัการกองทุนเปิดดว้ย และหากได้รบัมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้ือหน่วย
ลงทุนตามหลกัเกณฑใ์น (1) ของวรรคหนึ่ง ใหถ้อืว่าไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนในการแกไ้ขโครงการจดัการกองทุน
ปิดเป็นโครงการจดัการกองทุนเปิดแล้ว ทัง้นี้โดยได้รบัยกเว้นไม่ต้องปฏิบตัิตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ว่าด้วยการก าหนดวธิปีฏิบตัิในการขอความเห็นชอบเพื่อแก้ไขประเภทของ
โครงการจดัการกองทุนรวม 
ในการขอมติจากผูถ้ือหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการจะส่งหนังสอืนัดประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสบิสี่วนัก่อนวนัประชุม 
หรอืส่งหนังสอืขอมตล่ิวงหน้าไม่น้อยกว่าสามสบิวนัก่อนวนัทีก่ าหนดใหเ้ป็นวนัสุดทา้ยของการรบัหนังสอืแจง้มตจิากผู้
ถอืหน่วยลงทุน  โดยเปิดเผยขอ้มูลที่ผูถ้อืหน่วยลงทุนควรทราบเกี่ยวกบัการควบรวมกองทุนอย่างน้อยดงัต่อไปนี้ให้
ชดัเจนไวใ้นหนังสอืนัดประชุม หรอืหนังสอืขอมตดิงักลา่ว 
(1)  สถานะการลงทุนของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนที่เป็นปัจจุบนัก่อนการขอมติควบรวมกองทุน ซึ่งจะต้อง

แสดงรายละเอียดเป็นรายหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นโดยระบุประเภท ชื่อ จ านวน อตัราผลตอบแทน (ถ้ามี) 
มูลค่ายุติธรรมของหลกัทรพัย์ตามมาตรฐานการบัญชสี าหรบักจิการที่ด าเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน มูลค่า   
ทรพัย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันท าการสุดท้ายของสัปดาห์ล่าสุด และผลการด าเนินงานล่าสุดของ 
กองทุนรวม 

(2)  สรุปประเด็นเปรยีบเทยีบสาระส าคญัและความแตกต่างของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุน และลกัษณะที่จะ
เปลีย่นแปลงเมื่อมกีารควบรวมกองทุนแลว้ โดยตอ้งมรีายละเอยีดเกีย่วกบัประเภทและวตัถุประสงคข์องโครงการ 
จดัการกองทุนรวม นโยบายการลงทุน และค่าใช้จ่ายที่เรยีกเก็บจากผู้ซื้อหรอืผู้ถือหน่วยลงทุนและจากกองทุน
รวม เป็นอย่างน้อย 

(3)  ขัน้ตอน สาระส าคญัของการด าเนินการในแต่ละขัน้ตอน และก าหนดเวลาในการควบรวมกองทุน 
(4)  สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุน 
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(5)  รายงานแสดงฐานะการเงนิของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุน ประมาณการฐานะการเงนิของกองทุนรวมใหม่
หรอืกองทุนรวมทีร่บัโอน 

(6)  การด าเนินการเกี่ยวกับการจ่ายเงนิปันผล (ถ้ามี) ก่อนการควบรวมกองทุน และนโยบายการจ่ายเงินปันผล
ภายหลงัการควบรวมกองทุน (ถา้ม)ี 

(7)  ค่าใชจ้่ายในการควบรวมกองทุน และค่าใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้จากการดงักล่าวทีจ่ะเรยีกเกบ็จากผูถ้อืหน่วยลงทุนและ
กองทุนรวม (ถา้ม)ี เช่น ค่าใชจ้่ายในการช าระบญัช ี

(8)  ขอ้ดแีละขอ้เสยีหลงัจากมกีารควบรวมกองทุน เช่น ค่าใชจ้่าย ความเสีย่ง หรอืสทิธปิระโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน 
ทัง้นี้ ตอ้งไม่มลีกัษณะทีเ่กนิความจรงิ 

3.  ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไม่ไดแ้สดงเจตนาภายในก าหนดเวลาใหส้ทิธใินการออกจากกองทุนรวมก่อนวนัทีก่ารควบ
รวมกองทุนแล้วเสรจ็ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนไดม้อบหมายใหบ้รษิทัจดัการด าเนินการ
ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวเป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใหม่หรอืกองทุนรวมทีร่บัโอนได ้ 

4. ในช่วงระยะเวลานับแต่วนัส่งหนังสอืนัดประชุมหรอืหนังสอืขอมตเิพื่อควบรวมกองทุนถึงวนัที่มกีารควบรวมกองทุน 
บรษิทัจดัการอาจไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุนรวมทีไ่ดร้บัไวแ้ล้ว 
หรอือาจหยุดรบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดงักล่าวได ้โดยการปิดประกาศเรื่องดงักล่าวไว ้ณ ทีท่ าการทุก
แห่งของบรษิทัจดัการ และจดัใหม้กีารประกาศเรื่องดงักล่าวไว ้ณ สถานที่ตดิต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนการขายหรอื
รบัซื้อคนื  
ในช่วงระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหบ้รษิทัจดัการจดัท ารายงานแสดงสถานะการลงทุนของวนัท าการสุดทา้ยของแต่ละ
สปัดาห์ของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนรวมและจดัให้มีรายงานดงักล่าวไว้ ณ ที่ท าการของบรษิัทจดัการและ
สถานทีต่ดิต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเพื่อใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสามารถตรวจดไูด ้และจดัส าเนาให้
เมื่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรอ้งขอ  
เวน้แต่ในกรณีทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มปีระกาศแก้ไขหรอืเพิม่เตมิรายละเอยีด
การควบรวมกองทุนไปจากรายละเอียดขา้งต้น บรษิัทจดัการจะด าเนินการตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทีแ่กไ้ขหรอืเพิม่เตมิดงักล่าว 

9. ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุน ไม่มภีูมลิ าเนาในประเทศไทยและไม่ไดแ้จง้ไวเ้ป็นอย่างอื่น บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะอ้างองิที่
อยู่ของบรษิทัจดัการกองทุนรวมเป็นภูมลิ าเนาเพื่อการวางทรพัยใ์นกรณีทีต่อ้งมกีารวางทรพัย ์

21. การด าเนินการกรณีบริษทัจดัการไม่สามารถด ารงเงินกองทุนได้ตามท่ีประกาศก าหนด :  

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถด ารงเงนิกองทุนไดต้ามทีป่ระกาศก าหนด บรษิทัจดัการจะด าเนินการเปลีย่นใหบ้รษิทัจดัการ
รายอื่นเขา้จดัการกองทุนรวมแทนดว้ยวธิกีารขอรบัความเหน็ชอบจากส านักงานหรอื ขอมตโิดยเสียงขา้งมากของผูถ้อืหน่วย
ลงทุนซึ่งคดิตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่ารอ้ยละ 50 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมดของกองทุน
รวมภายใน 15 วนันับแต่วนัทีรู่ห้รอืควรรูว้่าไม่สามารถด ารงเงนิกองทุนได้ ทัง้นี้ หากมเีหตุจ าเป็นและสมควร บรษิทัจดัการ
อาจขอให้ส านักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่จะค านึงถึง
ประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุนเป็นส าคญั และในกรณีทีม่คี่าใชจ้่ายเกดิขึน้จากการเปลี่ยนบรษิทัจดัการ บรษิทัจดัการรายเดมิ
จะเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายดงักล่าว หากบรษิทัจดัการไม่สามารถด าเนินการไดภ้ายในระยะเวลาทีก่ าหนด บรษิทัจดัการจะ
ด าเนินการเลกิกองทุนรวมต่อไป  
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22.  ผลบงัคบัของโครงการจดัการกองทุนรวม :  

บรษิัทจดัการกองทุนรวมมหีน้าทีป่ฏบิตัติามโครงการจดัการกองทุนรวม ขอ้ผูกพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิัทจดัการ
กองทุนรวม และกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และค าสัง่ทีอ่อกโดยอาศยัอ านาจแห่ง
กฎหมายดงักล่าว ทัง้นี้ ในกรณีทีข่อ้ก าหนดในโครงการขดัหรอืแยง้กบัหลกัเกณฑใ์นกฎหมาย ประกาศ กฎ หรอืค าสัง่ดงักล่าว 
หากบรษิทัจดัการกองทุนรวมไดด้ าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรอืค าสัง่นัน้ ใหถ้อืว่าบรษิทัจดัการกองทุน
รวมไดป้ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามโครงการแลว้ 

บรษิัทจดัการกองทุนรวมจะแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการจดัการกองทุนรวม โดยผูดู้แล
ผลประโยชน์มอี านาจลงนามในขอ้ผูกพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนและบรษิทัจดัการกองทุนรวม ทัง้นี้ การลงนามในขอ้ผูกพนั
ของผูด้แูลผลประโยชน์ทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้โดยชอบ ใหถ้อืว่าผกูพนัผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวง 

การทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงค์ในการซื้อหรอืลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจดัการกองทุน
รวมนี้ ไม่ว่าในทอดใด ๆ ใหถ้ือว่าผู้ถอืหน่วยลงทุนดงักล่าวยอมรบัที่จะผูกพนัตามขอ้ก าหนดในโครงการจดัการกองทุนรวม
และขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนและบรษิทัจดัการกองทุนรวม 

โครงการจดัการกองทุนรวมทีผ่่านการอนุมัตจิากส านักงาน หรอืผ่านการแก้ไขเพิม่เติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบญัญตัิ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ทีแ่นบทา้ยขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม ถอืเป็น
ส่วนหนึ่งของขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม  

 



 

 

แนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียง 
ผูล้งทุนสามารถตรวจดแูนวทางในการใชส้ทิธอิอกเสยีงและการด าเนินการใชส้ทิธอิอกเสยีงในการประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัต่างๆ ในรอบปี

ปฏทินิ ไดจ้าก website ของบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 
 

 
รายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมกีารท าธรุกรรมกบักองทุนรวม 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอน็แฮนซ์ อิควิต้ี 
ตัง้แต่วนัท่ี  1 กรกฎาคม  2564 ถึงวนัท่ี 30 มิถนุายน 2565 

 
- ไม่ม ี- 

           
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการท าธุรกรรมกบับุคคลที่เกี่ยวข้องกับ

กองทุนรวมได้ที่ บรษิัทจดัการโดยตรง หรอืที่ website ของบรษิัท
จดัการ (www.principal.th) และส านักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)  

 
 
 

รายชือ่ผู้จดัการกองทุนท่ีบริหารจดัการกองทุนรวม 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอน็แฮนซ์ อิควิต้ี 

1. นายศุภกร ตุลยธญั, CFA 
2. นายชาตร ีมชียัเจรญิยิง่ 
3. น.ส.ปุณยนุช บุณยรตัพนัธุ ์
4. นายสทิธกิารย ์พงษ์พฒันศกึษา, CFA 
5. นายสุปรดีิ ์สุวพนัธ,์ CFA 
6. นายปฐมพงษ์ เรอืงคณารกัษ ์

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถดูรายชื่อผู้จดัการกองทุนทัง้หมดไดท้ี่ website ของ
บรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

 
 

        รายงานรายละเอียดการรบัค่าตอบแทน หรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีมิใช่ดอกเบีย้ หรือผลประโยชน์ทัว่ไปท่ีเกิดจากการลงทุน 
- ไม่ม ี- 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย์ 

ตัง้แต่วนัท่ี  1 กรกฎาคม  2564  ถึงวนัท่ี  30 มิถนุายน 2565 
    

อนัดบั รายช่ือบริษทันายหน้า 
ค่านายหน้าจากการซื้อขาย
หลกัทรพัย ์(หน่วย : บาท) 

ร้อยละของค่านายหน้าทัง้หมด 

1 
บรษิทัหลกัทรพัย ์เกยีรตนิาคนิภทัร จ ากดั 
(มหาชน) 2,104,898.97 22.30 

2 บรษิทัหลกัทรพัย ์กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 1,089,042.35 11.54 

3 บรษิทัหลกัทรพัย ์ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 954,267.99 10.11 

4 บรษิทัหลกัทรพัย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) 727,071.81 7.70 

5 บรษิทัหลกัทรพัยเ์ครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จ ากดั 682,512.68 7.23 

6 บรษิทัหลกัทรพัย ์ทสิโก ้จ ากดั 644,891.47 6.83 

7 บรษิทัหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จ ากดั 619,258.59 6.56 

8 
บรษิทัหลกัทรพัย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ากดั 
(มหาชน) 520,965.37 5.52 

9 
บรษิทัหลกัทรพัย ์ซจีเีอส-ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) 
จ ากดั 480,242.64 5.09 

10 บรษิทัหลกัทรพัย ์ซติี้คอรป์ (ประเทศไทย) จ ากดั 427,985.79 4.53 

11 บรษิทันายหน้าอืน่ ๆ 1,187,785.07 12.57 

รวมค่านายหน้าทัง้หมด   9,438,922.73  100.00 

บทวิเคราะห์
สิทธิในการจองหุ้น IPO

ซ้ือหุ้นสามญั 
อ่ืนๆ

1 ธนาคาร กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

2 บริษทัหลกัทรัพย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) 

3 บริษทัหลกัทรัพย ์คนัทร่ี กรุ๊ป จ ากดั(มหาชน) 

4 บริษทัหลกัทรัพย ์ซีจีเอส ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จ ากดั 

5 บริษทัหลกัทรัพยเ์ครดิต สวิส (ประเทศไทย) จ ากดั 

6 บริษทัหลกัทรัพย ์ซิต้ีคอร์ป (ประเทศไทย) จ ากดั 

7 บริษทัหลกัทรัพยเ์ครดิต ดีบีเอส วิคเกอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

8 บริษทัหลกัทรัพยเ์ครดิต ฟินันเซีย ไซรัส จ ากดั (มหาชน)  

9 ธนาคาร กสิกรไทย จ ากดั(มหาชน) 

10 บริษทัหลกัทรัพย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)        เพ่ือเป็นขอ้มลูประกอบ

11 บริษทัหลกัทรัพย ์กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)         การตดัสินใจลงทนุ

12 บริษทัหลกัทรัพยเ์มยแ์บงก ์กิมเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  

13 บริษทัหลกัทรัพย ์ภทัร จ  ากดั (มหาชน)  

14 ธนาคาร ไทยพาณิชย ์จ  ากดั(มหาชน)    

15 บริษทัหลกัทรัพย ์ไทยพาณิชย ์จ  ากดั  

16 บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จ ากดั (มหาชน)  

17 บริษทัหลกัทรัพย ์ทิสโก ้จ  ากดั (มหาชน) 

18 บริษทัหลกัทรัพย ์ยโูอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั       

ของธุรกจิกองทุนรวม

รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการทีก่องทุนใช้บริการบุคคลอ่ืน (Soft Commission)

ล าดับ ช่ือผู้ให้ผลประโยชน์ตอบแทน
ผลประโยชน์ตอบแทนทีไ่ด้รับ เหตุผลในการรับ

ผลประโยชน์ตอบแทน



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

     ส่วนข้อผกูพนั
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  1. บริษทัจดัการ :  

ชื่อ : บรษิทั หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนพรนิซเิพลิ จ ากดั  

ทีอ่ยู่ (ภาษาไทย) :  

44 อาคารซไีอเอม็บ ีไทย ชัน้ 16 ถ.หลงัสวน เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330  

โทร.0-2686-9500 

ทีอ่ยู่ (ภาษาองักฤษ) : 44 CIMB THAI Building 16th Floor Langsuan Road, Lumpini, Pathumwan Bangkok 10330  

สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบ :  

(ก) สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบของบรษิทัจดัการ 

         ในการจดัการกองทุนบรษิทัจดัการมสีทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบในการด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

     (1) การบรหิารกองทุนรวม 

(1.1) ยื่นค าขอจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิ ซึง่เป็นเงนิไดจ้ากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนต่อส านักงาน 
ภายใน 15 วนัท าการนับแตว่นัปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครัง้แรก 

(1.2) จดัการกองทุนใหเ้ป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากส านักงาน ตลอดจนขอ้ผกูพนัระหว่างบรษิทั
จดัการและผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างเคร่งครดั 

(1.3) น าเงนิของกองทุนไปลงทนุในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิต่าง ๆ ตามทีร่ะบุไวภ้ายใตข้อ้ “ประเภทของหลกัทรพัยห์รอื
ทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุน” และซื้อขาย จ าหน่าย สัง่โอน เปลีย่นแปลงเพิม่เตมิหลกัทรพัย์
หรอืทรพัยส์นิทีล่งทุนไวต้ามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร โดยจะลงทุนใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของกฎหมายและตาม
วตัถุประสงคแ์ละนโยบายการลงทุนของกองทุนตามทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากส านักงาน ทัง้นี้ โดยค านึงผลประโยชน์ของผู้
ถอืหน่วยลงทุนเป็นหลกั 

(1.4) ด าเนินการเพิม่จ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายแลว้ หรอืยกเลกิหน่วยลงทุนทีร่บัซื้อคนืในวนัท าการถดัจากวนัท าการ
ขายหรอืวนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนจ านวนนัน้แลว้แต่กรณี 

(1.5) ด าเนินการเพิม่จ านวนทุนจดทะเบยีนของกองทุนรวมตามวธิกีารทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

(1.6) สงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธ ระงบั หรอืหยุดการสัง่ซื้อ-ขายคนืหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการ 

(1.7) สงวนสทิธทิีจ่ะเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่ารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการ 

(1.8) สงวนสทิธทิีจ่ะรบัช าระหนี้เพื่อกองทุนดว้ยทรพัยส์นิอื่นแทนการช าระหนี้ดว้ยเงนิสดตามตราสารแห่งหนี้ตามทีร่ะบุไว้
ในโครงการ 

(1.9) สงวนสทิธทิีจ่ะช าระค่ารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิไดต้ามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารที่
สมาคมก าหนด 

(1.10) สงวนสทิธทิีจ่ะละเวน้ไมป่ฏบิตัติามมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน เมื่อบรษิทัจดัการ และ/หรอื ผูจ้ดัการกองทุนมเีหตุอนั
สมควรเชื่อไดว้า่มตดิงักล่าว ขดั ฝ่าฝืน กฎระเบยีบ ขอ้บงัคบั ประกาศ ของส านักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื
หน่วยงานอื่นใดทีม่อี านาจตามกฎหมาย 

(1.11) เขา้รว่มประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในกจิการทีก่องทนุถอืหุน้ หรอืหลกัทรพัยอ์ยู่เท่าทีจ่ าเป็น เพื่อรกัษา
ผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุ 
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(1.12) เปลีย่นแปลง หรอืแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุน หรอืวธิจีดัการกองทุนตามทีร่ะบไุวใ้นโครงการภายใตห้วัขอ้ 
28. “วธิกีารแกไ้ขโครงการจดัการกองทุนรวม หรอืแกไ้ขวธิกีารจดัการ” 

(1.13) กระท านติกิรรมสญัญาใด ๆ ในนามของกองทุน ซึง่บรษิทัจดัการมอี านาจกระท าไดภ้ายในขอบเขตของกฎหมาย 

(1.14) ปฏบิตักิารอื่น ๆ เพื่อใหบ้รรลุซึง่วตัถุประสงคข์องกองทนุ และรกัษาไวซ้ึง่ผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนภายใต้
ขอบเขต หน้าที ่และความรบัผดิชอบของบรษิทัจดัการ ทัง้นี้ จะตอ้งไมข่ดัต่อพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 และประกาศทีเ่กีย่วขอ้ง 

(1.15) ด าเนินการเลกิกองทุนตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการ 

(1.16) จดัใหม้กีารช าระบญัช ีตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการภายใตห้วัขอ้ “การช าระบญัชกีองทุนรวม และวธิกีารเฉลีย่เงนิคนื
ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนเมื่อเลกิโครงการ” 

(1.17) ปฏบิตัติามกฎหมาย ก.ล.ต. โดยเคร่งครดั 

(2) การรบัและจ่ายเงนิของกองทุน 

(2.1)  จดัใหม้กีารรบัและจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าใชจ้่าย หรอืเงนิตอบแทนอื่นใดจากและใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนและกองทุน ให้
เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการจดัการของกองทุนตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ “ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จาก
ผูส้ัง่ซื้อหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนและกองทุนรวม” 

(2.2)  ไดร้บัค่าตอบแทนในการจดัการกองทุนรวม และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ “ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ัง่ซื้อหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนและกองทนุรวม” 

(3) การแต่งตัง้บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อการจดัการกองทุน 

(3.1) จดัใหม้ผีูด้แูลผลประโยชน์กองทนุซึง่มคีุณสมบตัติามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าดว้ยคุณสมบตัขิองผูด้แูล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวม รวมถงึการเปลีย่นตวัผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุน และแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์อื่น
แทนตามเงือ่นไขในการเปลีย่นตวัผูด้แูลผลประโยชน์ทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ “เงือ่นไขการเปลีย่นผูด้แูลผลประโยชน์” ทัง้นี้ 
โดยไดร้บัอนุญาตจากส านักงาน ก่อน 

(3.2)  แต่งตัง้ตวัแทนภายใตห้ลกัเกณฑ์ เงือ่นไข และวธิกีารทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

(3.3)  จดัใหม้ผีูส้อบบญัชขีองกองทุนทีม่คีุณสมบตั ิและไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามประกาศส านักงาน ว่าดว้ยการใหค้วาม
เหน็ชอบผูส้อบบญัชขีองบรษิทัหลกัทรพัยแ์ละบรษิทัเงนิทุนหลกัทรพัย์ 

(3.4)  แตง่ตัง้ผูช้ าระบญัชกีองทนุเมื่อยุตหิรอืเลกิกองทุน ทัง้นี้โดยความเหน็ชอบของส านักงานกอ่น 

(3.5)  แตง่ตัง้และถอดถอนนายทะเบยีนหน่วยลงทุนของกองทนุตามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร 

(3.6)  แตง่ตัง้บุคคลใด ๆ เพื่อมาปฏบิตัหิน้าทีใ่หแ้ก่กองทุน ทัง้นี้ตามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร 

(4) การขายและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และงานทะเบยีนหน่วยลงทุน 

(4.1)  จดัใหม้ใีบค าขอเปิดบญัชกีองทนุ ค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน ซึง่มลีกัษณะเป็นไปตามที่
ส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด 

(4.2)  ขายและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามวธิกีารทีร่ะบุไวใ้นโครงการภายใตข้อ้ “การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก” ขอ้ “การ
เสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก” และขอ้ “การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน” 

(4.3)  จดัสรรหน่วยลงทุนตามวธิกีารทีก่ าหนดในขอ้ “การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก” และขอ้ “การเสนอขายภายหลงั
การเสนอขายครัง้แรก” 
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(4.4) จดัสรรหน่วยลงทุนของกองทุนทีจ่ะรบัซื้อคนืจากผูถ้อืหน่วยตามส่วนตามขอ้ “การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนื
หน่วยลงทุน” แก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ หรอืขอ้ “การไมข่ายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอืขายคนืหน่วย
ลงทุน ทีไ่ดร้บัไวแ้ลว้ หรอืการหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน" หรอืขอ้ “การช าระค่ารบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุนดว้ยหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิ” 

(4.5) ยกเลกิจ านวนหน่วยลงทุนทีร่บัซื้อคนื ซึง่ไดร้บัการจดัสรรแลว้ในวนัท าการถดัจากวนัทีบ่รษิทัจดัการท าการซื้อขาย
หน่วยลงทุนนัน้ 

(4.6) ชดเชยราคาตามขอ้ “หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารด าเนินการในกรณีทีม่ลูค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง” 

(4.7) ปิดบญัชกีองทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ไิดท้ าการซื้อขายหน่วยลงทุนและไมม่หีน่วยลงทนุตามทีร่ะบุไวใ้นหวัขอ้ “การ
รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน” คงเหลอือยู่ในบญัช ี

(5) การด าเนินการอื่น ๆ  

(5.1) จดัใหม้กีารฝากทรพัยส์นิของกองทุนไวก้บัผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุน 

(5.2) จดัใหม้แีละเกบ็รกัษาไวซ้ึง่ทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ านักงาน ประกาศก าหนด 

(5.3) จดัท าและส่งรายงานเกีย่วกบัขอ้มลูการจดัการกองทุนรวมส าหรบัทุกรอบระยะเวลา 6 เดอืนของรอบปีบญัชหีรอืของ
รอบปีปฏทินิและรายงานทุกรอบปีบญัชขีองกองทุนตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด และส่งรายงาน
ดงักล่าวแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ชีื่ออยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุและส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 2 เดอืน
นับแต่วนัสิน้รอบระยะเวลา 6 เดอืน และ ภายใน 3 เดอืนนับแต่วนัสิน้ปีบญัช ีทัง้นี้ หากบรษิทัจดัการเลอืกจดัท าและ
จดัส่งรายงานรอบปีบญัชตีามรายงานรอบปีปฎทินิ บรษิทัจดัการสามารถขยายระยะเวลาการส่งรายงานเพื่อแสดง
ขอ้มลูเกีย่วกบักองทุนรวมเป็นภายใน 4 เดอืนนับแตว่นัสิน้รอบปีบญัชขีองกองทุน ตามล าดบั การจดัส่งรายงาน
ดงักล่าวใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนนัน้ ใหบ้รษิทัจดัการจะด าเนินการอยา่งน้อยดว้ยวธิกีารอย่างหนึ่งอย่างใด ดงัต่อไปนี้ 

(1)    จดัส่งรายงานดงักล่าวในรปูแบบเอกสารสิง่พมิพ ์หรอื สื่อบนัทกึขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกส ์

(2)    เผยแพร่รายงานดงักล่าวบนเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการกองทุนรวม  

ทัง้นี้ ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนแจง้ความประสงคใ์หจ้ดัส่งรายงานดงักล่าวโดยวธิกีารตาม (1) ใหบ้รษิทัจดัการกองทุน
รวมด าเนินการตามวธิกีารดงักล่าวดว้ย 

ทัง้นี้ ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการเลอืกจดัท ารายงานรอบปีบญัชขีองกองทุน บรษิทัจดัการจะไดร้บัการยกเวน้ไมต่อ้งจดัท า
และจดัส่งรายงานในรอบระยะเวลา 6 เดอืนหลงัส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชนีัน้ เวน้แตใ่นกรณีทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเหน็ชอบหรอืมปีระกาศแกไ้ขเป็นอย่างอื่น 

(5.4) แจง้การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้มลูทีไ่ดจ้ดทะเบยีนไวแ้ลว้ ยกเวน้การเพิม่จ านวนเงนิทุนจดทะเบยีนและการแกไ้ขเพิม่เตมิ
จ านวนและมลูค่าหน่วยลงทุนทีข่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุนใหแ้ก่ส านักงาน ทราบภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัทีไ่ด้
แกไ้ขเพิม่เตมินัน้ 

(5.5) ขอรบัใบแทนหลกัฐานการรบัจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิ เป็นกองทุนต่อส านักงาน โดยเสยีค่าธรรมเนียมตามอตัราที่
ส านักงาน ก าหนดในกรณีทีห่ลกัฐานดงักล่าวสญูหายหรอืถูกท าลาย 

(5.6) จดัท ารายงานการซื้อขายหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นเพื่อการลงทุนของกองทุนเป็นรายวนั และจดัใหผู้ด้แูล
ผลประโยชน์ภายในทุกสิน้วนัท าการนัน้ 

(5.7) จดัท ารายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเป็นรายวนั และจดัส่งใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ภายในทุกสิน้วนัท าการนัน้ 
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(5.8)    จดัท ารายงานอตัราส่วนการลงทุนในหลกัทรพัย์ และ/หรอื ทรพัยส์นิทีม่มีลูค่าเกนิอตัราส่วนทีส่ านักงาน ก าหนด ใน
กรณีทีม่ไิดเ้กดิจากการลงทุนหรอืไดห้ลกัทรพัยม์าเพิม่เตมิตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ านักงาน ก าหนด และจดัส่ง
ใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัถดัจากวนัทีไ่ดม้าซึง่หลกัทรพัย์ และ/หรอื ทรพัยส์นินัน้มมีลูค่า
เกนิอตัราทีก่ าหนด 

(5.9)    จดัการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทนุรายใดในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนนัน้ๆ ขายคนืหน่วยลงทุน
เกนิกว่าจ านวนหน่วยลงทุนหรอืมลูค่าหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ “การรบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุน” 

(5.10)  ก าหนดราคาทีเ่ป็นธรรมของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของกองทุน ดว้ยความเหน็ชอบของผูด้แูลผลประโยชน์เพื่อใช้
ในการค านวณทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการสามารถแสดงใหเ้หน็ไดว้่า วธิกีารค านวณมลูค่า
ทรพัยส์นิของกองทุนตามทีก่ าหนดในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสมาคม ไม่เหมาะสมกบัสภาวการณ์ใน
ขณะทีค่ านวณมลูค่า 

(5.11)  ดแูลตดิตาม และรกัษาสทิธขิองกองทุน รวมถงึการด าเนินการฟ้องรอ้ง บงัคบัคด ีหรอืฟ้องรอ้งเรยีกค่าสนิไหม
ทดแทนความเสยีหาย ทัง้นี้เพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน 

(5.12)  ขอความเหน็ชอบจากผูด้แูลผลประโยชน์ในการด าเนินการรบัช าระหนี้เพื่อกองทุนรวมดว้ยทรพัยส์นิอื่น 

(5.13)  จดัท าบญัชแีสดงการลงทุนของกองทุนไวโ้ดยถูกตอ้งครบถว้น 

(5.14)  จดัท าและจดัส่งรายงานตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

(5.15)  ค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ “วธิกีารค านวณ ก าหนดเวลาใน
การค านวณและการประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลกัเกณฑ ์และวธิกีาร
ด าเนินการในกรณีทีม่ลูค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง” 

(5.16)  สัง่ผูด้แูลผลประโยชน์ใหส่้งมอบ รบัมอบ แปลงสภาพ จ าหน่าย จ่าย โอนหลกัทรพัย ์ตลอดจนช าระราคาค่า
หลกัทรพัย ์และเบกิจ่ายเงนิของกองทุนส าหรบัค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานของกองทุน ตามขอ้ “ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุน” 

(5.17)  หน้าทีอ่ื่นใดตามทีส่ านักงาน ก าหนด 

    (ข) เงือ่นไขการเปลีย่นบรษิทัจดัการ 

    กองทุนรวมอาจเปลีย่นบรษิทัจดัการไดเ้มื่อเกดิกรณีใดกรณีหนึ่งดงัต่อไปนี้ และเมื่อไดร้บัการอนุมตั ิหรอืเหน็ชอบจาก 
    ส านักงาน 

1) เมื่อสิน้สุดระยะเวลา และ/หรอืเงือ่นไขทีก่ าหนดไวใ้นโครงการ 

2) ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงนโยบาย วธิกีารในการจดัการ การด าเนินงาน การบรหิารจดัการกองทุน หรอืมกีาร
เปลีย่นแปลงโครงสรา้งผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืกรณีอื่นใดอนัจะมผีลใหบ้รษิทัจดัการไม่ประสงคท์ีจ่ะปฏบิตัหิน้าทีต่่อไป 
บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการไม่รบัหน้าทีใ่นการจดัการกองทุนต่อไป ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะตอ้งแจง้ต่อผูถ้อืหน่วย
ลงทุนล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรว่าไมป่ระสงคจ์ะรบัหน้าทีต่อ่ไป (ลาออก) โดยทีป่ระชมุผูถ้อืหน่วยลงทุนจะตอ้ง
ด าเนินการจดัหาบรษิทัจดัการรายใหม่ทีม่คีุณสมบตัคิรบถว้นตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศส านักงาน และไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน เพื่อท าหน้าทีจ่ดัการกองทุน
ตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการแทนบรษิทัจดัการภายในระยะเวลาไม่เกนิ 90 วนันับจากวนัทีไ่ดร้บัแจง้จากบรษิทัจดัการ 
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ในการเปลีย่นตวับรษิทัจดัการหากเป็นกรณีทีก่ฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน กใ็หด้ าเนินการ
ขอความเหน็ชอบดงักล่าวก่อน โดยบรษิทัจดัการจะปฏบิตัหิน้าทีต่่อไปจนกวา่จะมกีารแต่งตัง้บรษิทัจดัการรายใหม่ 
อย่างไรกด็ ีหากเป็นกรณีทีบ่รษิทัจดัการไดท้ าการบอกกล่าวการลาออกจากการเป็นบรษิทัจดัการตามขอ้ (2) ขา้งตน้น้ีจน
ครบถว้น แต่กองทุน และ/หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน และ/หรอืคณะกรรมการลงทุนไม่สามารถจดัหาบรษิทัจดัการกองทุนรวม
อื่นใดมารบัหน้าทีไ่ดภ้ายใน 180 วนันับแตว่นัทีบ่รษิทัจดัการไดท้ าการบอกกล่าว บรษิทัจดัการสงวนสทิธทิีจ่ะเลกิ
โครงการ โดยถอืว่าการด าเนินการดงักล่าวไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกรายแลว้ 

บรษิทัจดัการกองทุนรวมมหีน้าทีป่ฏบิตัติามขอ้ผกูพนั โครงการจดัการกองทุนรวม กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์ตลอดจนประกาศ กฎ หรอืค าสัง่ทีอ่อกโดยอาศยัอ านาจแห่งกฎหมายดงักล่าว ทัง้นี้ ในกรณีทีข่อ้ก าหนดในขอ้
ผกูพนัหรอืโครงการจดัการกองทุนรวมขดัหรอืแยง้กบัหลกัเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรอืค าสัง่ดงักล่าว หากบรษิทั
จดัการกองทุนไดด้ าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรอืค าสัง่นัน้ ใหถ้อืว่าบรษิทัจดัการกองทุนไดป้ฏบิตัใิห้
เป็นไปตามขอ้ผกูพนัหรอืโครงการจดัการกองทุนรวมแลว้  

เงือ่นไขการเปลีย่นบรษิทัจดัการ :  

ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นบรษิทัจดัการกองทุนรวม ไมว่่าโดยค าสัง่ของส านักงาน หรอืโดยเหตุอื่นใดตามพระราชบญัญตัิ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 บรษิทัจดัการกองทนุรวมตอ้งด าเนินการตามทีจ่ าเป็นเพื่อใหบ้รษิทัจดัการ
กองทุนรวมรายใหม่เขา้ท าหน้าทีต่่อไปได ้ซึง่รวมถงึการส่งมอบเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ใหแ้ก่บรษิทัจดัการกองทุนรวม
รายใหม่  

 

2. ผู้ดแูลผลประโยชน์ :  

ชื่อ : ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)  

ทีอ่ยู่ : เลขที ่400/22 ถนนพหลโยธนิ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 

โทรศพัท ์02-470-5920 

โทรสาร : 02-470-1996 

สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบ :  

(1) สทิธขิองผูด้แูลผลประโยชน์ 

(1.1) ไดร้บัค่าธรรมเนียมตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้  “ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ัง่ซื้อหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน
และกองทุนรวม” 

(1.2) บอกเลกิสญัญาแต่งตัง้ ตามเงือ่นไขทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาดงักล่าว ทัง้นี้ โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(2) หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของผูด้แูลผลประโยชน์ 

(2.1) ดแูลใหบ้รษิทัจดัการปฏบิตัติามหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบใหเ้ป็นไปตามโครงการจดัการกองทุนภายใตม้าตรา 
125 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์และประกาศส านักงานทีอ่อกตามพระราชบญัญตัดิงักล่าวโดยเคร่งครดั 

(2.2) ดแูล รบัฝาก และเกบ็รกัษาทรพัยส์นิของกองทุนโดยแยกทรพัยส์นิของกองทุนออกจากทรพัยส์นิของผูด้แูล
ผลประโยชน์และทรพัยส์นิของลกูคา้อื่นจนกว่าจะจดทะเบยีนยกเลกิกองทุน พรอ้มทัง้ดแูลใหก้ารเบกิจ่ายของ
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กองทุนเป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการ โดยตอ้งเกบ็รกัษาหรอืฝากไวอ้ย่างปลอดภยัทีผู่ด้แูลผลประโยชน์ หรอื
บรษิทัศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั หรอืธนาคารแห่งประเทศไทย เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาต
หรอืตกลงเป็นอย่างอื่น ทัง้นี้หากมกีารเปลีย่นแปลงสถานทีเ่กบ็รกัษาทรพัยส์นิ ตอ้งไดร้บัความยนิยอมจากบรษิทั
จดัการ รบัเงนิต่าง ๆ ทีก่องทุนจะพงึไดร้บัจากการจดัตัง้และด าเนินงานของกองทุน เช่น เงนิจองซื้อหน่วยลงทุน 
เงนิปันผล และดอกเบีย้จากหลกัทรพัย ์เงนิไดจ้ากการจ าหน่าย หรอืเวนคนืหลกัทรพัย์ และเงนิอืน่ใดของกองทุน
และน าเขา้ไวใ้นบญัชเีงนิฝาก และ/หรอื บญัชทีรพัยส์นิของกองทุน  

(2.3) จดัใหม้กีารรบัมอบ เปลีย่นแปลง จ าหน่าย ส่งมอบ และโอนหลกัทรพัยต์่าง ๆ ซึง่เป็นทรพัยส์นิของกองทุน
ตลอดจนรบัช าระหรอืช าระราคาค่าหลกัทรพัยด์งักล่าว ตามค าสัง่ของบรษิทัจดัการเมื่อเหน็ว่าหลกัฐานถูกตอ้งแลว้  

(2.4) รบัรองความถูกตอ้งในการแจง้แกไ้ขเพิม่เตมิมลูค่าหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุน ณ วนัท าการ
สุดทา้ยของแต่ละเดอืนต่อส านักงานทุกเดอืน ภายในวนัท าการที ่7 ของเดอืนถดัไป 

(2.5) รบัรองความถูกตอ้งในจ านวนหน่วยลงทุนทีเ่พิม่ขึน้จากการออกหน่วยลงทุนใหก้บัผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนหรอืผูถ้อื
หน่วยลงทุน ตามจ านวนเงนิทีบ่รษิทัจดัการโอนเขา้บญัชสีัง่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนและจ านวนหน่วยลงทุนที่
ถูกยกเลกิจากการขายคนืของผูถ้อืหน่วยลงทุนในแต่ละวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ของบรษิทัจดัการ 

(2.6) ใหค้วามเหน็ชอบแก่บรษิทัจดัการในการทีบ่รษิทัจดัการเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อื
หน่วยลงทุนทีไ่ดม้คี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุน เน่ืองจากมเีหตจุ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถ จ าหน่าย จ่าย โอน
หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของกองทุนไดอ้ย่างสมเหตุสมผล 

(2.7) ใหค้วามเหน็ชอบแก่บรษิทัจดัการในการทีบ่รษิทัจดัการไมข่ายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทนุตามค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่
ขายคนืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัไวแ้ลว้ หรอืหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน หากเหน็วา่มเีหตจุ าเป็นท า
ใหไ้ม่สามารถ จ าหน่าย จ่าย โอนหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของกองทุนไดอ้ย่างสมเหตุสมผลหรอืไม่สามารถ
ค านวณมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุนไดอ้ย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรอืมเีหตจุ าเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์
ของผูถ้อืหน่วยลงทุน 

(2.8) ใหค้วามเหน็ชอบแก่บรษิทัจดัการในกรณีทีบ่รษิทัจดัการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิ
อื่นแทนเงนิ ในกรณีทีก่องทุนไมส่ามารถช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนได้ และผูถ้อืหน่วย
ลงทุนทีส่ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนตกลงทีจ่ะรบัช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์ินอื่นแทนเงนิ 
ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่มาคมก าหนด 

(2.9) ใหค้วามเหน็ชอบราคาทีเ่ป็นธรรมของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของกองทุนในกรณีทีบ่รษิทัจดัการสามารถแสดงให้
เหน็ว่าการค านวณมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุนตามทีก่ฎหมาย ก.ล.ต. หรอืประกาศสมาคมไม่เหมาะสมกบั
สภาวการณ์ในขณะค านวณมลูคา่ดงักล่าว 

(2.10) ใหค้วามเหน็ชอบแก่บรษิทัจดัการในการรบัช าระหนี้เพื่อกองทุนดว้ยทรพัยส์นิอื่นทีม่ใิชห่ลกัประกนัแทนการช าระ
หนี้ดว้ยเงนิสดตามตราสารแห่งหนี้ 

(2.11) ใหค้วามเหน็เกีย่วกบัการจดัการกองทุนของบรษิทัจดัการ เพื่อประกอบกบัขอ้มลูอื่น ๆ ทีบ่รษิทัจดัการเป็นผูจ้ดัหา
ในการจดัท ารายงานดงันี้ 

1) รายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดอืนของรอบปีบญัชหีรอืปีปฏทินิ โดยส่งใหบ้รษิทัจดัการภายใน 30 วนันับตัง้แต่
วนัถดัจากวนัสิน้รอบระยะเวลาหกเดอืนดงักล่าว 

2) รายงานทุกรอบปีบญัช ีโดยส่งใหบ้รษิทัจดัการภายใน 60 วนั นับแต่วนัสิน้ปีบญัชนีัน้ 
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(2.12) รบัรองความถูกตอ้งในการค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคารบัซื้อคนื และราคาขายหน่วยลงทุน
ของกองทุน และการค านวณหน่วยลงทุนทีเ่พิม่ขึน้จากการออกหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทนุ และจ านวนหน่วย
ลงทุนทีล่ดลงจากการขายคนืหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุน ทีบ่รษิทัจดัการไดค้ านวณไว ้และส่งใหผู้ด้แูล
ผลประโยชน์รบัรอง เมื่อเหน็ว่าถูกตอ้งแลว้ 

(2.13) จ่ายเงนิจากบญัชขีองกองทุนในเวลาทีก่ าหนดตามค าสัง่ของบรษิทัจดัการ 

(2.14) แจง้และรายงานใหบ้รษิทัจดัการทราบถงึรายละเอยีดของสทิธใินการเขา้ประชมุผูถ้อืหุน้ รบัเงนิปันผล และรบั
ดอกเบีย้ การจองหุน้เพิม่ทุน การเปลีย่นแปลงมลูค่าหุน้ และการเปลีย่นแปลงอื่นใดทีม่ผีลต่อการถอืครองหลกัทรพัย์
ของกองทุนโดยทนัททีีผู่ด้แูลผลประโยชน์ไดร้บัขา่วเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากตลาดหลกัทรพัย์ 

(2.15) จดัท ารายงาน และบญัช ีดงัต่อไปนี้ และส่งใหแ้ก่บรษิทัจดัการ 

1) รายงานเป็นลายลกัษณ์อกัษรถงึผลในการด าเนินการตามค าสัง่ของบรษิทัจดัการเกีย่วกบัการรบัและจ าหน่าย
หลกัทรพัย ์การรบัเงนิปันผล ดอกเบีย้ และอื่น ๆ  

2) จดัท าบญัช ีและรบัรองความถูกตอ้งของทรพัยส์นิของกองทนุทีร่บัฝากไว ้

3) จดัท าบญัชแีสดงการรบัจ่ายทรพัยส์นิของกองทุน และรบัรองความถูกตอ้ง 

4) จดัท างบกระทบยอดส าหรบับญัชเีงนิฝากของกองทุนทีอ่ยูภ่ายใตก้ารดแูลของผูด้แูลผลประโยชน์ 

5) จดัท ารายงานเกีย่วกบัเงนิสด และรายละเอยีดการค านวณมลูค่าทรพัยส์นิ มลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิและมลูค่าหน่วย
ลงทุนของกองทุน 

(2.16) แจง้ใหบ้รษิทัจดัการทราบในกรณีทีบ่รษิทัจดัการมไิดป้ฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 
รวมทัง้ประกาศหลกัเกณฑ ์หรอืขอ้บงัคบัอื่นใดทีอ่อกโดยอาศยัอ านาจของกฎหมายดงักล่าวจนกอ่ใหเ้กดิความ
เสยีหายต่อกองทุน 

(2.17) จดัท ารายงานเสนอต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีบรษิทัจดัการกระท าการหรอืงดเวน้กระท าการจน
ก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่กองทุนหรอืไมป่ฏบิตัติามหน้าทีต่ามมาตรา 125 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ภายใน 5 วนันับแต่วนัทีผู่ด้แูลผลประโยชน์รูถ้งึเหตุการณ์ดงักล่าว 

(2.18) ดแูลและตรวจสอบสมุดบญัชแีละเอกสารหลกัฐานของกองทุนตามทีเ่หน็สมควร ทัง้นี้จะตอ้งไม่เขา้มามอี านาจต่อการ
ตดัสนิใจและการด าเนินงานของบรษิทัจดัการ 

(2.19) ด าเนินการฟ้องรอ้งบงัคบัคดใีหบ้รษิทัจดัการปฏบิตัติามหน้าทีข่องตนหรอืฟ้องรอ้งเรยีกค่าสินไหมทดแทนความ
เสยีหายจากบรษิทัจดัการ ทัง้นี้ เพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวง หรอืเมื่อไดร้บัค าสัง่จากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ส าหรบัคา่ใชจ้่ายในการฟ้องรอ้งบงัคบัคดเีพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนในกองทุนให้
เรยีกรอ้งจากทรพัยส์นิของกองทุนรวม 

(2.20) ในกรณีทีม่กีารเลกิโครงการ หน้าทีผู่ด้แูลผลประโยชน์จะสิน้สุดเมื่อผูช้ าระบญัชไีดจ้ดทะเบยีนเลกิกองทุนกบั
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยในช่วงระยะเวลาทีก่ารช าระบญัชยีงัไม่สิน้สุดผูด้แูลผลประโยชน์จะรบัฝาก
ทรพัยส์นิของกองทุนจนกว่าจะจดทะเบยีนเลกิกองทุน 

(2.21) ในกรณีทีผู่ด้แูลผลประโยชน์หมดหน้าทีล่งไมว่่าในกรณีใดกต็าม ผูด้แูลผลประโยชน์นัน้ตอ้งท าหน้าทีผู่ด้แูล
ผลประโยชน์ของกองทุนต่อไปอย่างสมบูรณ์จนกว่าการจดัการโอนทรพัยส์นิ และเอกสารหลกัฐานทัง้หมดของ
กองทุนนัน้ ตลอดจนการด าเนินการอื่นใดทีจ่ าเป็นเพื่อใหก้ารโอนทรพัยส์นิและเอกสารทัง้หลายเป็นไปโดยเรยีบรอ้ย
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ใหแ้ก่ผูด้แูลผลประโยชน์รายใหม่จะเสรจ็สิน้และผูด้แูลผลประโยชน์รายใหม่สามารถท าหน้าทีไ่ดท้นัที เวน้แต่บรษิทั
จดัการหรอืผูม้อี านาจตามกฎหมายจะมคี าสัง่เป็นอย่างอื่น 

(2.22) แจง้การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน และจดัท ารายงานในเรื่องดงักล่าว พรอ้มทัง้แสดงเหตุผล 
และหลกัฐานทีไ่ดใ้หค้วามเหน็ชอบหรอืทีไ่ดใ้หก้ารรบัรองขอ้มลูใน รายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการ
ชดเชยราคาจากผูด้แูลผลประโยชน์ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั 

(2.23) ท าการรบัรองในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทุนไมถู่กตอ้งอนัมสีาเหตุเน่ืองจากจากปัจจยัภายนอกทีไ่ม่อาจควบคมุได้ เช่น 
จากราคาหลกัทรพัยต์ามราคาตลาดครัง้สุดทา้ยของตลาดหลกัทรพัยห์รอืศูนยซ์ื้อขายหลกัทรพัยไ์ม่ถูกตอ้ง 

(2.24) รบัรองขอ้มลูการแกไ้ขราคาหน่วยลงทุนยอ้นหลงั รวมถงึการชดเชยราคากรณีค านวณหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง 

(2.25) กรณีการช าระบญัชกีองทุน ผูด้แูลผลประโยชน์จะด าเนินการเฉลีย่เงนิคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตามมลูค่าทรพัยส์นิ
คงเหลอืทีผู่ช้ าระบญัชรีะบุ รวมถงึการรบัฝากทรพัยส์นิจนกว่าการช าระบญัชจีะเสรจ็สิน้ 

(2.26) จดทะเบยีนทรพัยส์นิหรอืหลกัทรพัยท์ีต่อ้งจดทะเบยีนต่อนายทะเบยีน หรอืผูอ้อกหลกัทรพัยแ์ลว้แต่กรณี 

(2.27) จดัท าบญัชแีละรบัรองความถูกตอ้งของทรพัยส์นิของกองทุนทีร่บัฝากไว้ รวมทัง้จดัท าบญัชแีสดงการรบัจ่ายของ
กองทุนดว้ย 

(2.28) ผูด้แูลผลประโยชน์จะปฏบิตัติามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีพ่ระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศส านักงาน ประกาศไวโ้ดยเคร่งครดั 

(2.29) ด าเนินการอื่น ๆ ตามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์ ทัง้นี้ตอ้งไมข่ดัต่อกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์หรอืประกาศของส านักงาน หรอื ประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ผูด้แูลผลประโยชน์มอี านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบตามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
และตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ซึง่รวมถงึหน้าทีด่แูลรกัษาประโยชน์ของผูถ้อืหน่วย
ลงทุน และเมื่อมกีารเปลีย่นแปลงผูด้แูลผลประโยชน์ ผูด้แูลผลประโยชน์รายเดมิมหีน้าทีด่ าเนินการตามทีจ่ าเป็นเพื่อให้
ผูด้แูลผลประโยชน์รายใหม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีต่่อไปได ้ซึง่การด าเนินการดงักล่าวรวมถงึการลงลายมอืชื่อในหนังสอืเพื่อ
รบัรองความถูกตอ้งและครบถว้นของสิง่ทีส่่งมอบใหผู้ด้แูลผลประโยชน์รายใหมห่ากมกีารเปลีย่นแปลงผูด้แูลผลประโยชน์ 

ในกรณีทีผู่ด้แูลผลประโยชน์กระท าการ งดเวน้กระท าการ หรอืละเลยไม่ปฏบิตัหิน้าที ่ในการดแูลรกัษาประโยชน์ของผูถ้อื
หน่วยลงทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจใชส้ทิธติามมาตรา 132 ประกอบกบัมาตรา 47 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ในการฟ้องรอ้งบงัคบัคดกีบัผูด้แูลผลประโยชน์เพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวงได้ 

ผูด้แูลผลประโยชน์ตอ้งไม่กระท าการอนัเป็นการขดักบัผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผูถ้อืหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระท า
นัน้จะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูด้แูลผลประโยชน์เองหรอืประโยชน์ของผูอ้ื่น เวน้แต่เป็นการเรยีกค่าตอบแทนในการท า
หน้าทีเ่ป็นผูด้แูลผลประโยชน์ หรอืเป็นการด าเนินการในลกัษณะทีเ่ป็นธรรมและไดเ้ปิดเผยขอ้มลูใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบ
ก่อนอย่างเพยีงพอแลว้ โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดท้ราบขอ้มลูดงักล่าวมไิดแ้สดงการคดัคา้น 

ในกรณีทีก่ารด าเนินการใดตอ้งไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน หากบรษิทัจดัการกองทุนรวมไม่ด าเนินการขอมต ิใหผู้ด้แูล
ผลประโยชน์มอี านาจด าเนินการตามทีจ่ าเป็นเพื่อขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนได้  

เงือ่นไขการเปลีย่นผูด้แูลผลประโยชน์ :  

บรษิทัจดัการจะเปลีย่นตวัผูด้แูลผลประโยชน์เมื่อเกดิกรณีใดกรณีหนึ่งหรอืทัง้หมดดงัต่อไปนี้ ทัง้นี้ โดยไดร้บัความเหน็ชอบ
จากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน 
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(1) เมื่อบรษิทัจดัการหรอืผูด้แูลผลประโยชน์มคีวามประสงคจ์ะบอกเลกิสญัญาแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์โดยบอกกล่าวใหอ้กี
ฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกว่า 90 วนั 

(2) ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการหรอืผูด้แูลผลประโยชน์ไม่ปฏบิตัติามหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบทีไ่ดต้กลงไวผู้ด้แูลผลประโยชน์
หรอืบรษิทัจดัการอาจบอกเลกิสญัญาแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์ โดยบอกกล่าวใหอ้กีฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 30 วนั 

(3) ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงเงือ่นไขในการจดัการโครงการ หรอืมกีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยห์รอื
ประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกรณีอื่นใดอนัจะมผีลใหบ้รษิทั
จดัการและผูด้แูลผลประโยชน์ไม่สามารถตกลงทีจ่ะแกไ้ขเปลี่ยนแปลงสญัญา ใหส้อดคลอ้งกบักฎหมาย และประกาศ
ดงักล่าว ทัง้นี้เน่ืองจากการเปลีย่นแปลงดงักล่าว มผีลใหเ้ป็นการเพิม่ภาระหน้าทีแ่ก่ผูด้แูลผลประโยชน์ และผูด้แูล
ผลประโยชน์ไม่ประสงคจ์ะรบัหน้าทีด่งักล่าวต่อไป ผูด้แูลผลประโยชน์มสีทิธบิอกเลกิสญัญาแตง่ตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์ได้
โดยบอกกล่าวใหบ้รษิทัจดัการทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วนั 

(4) ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนมมีตโิดยเสยีงขา้งมากซึง่คดิตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกวา่กึง่หนึ่งของจ านวนหน่วย
ลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุนเรยีกรอ้งใหม้กีารเปลี่ยนแปลงผูด้แูลผลประโยชน์  

(5) ในกรณีทีผู่ด้แูลผลประโยชน์ขาดคุณสมบตัขิอ้หนึ่งขอ้ใดตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าดว้ยคุณสมบตัิ
ของผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุนรวม บรษิทัจดัการจะด าเนินการใหผู้ด้แูลผลประโยชน์จดัการแกไ้ขใหถู้กตอ้งภายใน 
15 วนันับแต่วนัทีบ่รษิทัจดัการตรวจพบหรอืปรากฎจากการตรวจสอบของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 
3 วนั นับตัง้แต่วนัถดัจากวนัทีไ่ดแ้กไ้ขเสรจ็สิน้ 

ในกรณีทีผู่ด้แูลผลประโยชน์มไิดท้ าการแกไ้ขใหถู้กตอ้งภายในระยะเวลาดงักล่าว บรษิทัจดัการจะด าเนินการขออนุญาต
เปลีย่นตวัผูด้แูลผลประโยชน์ต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนันับตัง้แต่วนัถดัจากวนัที ่ครบ
ก าหนดเวลาใหแ้กไ้ข และเมื่อไดร้บัอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ลว้บรษิทั
จดัการจะแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์รายใหม่แทนโดยพลนั ทัง้นี้เวน้แต่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะสัง่เป็นอย่าง
อื่น 

(6) ในกรณีทีผู่ด้แูลผลประโยชน์น าขอ้มลูต่าง ๆ ทีเ่กีย่วกบัการจดัการกองทุน หรอืขอ้มลูอื่นทีเ่กีย่วขอ้งกบักองทุนไปเปิดเผย 
หรอืใชใ้นทางทีก่่อหรอือาจจะก่อความเสยีหายต่อกองทุนหรอืก่อใหเ้กดิประโยชน์แก่ผูด้แูลผลประโยชน์เอง บรษิทั
จดัการสามารถบอกเลกิสญัญาแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์ไดท้นัท ี

เน่ืองจากพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ก าหนดใหก้องทุนตอ้งมผีูด้แูลผลประโยชน์ ดงันัน้
ในกรณีทีผู่ด้แูลผลประโยชน์หมดหน้าทีล่งตามขอ้  “เงือ่นไขการเปลีย่นผูด้แูลผลประโยชน์” ผูด้แูลผลประโยชน์นัน้ตอ้ง
ท าหน้าทีด่แูลผลประโยชน์ของกองทุนต่อไปอย่างสมบูรณ์จนกวา่การจดัการโอนทรพัยส์นิและเอกสารทัง้หมดของ
กองทุนนัน้ตลอดจนถงึการด าเนินการอื่นใดทีจ่ าเป็นเพื่อใหก้ารโอนทรพัยส์นิและเอกสารทัง้หลายเป็นไปโดยเรยีบรอ้ย
ใหแ้ก่ผูด้แูลผลประโยชน์รายใหม่จะเสรจ็สิน้ และผูด้แูลผลประโยชน์รายใหม่สามารถท าหน้าทีไ่ดท้นัทเีวน้แต่บรษิทั
จดัการหรอืผูม้อี านาจลงนามตามกฎหมายจะมคี าสัง่เป็นอย่างอืน่ 

ในกรณีผูด้แูลผลประโยชน์กระท าการอนัเป็นการขดัแยง้กบัประโยชน์ของกองทุนรวมหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ม่เขา้
ขอ้ยกเวน้ใหก้ระท าได ้หากเป็นกรณีทีม่นีัยส าคญัและไม่สามารถแกไ้ขใหห้มดไป ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมมอี านาจ
บอกเลกิสญัญาแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์ได ้ 

สถานทีเ่กบ็รกัษาทรพัยส์นิกองทุนรวม :  

ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)  
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เลขที ่400/22 ถนนพหลโยธนิ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท  

กรุงเทพมหานคร 10400 

โทรศพัท ์02-470-5920 โทรสาร : 02-470-1996 

และ/หรอื ทีบ่รษิทัศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั หรอืทีผู่ด้แูลผลประโยชน์ทีบ่รษิทัจดัการจะแตง่ตัง้ขึน้ 

 

3. ผู้สอบบญัชี :  

ชื่อ : นาย ประวทิย ์ววิรรณธนานุตร ์ 

ทีอ่ยู่ : ผูส้อบบญัชเีลขที ่4917 

บรษิทั พวี ีออดทิ จ ากดั อาคารว่องวานชิ บ ีชัน้ 14 เลขที ่100/19 ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10310 โทร : +66 2645 0080  

ชื่อ : นาย เทอดทอง เทพมงักร  

ทีอ่ยู่ : ผูส้อบบญัชเีลขที ่3787 

บรษิทั พวี ีออดทิ จ ากดั อาคารว่องวานชิ บ ีชัน้ 14 เลขที ่100/19 ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10310 โทร : +66 2645 0080  

ชื่อ : นางสาว ชมภูนุช แซแ่ต ้ 

ทีอ่ยู่ : ผูส้อบบญัชเีลขที ่8382 

บรษิทั พวี ีออดทิ จ ากดั อาคารว่องวานชิ บ ีชัน้ 14 เลขที ่100/19 ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10310 โทร : +66 2645 0080  

ชื่อ : นาย อุดม ธนูรตัน์พงศ ์ 

ทีอ่ยู่ : ผูส้อบบญัชเีลขที ่8501 

บรษิทั พวี ีออดทิ จ ากดั อาคารว่องวานชิ บ ีชัน้ 14 เลขที ่100/19 ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10310 โทร : +66 2645 0080  

ชื่อ : นางสาว ชุตมิา วงษ์ศราพนัธช์ยั  

ทีอ่ยู่ : ผูส้อบบญัชเีลขที ่9622 

บรษิทั พวี ีออดทิ จ ากดั  

อาคารว่องวานชิ บ ีชัน้ 14 เลขที ่100/19 ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทร : 
+66 2645 0080  

ชื่อ : นางสาว รฐาภทัร ลิม้สกุล  

ทีอ่ยู่ : ผูส้อบบญัชเีลขที ่10508  

บรษิทั พวี ีออดทิ จ ากดั  

อาคารว่องวานชิ บ ีชัน้ 14 เลขที ่100/19 ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทร : 
+66 2645 0080  

สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบ :  
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4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน :  

ชื่อ : บรษิทั หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั  

ทีอ่ยู่ : 44 อาคารซไีอเอม็บ ีไทย ชัน้ 16 ถ.หลงัสวน เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 

โทร.0-2686-9500  

 

5. ผู้จดัจ าหน่าย : ไมม่ ี

 

6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืน :  

ชื่อ : ฟินันซ่า จ ากดั บล.  

ทีอ่ยู่ : เลขที ่48/45 ชัน้ 20 อาคารทสิโกท้าวเวอร ์ถนนสาทรเหนือ แขวงสลีม เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500 
โทรศพัท ์: (02)697-3800, (02)697-0300 และสาขาของ บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟินันซ่า จ ากดั  

สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบ :  

(1) สทิธขิองผูส้นับสนุนการายหรอืรบัซื้อคนื 

(1.1) ไดร้บัค่าธรรมเนียม ตามทีร่ะบุไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

(1.2) บอกเลกิสญัญาแต่งตัง้ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืตามเงือ่นไขทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ผูส้นับสนุนการ
ขายหรอืรบัซื้อคนื 

(2) หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

(2.1) ใหจ้ดัวางเอกสารเผยแพร่ ณ ส านักงานใหญแ่ละสาขา (ถา้ม)ี ของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเกีย่วกบั
กองทุน รวมทัง้ด าเนินการดว้ยความร่วมมอืของบรษิทัจดัการในการเผยแพรม่ลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วย
ลงทุน ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทนุ รวมทัง้ขอ้มลูและเอกสารอนัจ าเป็น  

(2.2) แจกจ่ายหนังสอืชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลูส าคญัทีผู่ล้งทุนควรทราบ ใบค าขอเปิดบญัชกีองทุน ใบค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน 
ใบค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน หรอืเอกสารการเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่าย หรอืเอกสารอื่นๆที่
เกีย่วขอ้งกบักองทุน  

(2.3) รบัเอกสารและตรวจสอบความถูกตอ้งและความครบถว้นของเอกสารทีใ่ชใ้นการซื้อหรอืขายคนืหน่วยลงทุนและ
เอกสารอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้ง  

(2.4) ตรวจสอบเอกสารการแสดงตน อาท ิบตัรประชาชน บตัรขา้ราชการ ว่าตรงกบัชื่อของผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุน
ในการท าธุรกรรมกบักองทุน  

(2.5) รบัช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน หรอืช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ ตามเงือ่นไขทีร่ะบุ
ในโครงการ  

(2.6) ยนืยนัการซื้อหรอืขายคนืหน่วยลงทุน ส่งมอบหรอืรบัมอบหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทนุ/ใบเสรจ็รบัเงนิ/
ใบก ากบัภาษ ีและเอกสารอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้ง  

(2.7) คนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูซ้ื้อทีไ่ม่ไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทุนตามเงือ่นไขทีร่ะบุไวใ้นโครงการจดัการ
กองทุนรวม  
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(2.8) ใหค้วามร่วมมอืกบับรษิทัจดัการในการแจง้หรอืตดิต่อกบัผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนเมื่อมคีวามจ าเป็นที่
จะตอ้งแจง้หรอืตดิต่อเกีย่วกบัสทิธปิระโยชน์ของผูส้ัง่ซื้อหน่วยลงทุน หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืเมื่อมเีหตุจ าเป็นอื่นใด  

(2.9) ท าการอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งกบัหน้าทีด่งักล่าวขา้งตน้  

(2.10) ด าเนินการอื่นๆ ตามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ตวัแทน ตลอดจนหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของตวัแทนตาม
หลกัเกณฑ ์และวธิกีารทีพ่ระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
ส านักงาน ก.ล.ต. รวมถงึกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งอย่างเคร่งครดั 

 

7. ผู้ดแูลสภาพคลอ่ง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) : ไมม่ ี

 

8. ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายท่ีไม่ได้เป็นผู้ดแูลสภาพคลอ่ง) : ไม่ม ี

 

9. ท่ีปรึกษา : ไม่ม ี

 

10. ผูป้ระกนั (กรณีกองทุนมีประกนั) : ไม่มี 

 

11. ผู้รบัมอบหมายงานด้านการจดัการลงทุน (Outsource) : ไม่ม ี

 

12. คณะตวัแทนผู้ถอืหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : --ไม่มี–  

     เน่ืองจากไม่ใช่กองทุนรวมส าหรบัผูล้งทุนต่างประเทศ (Country Fund) 

 

13. สิทธิหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน :  

13.1. สทิธใินการขายคนืหน่วยลงทุน :  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถขายคนืหน่วยลงทุนใหก้บับรษิทัจดัการหรอืผ่านตวัแทน (ถา้ม)ี ไดทุ้กวนัท าการขายหรอืรบัซื้อ
คนืหน่วยลงทุน ตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้  “การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนในหนังสอืชีช้วน” 

13.2. สทิธใินการรบัเงนิปันผล :  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธทิีจ่ะไดร้บัการจดัสรรก าไรในรปูของเงนิปันผลจากกองทุนตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีร่ะบุไวใ้น
หวัขอ้ “ก าหนดเวลา และวธิกีารจ่ายเงนิปันผลแกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ” 

13.3. สทิธใินการโอนหน่วยลงทนุ :  

1) ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนไดอ้ย่างเสร ี

2) วธิกีารขอโอนหน่วยลงทุน 

2.1) การโอนหน่วยลงทุนจะกระท าไดโ้ดยกรอกแบบค าขอโอนหน่วยลงทุนตามทีบ่รษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนหน่วย
ลงทุนก าหนด พรอ้มทัง้ลงลายมอืชื่อผูโ้อนและผูร้บัโอน และไดย้ืน่ค าขอดงักล่าวพรอ้มเอกสารทีก่ าหนดแก่นาย
ทะเบยีนหน่วยลงทุน 
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2.2) นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะบนัทกึขอ้มลูการโอนหน่วยลงทุน และออกหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนใหผู้ร้บั
โอนหน่วยลงทุน และผูโ้อนหน่วยลงทุนภายใน 30 วนั นับแต่วนัทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดร้บัค าขอโอนหน่วย
ลงทุน 

2.3) ผูร้บัโอนหน่วยลงทุนจะมสีทิธใินฐานะผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนกต็่อเมื่อนายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดบ้นัทกึชื่อ
ผูร้บัโอนหน่วยลงทุนในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 

ในกรณีทีผู่ร้บัโอนยงัไม่เคยมบีญัชกีองทุนกบับรษิทัจดัการมากอ่น ผูร้บัโอนจะตอ้งด าเนินการขอเปิดบญัชี
กองทุนตามวธิทีีก่ าหนดไวใ้นโครงการน้ี 

บรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะปฏเิสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีทีก่ารถอืหน่วยลงทุนของ
บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดเกนิขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทุน  

   13.4. ขอ้จ ากดัการโอนหน่วยลงทุน :  

13.5. สทิธใินการลงมตเิพื่อแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการลงทุนหรอืแกไ้ขวธิจีดัการ :  

13.5.1 ผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธลิงมตเิพื่อใหบ้รษิทัจดัการท าการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนโดยบรษิทัจดัการจะ
กระท าการตามหวัขอ้ "การขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน และวธิกีารแกไ้ขโครงการจดัการกองทุนรวม หรอืแกไ้ขวธิกีาร
จดัการ" 

13.5.2 กรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนถอืหน่วยลงทุนเกนิกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุนรวม 
บรษิทัจดัการจะไม่นับคะแนนเสยีงส่วนทีเ่กนิกว่า 1 ใน 3 เวน้แต่กรณีทีม่กีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิด
ดงักล่าวมผีูถ้อืหน่วยลงทุนเพยีงรายเดยีวจะนบัคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวไดเ้ตม็ตามจ านวนทีถ่อือยู่  

13.6. สทิธใินการไดร้บัเงนิคนืเมือ่เลกิโครงการ :  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธทิีจ่ะไดร้บัเงนิคนื และ/หรอื ไดร้บัทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิ เมื่อบรษิทัจดัการเลกิกองทุนรวม โดยบรษิทั
จดัการจะจดัใหม้กีารช าระบญัชตีามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารตามทีก่ าหนดไวใ้นโครงการนี้ 

13.7. สทิธปิระโยชน์อื่น ๆ :  

1 สทิธใินการจ าน าหน่วยลงทุน 

   ผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนสามารถน าหน่วยลงทุนไปจ าน าไดต้ามกฎหมาย 

2 สทิธใินการไดร้บัช าระค่ารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนดว้ยหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิ 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธไิดร้บัช าระค่ารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิได้ ในกรณีทีก่องทุนไม่
สามารถช าระค่ารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนไดต้ามทีก่ าหนดในขอ้ “การช าระคา่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนดว้ย
หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิ” 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนมคีวามรบัผดิจ ากดัเพยีงไม่เกนิค่าหน่วยลงทุนทีย่งัส่งใชแ้ก่บรษิทัจดัการกองทนุรวมไม่ครบ  

การทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงคใ์นการซื้อหรอืลงทนุในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ไม่ว่าในทอดใด ๆ ใหถ้อื
ว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวยอมรบัทีจ่ะผกูพนัตามขอ้ก าหนดในขอ้ผกูพนัซึง่ลงนามโดยผูด้แูลผลประโยชน์ทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้
จากบรษิทัจดัการกองทุนรวมโดยชอบ  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธเิรยีกใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคนืเงนิทุนไดไ้ม่เกนิไปกว่าส่วนของ
ทุนของกองทุนรวมทีต่นถอื ทัง้นี้ ในกรณีทีม่กีารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สทิธใินการไดร้บัประโยชน์ตอบแทนหรอืการคนื
เงนิทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนแตล่ะชนิดตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดของหน่วยลงทุนชนิดนัน้ ๆ ดว้ย 
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13.8. อื่น ๆ :  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนมคีวามรบัผดิจ ากดัเพยีงไม่เกนิค่าหน่วยลงทุนทีย่งัส่งใชแ้ก่บรษิทัจดัการกองทนุรวมไม่ครบ 

การทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงคใ์นการซื้อหรอืลงทนุในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ไม่ว่าในทอดใด ๆ ใหถ้อื
ว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวยอมรบัทีจ่ะผกูพนัตามขอ้ก าหนดในขอ้ผกูพนัซึง่ลงนามโดยผูด้แูลผลประโยชน์ทีไ่ดร้บัการ
แต่งตัง้จากบรษิทัจดัการกองทุนรวมโดยชอบ 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธเิรยีกใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคนืเงนิทุนไดไ้ม่เกนิไปกว่าส่วนของ
ทุนของกองทุนรวมทีต่นถอื ทัง้นี้ ในกรณีทีม่กีารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สทิธใินการไดร้บัประโยชน์ตอบแทนหรอืการคนื
เงนิทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนแตล่ะชนิดตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดของหน่วยลงทุนชนิดนัน้ ๆ ดว้ย  

 

14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :  

14.1. รปูแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน :  

- ระบบไรใ้บหน่วยลงทุน 

- หนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน 

14.2. เงือ่นไขในการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ :  

(1) โครงการจดัการจะใชร้ะบบไรใ้บหน่วยลงทุน (Scripless) โดยบรษิทัจดัการจะด าเนินการใหน้ายทะเบยีนหน่วยลงทุนท า
การบนัทกึชื่อผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทนุเป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนตามรายละเอยีดใน “ใบค าขอเปิด
บญัชกีองทุนและ/หรอืบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุน” และ “ใบค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน” เมื่อผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนไดช้ าระเงนิค่าซื้อ
หน่วยลงทุนครบถว้นแลว้ 

(2) นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะออก “หนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน/ใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบก ากบัภาษ ีและ/หรอืเอกสาร/
ขอ้ความใดซึง่ไม่จ ากดัรปูแบบและวธิกีารอนัสามารถเป็นหลกัฐานยนืยนัการท ารายการสัง่ซื้อขายหน่วยลงทุนดงักล่าว
ได”้ ทุกครัง้ทีม่กีารสัง่ซื้อหรอืขายคนืหน่วยลงทุน เพื่อเป็นการยนืยนัจ านวนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน และจะ
จดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน/ใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบก ากบัภาษ ีและ/หรอืเอกสาร/ขอ้ความใดซึง่ไมจ่ ากดัรปูแบบ
และวธิกีารอนัสามารถเป็นหลกัฐานยนืยนัการท ารายการสัง่ซื้อขายหน่วยลงทุนดงักล่าวได้ ใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทุน
ภายใน 15 วนัท าการนับแตว่นัท าการถดัจากวนัทีปิ่ดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก หรอืภายใน 4 วนัท าการนับแต่
วนัท าการถดัจากวนัทีท่ ารายการนัน้ๆ ทัง้นี้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถแสดงความประสงคข์อรบัหนังสอืเพื่อรบัรองการ
ถอืหน่วยลงทุน ณ ขณะใดขณะหนึ่งได ้โดยตดิต่อยงับรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื   อน่ึงเอกสาร
หลกัฐานต่าง ๆ จะจดัส่งโดยทางไปรษณีย ์หรอืใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเป็นผูม้อบให ้และ/หรอืวธิกีารอื่นใด
ทีบ่รษิทัจดัการก าหนดและเหน็วา่เหมาะสมโดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูส้ัง่ซื้อ แลว้แต่กรณี 

นายทะเบยีนหน่วยลงทุนและ/หรอืบรษิทัจดัการจะถอืเอายอดคงเหลอืของหน่วยลงทุนทีป่รากฏในทะเบยีนผูถ้อืหน่วย
ลงทุนและในหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดส่้งใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุฉบบัล่าสุดเป็น
รายการทีเ่ป็นปัจจุบนัและถูกตอ้ง 

(3) นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะด าเนินการใหม้กีารออกและจดัส่ง “รายงานการถอืหน่วยลงทุน” ซึง่ไดร้บัการปรบัปรุง
รายการใหเ้ป็นปัจจุบนั ณ วนัท าการสุดทา้ยของทุกไตรมาส ตามปีปฏทินิ ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ชีื่อปรากฏอยู่ใน
สมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ณ วนัท าการสุดทา้ยของงวดนัน้ ๆ ทางไปรษณยี ์และ/หรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการ
ก าหนดและเหน็ว่าเหมาะสมโดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน   
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ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการแกไ้ข/เปลีย่นแปลง/เพิม่เตมิ เอกสาร ขอ้ความ รวมถงึวธิกีารแจง้ และ/หรอืการ
ด าเนินการใดๆ เพื่อเป็นหลกัฐานการยนืยนัจ านวนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต โดยบรษิทัจดัการ
จะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าก่อนการแกไ้ข/เปลีย่นแปลง/เพิม่เตมิ นัน้ ทัง้นี้ เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็น
ส าคญั 

บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะจดัท าหลกัฐานแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน เพื่อใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน
สามารถใชอ้า้งองิต่อบรษิทัจดัการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได ้

ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนจ าเป็นตอ้งใชใ้บหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการกองทุนรวมตอ้งจดัท าใบหน่วยลงทุนมอบใหแ้ก่ผู้
ถอืหน่วยลงทุน  

 

15. ก าหนดเวลา วิธีการ และข้อจ ากดัในการจา่ยเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

บรษิทัจดัการจะจ่ายเงนิปันผลตามทีก่ าหนดไวใ้นหวัขอ้ “นโยบายจ่ายเงนิปันผล” โดยในกรณีทีม่กีารจ่ายเงนิปันผล บรษิทัจดัการจะ
ด าเนินการจ่ายเงนิปันผลโดยปฏบิตัดิงันี้ 

(1) บรษิทัจดัการจะก าหนดวนัปิดสมุดทะเบยีนพกัการโอนหน่วยลงทุนเพื่อรบัเงนิปันผลภายใน 30 วนัท าการนับจากวนัสิน้งวด
บญัช ีวนัที ่30 มถิุนายนของทุกปี และในวนัอื่นๆกรณีมกีารจ่ายเงนิปันผลเพิม่เตมิตามทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็สมควร 

(2) ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่สีทิธไิดร้บัเงนิปันผลตอ้งเป็นผูถ้อืหน่วยทีม่ชีื่อปรากฏอยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ณ วนัปิดสมุดทะเบยีน
พกัการโอนหน่วยลงทุนเพื่อรบัเงนิปันผล 

(3) บรษิทัจดัการจะประกาศการจ่ายเงนิปันผล วนัปิดสมุดทะเบยีนพกัการโอนหน่วยลงทุนเพื่อรบัเงนิปันผล และอตัราการจ่ายเงนิ
ปันผล โดยปฏบิตัดิงัต่อไปนี้  

(ก) เปิดเผยขอ้มลูผ่านช่องทางทีผู่ล้งทุนทัว่ไปสามารถเขา้ถงึได ้เวน้แต่เป็นกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั  

(ข) แจง้ผูด้แูลผลประโยชน์ และผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ชีื่ออยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน รวมถงึผูถ้อืหน่วยลงทุนทีถ่อืหน่วยลงทุน
ชนิดไม่ระบชุื่อผูถ้อืเมื่อไดร้บัการรอ้งขอ  

(4) บรษิทัจดัการจะจ่ายเงนิปันผลเป็นเชค็ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนามผูถ้อืหน่วยลงทุนและจดัส่งใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์
ลงทะเบยีนตามทีอ่ยูท่ีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนระบุไวใ้นแบบค าขอเปิดบญัชกีองทุน หรอืน าเชค็เขา้บญัชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทุน
ตามทีร่ะบุไวใ้นค าขอเปิดบญัชกีองทุน ทัง้นี้บรษิทัจดัการจะด าเนินการใหม้กีารจ่ายเงนิปันผลภายใน 30 วนันับแต่วนัปิดสมุด
ทะเบยีนพกัการโอนหน่วยลงทุนเพื่อรบัเงนิปันผล 

ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไมใ่ชส้ทิธขิอรบัเงนิปันผลจ านวนใดภายในอายุความใชส้ทิธเิรยีกรอ้งตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย ์บรษิทัจดัการจะไม่น าเงนิดงักล่าวไปใชเ้พื่อการอื่นใดนอกจากเพื่อประโยชน์ของกองทนุ  
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16. วิธีการช าระเงินหรือทรพัยสิ์นอ่ืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทนุ :  

หากมกีารผดินัดช าระหนี้หรอืมพีฤตกิารณ์ว่าผูอ้อกตราสารแห่งหนี้หรอืลูกหนี้ตามสทิธเิรยีกรอ้งของกองทุนรวมจะไม่
สามารถช าระหนี้ได ้บรษิทัจดัการจะรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัยส์นิอืน่ทัง้ทีเ่ป็นหลกัประกนัและมใิชห่ลกัประกนัเพื่อกองทุนรวม
ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการจดัการกองทุนรวมในกรณีทีผู่อ้อกตราสารแห่งหนี้
หรอืลูกหนี้ตามสทิธเิรยีกรอ้งผดินัดช าระหนี้ ดงันี้  

16.1 กรณีทีบ่รษิทัจดัการไดบ้นัทกึมลูค่าตราสารแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งของกองทุนรวมเป็นศนูย์  

16.1.1 เมื่อมกีารบนัทกึมลูค่าตราสารแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งเป็นศูนย์ ผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกรายทีม่ชีื่ออยูใ่นทะเบยีน
ผูถ้อืหน่วยลงทุน ณ วนัทีบ่รษิทัจดัการไดบ้นัทกึมลูค่าตราสารแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งเป็นศูนยเ์ป็นผูม้สีทิธใิน
เงนิไดสุ้ทธจิากทรพัยส์นิทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้  

16.1.2 เมื่อไดร้บัทรพัยส์นิมาจากการรบัช าระหนี้ บรษิทัจดัการจะไม่น าทรพัยส์นิดงักล่าวและเงนิไดสุ้ทธจิากทรพัยส์นิ
ทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้ มารวมค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม และจะจ าหน่ายทรพัยส์นิทีไ่ดจ้าก
การรบัช าระหนี้ในโอกาสแรกทีส่ามารถกระท าไดโ้ดยค านึงถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั เวน้แต่
กรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนทีม่สีทิธใินเงนิไดสุ้ทธจิากทรพัยส์นิทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้ตกลงรบัช าระหนี้ดว้ย
ทรพัยส์นิดงักล่าวแทนเงนิ ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่มาคมบรษิทัจดัการลงทุนก าหนดโดยไดร้บัความ
เหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

ในระหว่างทีบ่รษิทัจดัการยงัไม่สามารถจ าหน่ายทรพัยส์นิทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้ บรษิทัจดัการอาจจดัหา
ผลประโยชน์จากทรพัยส์นินัน้ได ้และในกรณีทีม่คี่าใชจ้่ายในการบรหิารทรพัยส์นิ บรษิทัจดัการจะจ่ายจากเงนิ
ส ารองรายไดห้รอืผลประโยชน์ทีไ่ดจ้ากการบรหิารทรพัยส์นินัน้  

16.1.3 เมื่อมเีงนิไดสุ้ทธจิากทรพัยส์นิทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัยส์นิอื่นในแต่ละครัง้ บรษิทัจดัการจะเฉลีย่เงนิ
ไดสุ้ทธจิากทรพัยส์นิทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้คนืใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่สีทิธใินเงนิไดสุ้ทธนิัน้ภายใน 45 วนั
นับตัง้แต่วนัถดัจากวนัทีม่เีงนิไดสุ้ทธ ิและจะแจง้รายละเอยีดเกีย่วกบัการเฉลีย่เงนิคนืไปยงัส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนัท าการนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัทีบ่รษิทัจดัการไดเ้ฉลีย่เงนิคนื เวน้แต่
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผนัระยะเวลาการเฉลีย่เงนิคนืเป็นอย่างอื่น  

16.1.4 เมื่อมกีารบนัทกึมลูค่าตราสารแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งเป็นศูนยแ์ลว้ ต่อมาปรากฎว่ากองทุนรวมไดร้บัช าระหนี้
ตามตราสารแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งดงักล่าวเป็นเงนิ บรษิทัจดัการจะปฏบิตัติามความในขอ้ 5.1.3 โดย
อนุโลม  

16.2 กรณีทีบ่รษิทัจดัการไม่ไดบ้นัทกึมลูค่าตราสารแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งของกองทุนรวมเป็นศูนย์  

16.2.1 ก่อนการรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัยส์นิอื่นทีม่ใิชห่ลกัประกนัในแต่ละครัง้ บรษิทัจดัการจะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบ
จากผูถ้อืหน่วยลงทุนมตพิเิศษและบรษิทัจดัการจะระบุรายละเอยีดเกีย่วกบัทรพัยส์นิทีก่องทุนรวมจะไดจ้าก
การรบัช าระหนี้ มลูค่าของทรพัยส์นิ ประมาณการค่าใชจ้่าย พรอ้มเหตุผลและความจ าเป็นในการรบัช าระหนี้ 

16.2.2 เมื่อไดร้บัทรพัยส์นิมาจากการรบัช าระหนี้ บรษิทัจดัการจะน าทรพัยส์นิดงักล่าวมารวมค านวณมลูค่าทรพัยส์นิ
สุทธขิองกองทุนรวมโดยจะก าหนดราคาทรพัยส์นินัน้เพื่อใชใ้นการค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม
ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ามาคมบรษิทัจดัการลงทุนก าหนดโดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะด าเนินการกบัทรพัยส์นิดงักล่าวดงันี้  
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(1) กรณีเป็นทรพัยส์นิประเภททีก่องทุนรวมสามารถลงทุนในหรอืมไีวไ้ด้ บรษิทัจดัการอาจมไีวซ้ึง่ทรพัยส์นิ
ดงักล่าวต่อไปเพื่อเป็นทรพัยส์นิของกองทุนรวมกไ็ด ้ 

(2) กรณีเป็นทรพัยส์นิประเภททีก่องทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรอืมไีวไ้ด้ บรษิทัจดัการจะจ าหน่ายทรพัยส์นิ
ดงักล่าวในโอกาสแรกทีส่ามารถกระท าไดโ้ดยค านงึถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั และใน
ระหว่างทีบ่รษิทัจดัการยงัไม่สามารถจ าหน่ายทรพัยส์นิดงักล่าว บรษิทัจดัการอาจจดัหาผลประโยชน์จาก
ทรพัยส์นิดงักล่าว  

ในกรณีทีม่คี่าใชจ้่ายในการบรหิารทรพัยส์นิ บรษิทัจดัการจะจ่ายจากทรพัยส์นิของกองทุนรวม 

เงือ่นไขเพิม่เตมิ 

ในการเฉลีย่เงนิคนืในแต่ละครัง้ตามวรรคหนึ่ง หากบรษิทัจดัการสามารถแสดงเหตุผลใหเ้หน็ว่าเงนิไดสุ้ทธจิาก
ทรพัยส์นิทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้ไม่คุม้กบัภาระค่าใชจ้่ายในการเฉลีย่เงนิคนืใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทั
จดัการอาจน าเงนิไดสุ้ทธจิากทรพัยส์นิทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้ดงักล่าวไปรวมจ่ายในโอกาสแรกทีก่ารเฉลีย่เงนิ
คนืใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะคุม้กบัภาระค่าใชจ้่ายก็ได ้ทัง้นี้ หากไดม้กีารจ าหน่ายทรพัยส์นิทีไ่ดจ้ากการรบั
ช าระหนี้ดว้ยทรพัยส์นิอื่นจนครบถว้นแลว้ และปรากฏว่าเงนิไดสุ้ทธจิากทรพัยส์นิทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้นัน้
ไม่คุม้กบัภาระค่าใชจ้่ายในการเฉลีย่เงนิคนื บรษิทัจดัการอาจน าเงนิไดสุ้ทธจิากทรพัยส์นิทีไ่ดจ้ากการรบัช าระ
หนี้ดงักล่าวมารวมค านวณเป็นมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวมกไ็ด ้

16.3 ในกรณีทีม่พีฤตกิารณ์ว่าผูอ้อกตราสารแห่งหนี้หรอืลูกหนี้ตามสทิธเิรยีกรอ้งจะไม่สามารถช าระหนี้ได้ 

บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะด าเนินการใหผู้ถ้อืหน่วยทุกรายทีม่ชีื่ออยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุ ณ วนัทีม่พีฤตกิารณ์
ว่าผูอ้อกตราสารแหง่หนี้หรอืลูกหนี้ตามสทิธเิรยีกรอ้งจะไม่สามารถช าระหนี้ได้ เป็นผูม้สีทิธใินเงนิไดสุ้ทธจิากทรพัยส์นิ
อื่นทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้กไ็ด ้ทัง้นี้ ในการด าเนินการดงักล่าว บรษิทัจดัการไม่ตอ้งน าตราสารแห่งหนี้หรอืสทิธิ
เรยีกรอ้งนัน้มารวมค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

การช าระเงนิหรอืทรพัยส์นิอื่นใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะช าระใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่รากฏ
ชื่อตามทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุ ณ เวลาทีก่ าหนด เท่านัน้  

 

17. การจดัท าทะเบยีนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากดัในการโอนหน่วยลงทุน :  

บรษิทัจดัการกองทุนรวมมหีน้าทีจ่ดัใหม้ทีะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑท์ีอ่อกตามมาตรา 125(5) แหง่
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 

ใหส้นันิษฐานไวก้่อนว่าทะเบยีนหน่วยลงทุนถูกตอ้ง และการช าระเงนิหรอืทรพัยส์นิอื่น รวมทัง้การใหส้ทิธหิรอืการจ ากดัสทิธิ
ใด ๆ แก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่รากฏรายชื่อในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน หากไดก้ระท าตามขอ้ก าหนดในขอ้ผกูพนัหรอื
ตามกฎหมายแลว้ ใหถ้อืว่าบรษิทัจดัการกองทุนรวมไดด้ าเนินการตามอ านาจหน้าทีแ่ลว้ 

บรษิทัจดัการกองทุนรวมหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะปฏเิสธการลงทะเบยีนการโอนและการจ าน าหน่วยลงทุน ในกรณี
ดงันี้ 

(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมทีเ่สนอขายตอ่ผูล้งทุนทีม่ใิช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะท าใหผู้ถ้อื
หน่วยลงทุนไม่เป็นผูล้งทุนสถาบนั ผูล้งทุนรายใหญ่ หรอืผูม้เีงนิลงทุนสงู ตามทีก่ าหนดในโครงการจดัการกองทุนรวม 
เวน้แต่เป็นการโอนทางมรดก 
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(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมทีเ่สนอขายตอ่ผูล้งทุนสถาบนัหรอืผูล้งทุนรายใหญ่พเิศษ และการโอน
หน่วยลงทุนจะท าใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนไม่เป็นผูล้งทุนสถาบนัหรอืผูล้งทุนรายใหญ่พเิศษ ตามทีก่ าหนด ในโครงการจดัการ
กองทุนรวม เวน้แต่เป็นการโอนทางมรดก 

(ค) การโอนหรอืการจ าน าหน่วยลงทุน ดงันี้ 

1. หน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมขายใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุก่อนวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทุน
รวมหุน้ระยะยาวทีจ่ดัตัง้ขึน้ก่อนวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 

2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี  

3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการลงทุนของกองทุน  

 

18. ขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทุน และข้อจ ากดัในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี) :  

กรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนถอืหน่วยลงทุนเกนิกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุนรวม 
บรษิทัจดัการจะไม่นับคะแนนเสยีงส่วนทีเ่กนิกว่า 1 ใน 3 เวน้แต่กรณีทีม่กีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิด
ดงักล่าวมผีูถ้อืหน่วยลงทุนเพยีงรายเดยีวจะนบัคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวไดเ้ตม็ตามจ านวนทีถ่อือยู่  

 

19. หลกัเกณฑแ์ละวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทนุ :  

ในการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการใด หากไม่สามารถด าเนินการตามมตโิดยเสยีงขา้งมาก หรอืมตพิเิศษของผูถ้อืหน่วยลงทุนได ้
เน่ืองจากขอ้จ ากดัดงัต่อไปนี้ บรษิทัจดัการกองทุนรวมอาจด านินการขอรบัความเหน็ชอบจากส านักงานตามแนวทางที่
ส านักงานก าหนดได ้ 

(1) การนับคะแนนเสยีงของผุถ้อืหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัขอ้จ ากดั
การถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่องบรษิทัจดัการ  

(2) การนับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอื่นทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมเดยีวกนัเป้นผูร้บัผดิชอบในการ
ด าเนินการ  

การด าเนินการใดทีโ่ครงการจดัการกองทุนรวมหรอืกฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน หากบรษิทัจดัการ
กองทุนรวมไดด้ าเนินการไปตามมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัมาโดยชอบแลว้ ใหถ้อืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวงเหน็ชอบ
ใหด้ าเนินการดงักล่าวและมผีลผกูพนัตามมต ิ

มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีใ่หด้ าเนินการใดอนัเป็นการขดัหรอืแยง้กบัหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในกฎหมาย ใหถ้อืว่ามตนิัน้เสยีไป 

ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตเิพื่อแกไ้ขขอ้ผกูพนัในเรื่องทีก่ระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างมนีัยส าคญั ตอ้งไดร้บัมติ
พเิศษของผูถ้อืหน่วยลงทุน (มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คีะแนนเสยีงไดไ้ม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมด
ของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่เขา้ร่วมประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน หรอืของจ านวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผูถ้อืหน่วย
ลงทุนซึง่ส่งหนังสอืแจง้มตแิละมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน) เวน้แต่กรณีทีก่องทุนรวมมกีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมตผิู้
ถอืหน่วยลงทุนนอกจากจะตอ้งปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัการขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ผกูพนั 
หรอืทีก่ าหนดไวใ้นมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรอืตามทีก่ าหนดในประกาศน้ีแลว้ ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑเ์พิม่เตมิ
ดงัต่อไปนี้ดว้ย 
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(1) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดไดร้บัผลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่
เท่ากนั ตอ้งไดร้บัมตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี 

(2) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนไมว่่ากรณีใด ตอ้งไดร้บัมตเิสยีงขา้งมากหรอื
มตพิเิศษของจ านวนหน่วยลงทนุแต่ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี 

(3) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนชนดิใดชนิดหนึ่ง ตอ้งไดร้บัมตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของ
จ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี  

 

20. วิธีการแก้ไขเพ่ิมเติมขอ้ผกูพนั :  

การแกไ้ขเพิม่เตมิส่วนใดส่วนหนึ่งของขอ้ผกูพนัทีเ่ป็นไปตามวธิกีารทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ผกูพนั และมสีาระส าคญัทีเ่ป็นไปตาม
และไม่ขดัหรอืแยง้กบัพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลกัเกณฑท์ีอ่อกโดยอาศยั
อ านาจของกฎหมายดงักล่าว ใหถ้อืว่าขอ้ผกูพนัส่วนทีแ่กไ้ขเพิม่เตมินัน้มผีลผกูพนัคู่สญัญา 

การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผกูพนัในเรือ่งทีก่ระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างมนีัยส าคญัตอ้งไดร้บัมตพิเิศษของผูถ้อืหน่วย
ลงทุน ทัง้นี้ เรื่องทีก่ระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างมนียัส าคญั ใหร้วมถงึ 

(ก) ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัผลประโยชน์ตอบแทนและการคนืเงนิทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทุน 

(ข) ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นตามขอ้ 6 ของประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที ่ทน. 19/2554 

(ค) ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัยส์นิอื่น  

(ง) ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการประกนัตามขอ้ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที ่ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวม
มปีระกนั และขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการแกไ้ขเพิม่เตมิสญัญาประกนัในเรื่องใด ๆ อนัมผีลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนเสยี
ผลประโยชน์ 

(จ) เรื่องทีผู่ด้แูลผลประโยชน์เหน็ว่ากระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างมนีัยส าคญั 

การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผกูพนัในลกัษณะดงัต่อไปนี้ ใหม้ผีลผกูพนัเมื่อไดร้บัความเหน็ชอบจากผูด้แูลผลประโยชน์ โดยไม่
ตอ้งไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

(ก) เป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผกูพนัใหม้สีาระส าคญัสอดคลอ้งกบัโครงการจดัการกองทุนรวมทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิโดยไดร้บั
มตโิดยเสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน แลว้แต่กรณี หรอื 

(ข) ผูด้แูลผลประโยชน์แสดงความเหน็ว่าการแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผกูพนันัน้เหมาะสม มคีวามจ าเป็นหรอืสมควร และไม่
กระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างมนีัยส าคญั 

การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผกูพนัไม่วา่กรณีใด 

ตอ้งกระท าเป็นหนงัสอืลงลายมอืชื่อโดยบคุคลผูม้อี านาจลงนามผกูพนับรษิทัจดัการกองทุนรวมและผูด้แูลผลประโยชน์ 
พรอ้มทัง้ประทบัตราบรษิทั (ถา้ม)ี บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะจดัใหม้ขีอ้ผกูพนัเปิดเผยไว ้ณ ทีท่ าการและเวบ็ไซตข์อง
บรษิทัจดัการกองทุนรวมเพื่อใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสามารถตรวจดไูด ้รวมทัง้จดัส่งสรุปการแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผกูพนัพรอ้มทัง้
เหตุผลและความจ าเป็นใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนพรอ้มกบัการส่งรายงานประจ าปีของกองทุนรวม  
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21. การระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :  ไม่ม ี

 

22. การเลิกกองทุนรวม :  

22.1. เงือ่นไขในการเลกิกองทุน :  

        22.1.1 หากปรากฏว่ากองทุนเปิดใดมมีลูค่าหน่วยลงทุนหรอืมผีูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นจ านวนดงันี้ 

(1) จ านวนผูถ้อืหน่วยลงทุนลดลงเหลอืน้อยกว่า 35 รายในวนัท าการใด 

(2) มกีารขายคนืหน่วยลงทุนในลกัษณะใดลกัษณะหนึ่งดงันี้  

(ก) มกีารขายคนืหน่วยลงทุนสุทธ ิณ วนัใดวนัหนึ่งเกนิกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้
แลว้ทัง้หมด  

(ข) มยีอดรวมการขายคนืหน่วยลงทุนสุทธใินช่วงระยะเวลา 5 วนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนใดตดิต่อกนัคดิ
เป็นจ านวนเกนิกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด ทัง้นี้ ในกรณีทีเ่ป็น
กองทุนรวมทีม่กี าหนดระยะเวลาการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเป็นชว่ง (interval fund) การพจิารณา
ระยะเวลาการขายคนืหน่วยลงทนุ ใหพ้จิารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดยีวกนั ซึง่กองทุนรวมเปิด
ใหร้บัซื้อคนืหน่วยลงทุนเท่านัน้  

ความใน (2) วรรคหนึ่ง มใิหน้ ามาใชบ้งัคบักบักองทุนรวมทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแลว้ มี
ความเชื่อโดยสจุรติและสมเหตุสมผลว่าการเลกิกองทุนรวมจะไมเ่ป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทนุที่
เหลอือยู่ เน่ืองจากกองทุนรวมยงัคงมทีรพัยส์นิคงเหลอืทีม่คีุณภาพและมสีภาพคล่องอย่างเพยีงพอ 
และผูถ้อืหน่วยลงทุนทีเ่หลอือยู่จะไม่ไดร้บัผลกระทบจากการขายคนืนัน้  

ความใน (2) วรรคหนึ่ง วรรคสองและวรรคสาม มใิหน้ ามาใชบ้งัคบักบักองทุนรวมตลาดเงนิ กองทุน
รวมหน่วยลงทุน กองทุนรวมฟีดเดอร ์กองทุนรวมดชันี และกองทุนรวมอทีเีอฟ  

(3) บรษิทัจดัการกองทุนรวมด าเนินการเลกิกองทุนรวมเปิดตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 22.2 เมื่อ
ปรากฏขอ้เทจ็จรงิทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแลว้มคีวามเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าจะมี
การขายคนืหน่วยลงทุนตามขอ้ 22.1.1 (2) วรรคหนึ่ง และการเลกิกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ตอ่ผูถ้อื
หน่วยลงทุนโดยรวม ทัง้นี้ ใหน้ าความในขอ้ (2) วรรคสองมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม  

22.1.2  เมื่อส านักงานมคี าสัง่เลกิกองทุนรวมตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ หรอืเมือ่ส านักงานมี
ค าสัง่เพกิถอนการอนุมตัใิหจ้ดัตัง้และจดัการกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุว่าดว้ย
หลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีม่ใิช่รายย่อย 

22.1.3  เมื่อการอนุมตัใิหจ้ดัตัง้กองทุนรวมเป็นอนัสิน้สุดลงตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการ
จดัตัง้กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไปและเพื่อผูล้งทุนทีม่ใิช่รายย่อย และการเขา้ท าสญัญารบัจดัการกองทุนส่วน
บุคคล 

22.1.4  เมื่อไดร้บัความเหน็ชอบตามมตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของผูถ้อืหน่วย  

22.1.5  ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มอี านาจเพกิถอนการอนุมตัใิหจ้ดัตัง้และจดัการกองทุนรวม ในกรณีทีป่รากฎ
เหตุดงัต่อไปนี้ 
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(1) มกีารแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการหรอืขอ้ผกูพนัทีข่ดัหรอืแยง้กบักฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัยต์ลอดจนประกาศ กฎ หรอืค าสัง่ทีอ่อกโดยอาศยัอ านาจแห่งกฎหมายดงักล่าว 

(2) มกีารจ าหน่ายหน่วยลงทุนโดยบรษิทัจดัการกองทุนรวมมไิดป้ฎบิตัหิรอืดแูลใหม้กีารปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์
เกีย่วกบัการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไปตามทีก่ าหนดในประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการจดัส่งหรอืแจกจ่ายหนังสอืชีช้วนและการเสนอขาย
หน่วยลงทุน 

ในกรณีทีส่ านักงานสัง่เพกิถอนการอนุมตัใิหจ้ดัตัง้และจดัการกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง ใหบ้รษิทัจดัการ
กองทุนรวมด าเนินการใหม้กีารเลกิกองทุนรวมทนัท ี

22.2. การด าเนินการของบรษิทัจดัการ เมื่อเลกิกองทุนรวม :  

บรษิทัจดัการจะด าเนินการดงัตอ่ไปนี้เพื่อเลกิกองทุน เวน้แต่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต จะพจิารณาผ่อนผนั หรอืสัง่การ
ใหบ้รษิทัจดัการปฏบิตัเิป็นอย่างอื่น 

(1) ยุตกิารรบัค าสัง่ซื้อและค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนตัง้แต่วนัท าการทีป่รากฎกรณีตามขอ้  22.1.1   

(2) แจง้ใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งทราบภายใน 3 วนัท าการนับแตว่นัทีเ่กดิเหตุการณ์ ตาม 22.1.1 โดยวธิกีารดงันี้  

(2.1) แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ชีือ่อยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยโดยช่องทางใดๆ ทีม่หีลกัฐานว่าสามารถตดิต่อผูถ้อื
หน่วยลงทุนได ้  

(2.2) แจง้เป็นหนงัสอืถงึผูด้แูลผลประโยชน์  

(2.3) แจง้ส านักงานผ่านระบบทีจ่ดัไวบ้นเวบ็ไซตข์องส านักงาน  

(3) จ าหน่ายหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิทีเ่หลอือยู่ของกองทุนเปิดดงักล่าวภายใน 5 วนัท าการนับตัง้แต่วนัท าการทีป่รากฏเหตุ
ตาม 22.1.1 เพื่อรวบรวมเงนิเทา่ทีส่ามารถกระท าไดเ้พื่อช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนโดยอตัโนมตัิ  

(4) ช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนตามสดัส่วนจ านวนเงนิทีร่วบรวมไดต้าม (3) ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุภายใน 10 วนัท าการ
นับตัง้แต่วนัทีป่รากฏเหตตุาม 22.1.1 และเมื่อไดด้ าเนินการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนแลว้จะถอืว่าเป็นการเลกิกองทุน
เปิดนัน้  

เมื่อไดด้ าเนินการตาม (1) ถงึ (4) แลว้ หากมหีลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิคงเหลอือยูจ่ากการด าเนินการตาม (3) บรษิทั
จดัการจะด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์่าดว้ยหลกัเกณฑ์ เงือ่นไข และ
วธิกีารช าระบญัชขีองกองทุนรวม  

ในกรณีทีป่รากฏว่ากองทุนเปิดมมีลูค่าหน่วยลงทุนหรอืมผีูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีจ่ะตอ้งด าเนินการเพื่อ
เลกิกองทุนเปิดตามขอ้ “การเลกิโครงการจดัการกองทุนรวม” ใหบ้รษิทัจดัการไดร้บัการยกเวน้ไม่ตอ้งปฏบิตัใินเรื่อง
ดงัต่อไปนี้ ในกรณีทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มปีระกาศแกไ้ขเพิม่เตมิ บรษิทัจดัการ
จะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามประกาศทีแ่กไ้ขดว้ย  

(1) การจดัท าและจดัส่งหนังสอืชีช้วนใหม่ใหเ้ป็นปัจจุบนัตามขอ้ “สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบของบรษิทัจดัการ” 
หากวนัทีป่รากฏเหตตุามหลกัเกณฑด์งักล่าวเกดิขึน้ก่อนหรอืในวนัทีค่รบก าหนดจดัท าหรอืจดัส่งหนังสอืชีช้วน  

(2) การจดัท าและจดัส่งรายงานการลงทุนตามขอ้ “สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบของบรษิทัจดัการ” หากวนัทีป่รากฏ
เหตุตามหลกัเกณฑด์งักล่าวเกดิขึน้ก่อนหรอืในวนัทีค่รบก าหนดจดัท าหรอืจดัส่งรายงาน  
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(3) การจดัท ารายงานพอรต์โฟลโิอ ดเูรชนั (portfolio duration) ตามขอ้ “สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบของบรษิทั
จดัการ” นับตัง้แต่วนัทีป่รากฏเหตุตามหลกัเกณฑด์งักล่าว และการจดัส่งรายงานดงักล่าว หากวนัทีป่รากฏเหตตุาม
หลกัเกณฑด์งักล่าวเกดิขึน้ก่อนหรอืในวนัทีค่รบก าหนดจดัส่งรายงาน  

(4) การจดัท ารายงานการลงทุนตามขอ้ “สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบของบรษิทัจดัการ” นบัตัง้แต่วนัทีป่รากฏเหตุ
ตามหลกัเกณฑด์งักล่าว และการจดัส่งรายงานดงักล่าว หากวนัทีป่รากฏเหตตุามหลกัเกณฑด์งักล่าวเกดิขึน้ก่อน
หรอืในวนัทีค่รบก าหนดจดัส่งรายงาน  

(5) การจดัท าและจดัส่งรายงานเพื่อแสดงขอ้มลูตามขอ้ “สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบของบรษิทัจดัการ” หากวนัที่
ปรากฏเหตุการณ์ตามหลกัเกณฑด์งักล่าวเกดิขึน้ก่อนหรอืในวนัทีค่รบก าหนดจดัท าหรอืจดัส่งรายงาน  

(6) การค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ตามขอ้ 
“วธิกีารค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วย
ลงทุน” นับตัง้แต่วนัทีป่รากฏเหตุตามหลกัเกณฑด์งักล่าว และการประกาศมลูค่าและราคาดงักลา่วตามขอ้ “วธิกีาร
ค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน” 
นับตัง้แต่วนัทีป่รากฏเหตตุามหลกัเกณฑด์งักล่าว  

 

23. การช าระบญัชีเมือ่เลิกกองทุน :  

เมื่อเลกิโครงการแลว้บรษิทัจดัการจะด าเนินการดงัต่อไปนี้ เวน้แต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ส านักงาน จะพจิารณาแกไ้ข เปลีย่นแปลง 
เพิม่เตมิประกาศ ก าหนด สัง่การเหน็ชอบ และ/หรอืผ่อนผนั เป็นอย่างอื่น 

(1) บรษิทัจดัการจะจดัใหม้กีารช าระบญัช ีโดยจะแต่งตัง้ผูช้ าระบญัชทีีส่ านักงาน เหน็ชอบ เพื่อด าเนินการค านวณ รวบรวม
ทรพัยส์นิ จดัท าบญัช ีช าระหนี้สนิ จ าหน่ายและแจกจ่าย ทรพัยส์นิแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน รวมทัง้ ท าการอย่างอื่นตามแตจ่ าเป็น
เพื่อช าระบญัชขีองกองทุนใหเ้สรจ็สิน้ โดยจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
ก าหนด สัง่การ ผ่อนผนั และ/หรอืเหน็ชอบ 

(2) เมื่อช าระค่าใชจ้่าย ค่าธรรมเนียม ค่าภาระตดิพนั เงนิค่าตอบแทนในการช าระบญัช ีและหนี้สนิทัง้หมดของกองทุนเสรจ็สิน้ ผู้
ช าระบญัชจีะด าเนินการเฉลีย่คนืเงนิใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตามมลูค่าทรพัยส์นิสุทธเิท่าทีค่งเหลอือยู่ตามสดัส่วนจ านวนหน่วย
ลงทุนทีม่ชีื่อปรากฎอยูใ่นทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ณ วนัเลกิกองทุนรวม  

(3) ในกรณีทีเ่จา้หนี้ของกองทุนไม่ไดย้ื่นค าทวงหนี้แก่ผูช้ าระบญัช ีหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนไมม่ารบัเงนิหรอืทรพัยส์นิ หรอืไมย่ื่นเชค็
ต่อธนาคารเพื่อใหใ้ชเ้งนิตามเชค็ทีไ่ดร้บัเนื่องจากการแจกจ่ายทรพัยส์นิใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน ผูช้ าระบญัชจีะด าเนินการ
วางเงนิตามจ านวนหนี้หรอืจ านวนเงนิตามเชค็ หรอืวางทรพัยส์นิอื่น ซึง่ไดห้กัค่าฤชาธรรมนียมและค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัการ
วางเงนิหรอืทรพัยส์นิดงักล่าวแลว้ รวมทัง้วางเงนิประกนัค่าฤชาธรรมเนียมไว ้ณ ส านักงานวางทรพัย ์ตามกฎหมาย กฎ
ขอ้บงัคบั และระเบยีบเกีย่วกบัการวางทรพัย์ และจะแจง้เป็นหนงัสอืใหเ้จา้หนี้ หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน ซึง่มชีื่อปรากฎในบญัชแีละ
เอกสารหลกัฐานของกองทุนรวมทราบถงึการวางเงนิหรอืทรพัยส์นิดงักล่าวโดยทางไปรษณียล์งทะเบยีนตอบรบัหรอืโดยวธิอีื่น
ทีม่หีลกัฐานการตอบรบั อกีทัง้ยงัจะด าเนินการใด ๆ ตามความจ าเป็นเพื่อใหส้ านักงาน เป็นผูม้สีทิธถิอนเงนิหรอืทรพัยส์นิทีว่าง
ไว ้ซึง่เจา้หนี้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนมไิดเ้รยีกเอาภายใน 10 ปี นับแต่วนัถดัจากวนัทีไ่ดร้บัค าบอกกล่าวการวางเงนิหรอืทรพัยส์นิ
ในฐานะทีเ่ป็นทรพัยส์นิคงคา้งของกองทุนรวม 

(4) ผูช้ าระบญัชจีะตอ้งช าระบญัชใีหเ้สรจ็สิน้ภายใน 90 วนันับตัง้แตว่นัถดัจากวนัเลกิกองทุนรวม และเมื่อช าระบญัชเีสรจ็สิน้แลว้ ผู้
ช าระบญัชจีะท าการยื่นค าขอจดทะเบยีนเลกิกองทุนพรอ้มทัง้จดัส่งรายงานผลการช าระบญัชตีามแบบทีส่ านักงาน ประกาศ
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ก าหนด ภายใน 30 วนันับตัง้แตว่นัถดัจากวนัช าระบญัชเีสรจ็สิน้ เวน้แตใ่นกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไม่มารบัเงนิหรอืทรพัยส์นิ 
หรอืไมย่ื่นเชค็แกธ่นาคารเพื่อใหใ้ชเ้งนิตามเชค็ทีไ่ดร้บัเนื่องจากการแจกจ่ายทรพัยส์นิใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน ผูช้ าระบญัชี
สามารถยื่นค าขอจดทะเบยีนเลกิกองทุนรวมไดเ้มื่อพน้ก าหนด 6 เดอืนนับตัง้แต่วนัถดัจากวนัช าระบญัชเีสรจ็สิน้ เวน้แตม่ี
เหตุผลจ าเป็นและสมควรโดยตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน ดว้ย และหากปรากฏว่ายงัมทีรพัยส์นิคงคา้งอยู่ ผูช้ าระ
บญัชจีะจดัการโอนทรพัยส์นิดงักล่าวใหต้กเป็นกรรมสทิธขิองส านักงาน 

โครงการจดัการกองทุนรวมทีผ่่านการอนุมตัจิากส านักงาน หรอืผ่านการแกไ้ขเพิม่เตมิตามมาตรา 129 แห่งพระราชบญัญตัิ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ทีแ่นบทา้ยขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม ถอืเป็น
ส่วนหนึ่งของขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม  

 



 

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั 
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