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• การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ผู้ลงทุนไม่สามารถน ามาลดหย่อนภาษีได้ 

• กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอน็แฮนซ์  หุ้นระยะยาว  มิใช่การฝากเงิน และมีความเส่ียงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุน
เปิดพรินซิเพิล เอน็แฮนซ์  หุ้นระยะยาว เม่ือเห็นว่าการลงทุนในกองทุนเปิดน้ีเหมาะกบัวตัถปุระสงคก์ารลงทุนของผู้ลงทุนและผู้
ลงทุนยอมรบัความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้ 

• ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์  หุ้นระยะยาว ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี (class T) จะไม่ได้รบัสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฎิบติัตามเง่ือนไขการลงทุน และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีท่ีเคยได้รบัภายในก าหนดเวลา
มิฉะนัน้จะต้องช าระเงินเพ่ิม และ/หรือเบีย้ปรบัตามประมวลรษัฎากร 

• ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รบัช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาท่ีก าหนดหรืออาจไม่สามารถ
ขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามท่ีมีค าสัง่ไว้ หรืออาจได้รบัช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช่ากว่าระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ในหนังสือช้ี
ชวน 

• ผู้ลงทุนควรมีความเข้าใจในความเส่ียงของสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า และสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง ดงันัน้ ผู้ลงทุนจึงมีความ 
เส่ียงจากการลงทุนในตราสารดงักลาว ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยค านึงถึงประสบการณ์ การ 
ลงทุนวตัถปุระสงคก์ารลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง 

• ในกรณีท่ีกองทุนเปิดพรินซิเพิล เอน็แฮนซ์  หุ้นระยะยาว ไม่สามารถด ารงสินทรพัยส์ภาพคล่อง ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืน
หน่วยลงทุนได้ตามท่ีมีค าสัง่ไว้ 

• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือช้ีชวนให้เข้าใจและควรเกบ็หนังสือช้ีชวนไว้เป็นข้อมูลเพ่ือใช้อ้างอิงในอนาคต  และเม่ือมีข้อ
สงสยัให้สอบถามผู้ติดต่อกบัผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซ้ือหน่วยลงทุน  

• ผู้ลงทุนไม่สามารถน าหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์  หุ้นระยะยาว ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี  
(class T) ไปจ าหน่าย โอนจ าน าหรือน าไปเป็นประกนั 

• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ทางภาษีท่ีระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมดงักล่าวด้วย หากไม่ปฏิบติัตาม
เงื่อนไขการลงทุน ผู้ลงทุนจะไม่ได้รบัสิทธิประโยชน์ทางภาษี และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี (การลงทุนตัง้แต่ปี 2559-2562 
ผู้ลงทุนจะต้องลงทุนใน LTF อย่างน้อย 7 ปีปฏิทิน) และการลงทุนตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ผู้ลงทุนไม่สามารถ
น ามาลดหย่อนภาษีได้ 

• การพิจารณาร่างหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ี มิได้เป็นการแสดงว่าส านักงาน กลต. ได้รบัรองถึง  
ความถกูต้องของข้อมูลในหนังสือช้ีชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายนัน้ 

• ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลกัษณะสินค้า (กองทุนรวม) เง่ือนไข ผลตอบแทนและความเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทุน 
 

ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีปีท่ี 19 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2566 
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ในวนัและเวลาท าการถงึ 15.30 น. 
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กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอน็แฮนซ์ หุ้นระยะยาว 

รายละเอียดโครงการจดัการ 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

ช่ือโครงการจดัการ (ไทย) : กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เอน็แฮนซ์ หุน้ระยะยาว 

ช่ือโครงการจดัการ (องักฤษ) : Principal Enhanced Long Term Equity Fund 

ช่ือย่อโครงการ : PRINCIPAL ELTF 

ประเภทโครงการ : กองทุนเปิด 

ประเภทการขาย : หลายครัง้ 

การก าหนดอายุโครงการ : ไม่ก าหนด 

รายละเอียดเพ่ิมเติมเง่ือนไข (อายุโครงการ) : 

ลกัษณะโครงการ : กองทุนเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป 

ลกัษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย 

วตัถปุระสงคข์องโครงการ : 

การลงทุนในหลกัทรพัย ์ประเภทหุน้ทุนในจ านวนทีน้่อยกว่า 50 หลกัทรพัยท์ีอ่ยู่ใน universe ของดชันี SET 50 

2. ประเภทกองทุน 

ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน : ตราสารทุน 

ประเภทกองทุนตามลกัษณะพิเศษ : 

- กองทุนรวมหุน้ระยะยาว 

ประเภทการลงทุนตามลกัษณะพิเศษอ่ืน ๆ : ไม่ก าหนด 

ประเภทการลงทุนตามความเส่ียงเก่ียวกบัต่างประเทศ : กองทุนทีล่งทุนแบบไม่มคีวามเสีย่งต่างประเทศ 

รายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกบันโยบายการลงทุนและลกัษณะพิเศษ : 

ลงทุนในหุน้สามญัของบรษิทัจดทะเบยีนและตราสารแห่งทุนซึง่ผลตอบแทนของตราสารดงักล่าวอา้งองิกบัผลตอบแทนของหุน้หรอืกลุ่ม
หุน้ของบรษิทัจดทะเบยีนทัง้นี้ไม่รวมถงึสญัญาซื้อขายล่วงหน้า โดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่ารอ้ยละ 65 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธิ
ของกองทุนรวม โดยพจิารณาจาก มลูค่าหลกัทรพัยต์ามราคาตลาด (Market Capitalization) ผลประกอบการ การจ่ายเงนิปันผล สภาพ
คล่องของหลกัทรพัย ์(Free Float) และการควบคุมการกระจุกตวัของหลกัทรพัย์ในแต่ละอุตสาหกรรม (Sector) ส่วนทีเ่หลอืจะลงทุนใน 

หลกัทรพัย ์และ/หรอืหน่วย private equity หรอืทรพัยส์นิอื่นหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื 

ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้นี้สดัส่วนการลงทุนขึน้อยู่กบัการตดัสนิใจลงทุนของผูจ้ดัการกองทุนรวม ตามความเหมาะสม
กบัสภาวการณ์ในขณะนัน้ๆแลว้แต่กรณี 

นอกจากนี้ บรษิทัจดัการยงัอาจลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่ตราสารทีม่ลีกัษณะของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง และอาจลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่
สญัญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเป็นการป้องกนัความเสีย่งจากการลงทุนดว้ย 

3. ข้อมูลเก่ียวกบัจ านวนเงินทุนโครงการ 

จ านวนเงินทุนโครงการเร่ิมต้น : 1,000,000,000.00 บาท 

นโยบายการเพ่ิมเงินทุนโครงการ : ม ี

ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก บริษทัจดัการเสนอขายหน่วยลงทุนมากกว่าจ านวนเงินทุน : เป็น
จ านวนรอ้ยละ 15.0 ของจ านวนเงนิทุนโครงการ 

มูลค่าท่ีตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท 
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จ านวนหน่วยลงทุนเร่ิมต้น : 100,000,000.0000 หน่วย 

ราคาของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายครัง้แรก : 10.0000 บาท 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : - 

4. การบริหารจดัการกองทนุ 

การลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) : ลงทุน 

วตัถปุระสงคข์องการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) : 

- การลดความเสีย่ง (Hedging) 

การลงทุนในตราสารท่ีมีสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ลงทุน 

กลยุทธ์การบรหิารกองทุน (Management Style) : มุ่งหวงัใหผ้ลประกอบการเคลื่อนไหวตามดชันีชีว้ดั และในบางโอกาสอาจสรา้ง
ผลตอบแทนสงูกว่าดชันีชีว้ดั 

ลกัษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซบัซอ้น 

5. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (class of unit) 

ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : 

- ระยะเวลาการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

รายการ class of unit : 

1. ช่ือย่อ : PRINCIPAL ELTF-T 

เป็นชนิดเพ่ือการออม (SSF) : ไม่เป็น 

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน : ชนิดมสีทิธปิระโยชน์ทางภาษี 

ค าอธิบาย : 

เหมาะส าหรบัผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาที่ต้องการน าเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนของ LTF ไปหกัลดหย่อนภาษีตามเกณฑ์/เงื่อนไขที่
กรมสรรพากรก าหนด โดยต้องเป็นการซื้อหน่วยลงทุน หรอืสบัเปลี่ยนเข้าเพื่อซื้ อหน่วยลงทุนภายในวนัที่ 30 ธนัวาคม 2562 เท่านัน้ 
และโดยทีก่ฎกระทรวง ฉบบัที ่317 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในประมวลรษัฎากร ว่าด้วยการยกเวน้รษัฎากร ลงวนัที่ 28 มถุินายน 
2559 ก าหนดให้สทิธิประโยชน์ทางภาษีกองทุน LTF สิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 ดงันัน้ ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป 
บรษิทัจดัการจะไม่เปิดใหผู้ล้งทุนซื้อหน่วยลงทุน หรอืสบัเปลีย่นเขา้เพื่อซื้อหน่วยลงทุนกองทุน LTF ชนิดทีม่สีทิธปิระโยชน์ทางภาษไีด้
อกี ทัง้นี้ ตามที่บรษิัทจดัการก าหนด โดยผูล้งทุนคาดหวงัโอกาสรบัผลตอบแทนจากส่วนต่างจากการลงทุน  (Capital Gain) และการ
สะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) 

2. ช่ือย่อ : PRINCIPAL ELTF-A 

เป็นชนิดเพ่ือการออม (SSF) : ไม่เป็น 

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน : ชนิดสะสมมลูค่า 

ค าอธิบาย : 

(ยงัไม่เปิดให้บริการ) : เหมาะส าหรบัผูล้งทุนประเภทบุคคลธรรมดา นิตบิุคคล/สถาบนัทีค่าดหวงัโอกาสรบัผลตอบแทนจากส่วนต่าง
จากการลงทุน (Capital Gain) และการสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) โดยทีก่ฎกระทรวง ฉบบัที ่317 (พ.ศ. 2559) 
ออกตามความในประมวลรษัฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รษัฎากร ลงวนัที ่28 มถิุนายน 2559 ก าหนดใหส้ทิธปิระโยชน์ทางภาษีกองทุน 
LTF สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ดงันัน้ การลงทุนใน LTF ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป ผูล้งทุนไม่สามารถน ามา
ลดหย่อนภาษ ีLTF ได ้

รายละเอียดเพ่ิมเติม : - 
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6. การจ่ายเงินปันผล 

ชื่อย่อ นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

PRINCIPAL ELTF-T ไม่จ่าย 

PRINCIPAL ELTF-A ไม่จ่าย 

หลกัเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : - 

ก าหนดเวลา วิธีการ และข้อจ ากดัในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เอน็แฮนซ์ หุน้ระยะยาว ไม่มนีโยบายการจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน 

7. การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

รายการ class of unit : 

1. ช่ือย่อ : PRINCIPAL ELTF-T 

   มลูค่าขัน้ต ่าของการรบัซื้อคนื : ไม่ก าหนด จ านวนหน่วยลงทุนขัน้ต ่าของการรบัซื้อคนื : ไม่ก าหนด 

2. ช่ือย่อ : PRINCIPAL ELTF-A 

   มลูค่าขัน้ต ่าของการรบัซื้อคนื : ไม่ก าหนด จ านวนหน่วยลงทุนขัน้ต ่าของการรบัซื้อคนื : ไม่ก าหนด 

วิธีการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน : 

- แบบดุลยพนิิจของผูถ้อืหน่วยลงทุน 

ระยะเวลาในการรบัซ้ือคืน : ทุกวนัท าการ 

การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน : ผูถ้อืหน่วยลงทุน ไม่ตอ้งแจง้ล่วงหน้า 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี : ม ี

ชนิดสะสมมูลค่า : ม ี

ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

บรษิทัจดัการจะใชม้ลูค่าหน่วยลงทุนทีค่ านวณได ้ณ สิ้นวนัท าการทีร่บัซื้อคนืหน่วยลงทุน เป็นเกณฑใ์นการค านวณราคารบัซื้อคนื โดย
มลูค่าหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ตอ้งเป็นมลูค่าและราคาทีไ่ดร้บัการรบัรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์แลว้ 

ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน = มลูค่าหน่วยลงทุน ณ สิน้วนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน หกัดว้ย ค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 
(ถา้ม)ี 

วธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

สัง่ขายคนืหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการ 

ก) ขัน้ตอนและวธิกีาร 

(1) ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่ระสงคจ์ะขายคนืหน่วยลงทุน สามารถตดิต่อขายคนืไดท้ีบ่รษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื
ไดทุ้กวนัท าการ ในเวลา 8.30 น. ถงึ 15.30 น. โดยตอ้งกรอกขอ้ความในใบค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน โดยระบุรายละเอยีดและ
ความจ านงใหค้รบถว้นชดัเจน และจะตอ้งระบุจ านวนหน่วยลงทุนทีต่้องการจะขายคนื หรอืระบุจ านวนเงนิทีต่อ้งการไดร้บัจากการ
ขายคนืหน่วยลงทุนอย่างใดอย่างหนึ่ง 

(2) ผูข้ายคนืทีไ่ดท้ าการยื่นแสดงความจ านงในการขายคนืหน่วยลงทุนแลว้ จะท าการยกเลกิหรอืเปลีย่นแปลงไม่ได้ ทัง้นี้ เวน้แต่จะ
ไดร้บัความเหน็ชอบจากบรษิทัจดัการ ซึง่ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจในการพจิารณาของบรษิทัจดัการเป็นรายกรณี 

(3) ในการขายคนืหน่วยลงทุนนัน้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะตอ้งแสดงบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืบตัรขา้ราชการ หรอืบตัรพนักงาน
รฐัวสิาหกจิหรอืบตัรแสดงตนอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร ต่อบรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถา้ม)ี 
ส าหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนประเภทนิตบิุคคลจะตอ้งแสดงถงึเอกสารส าคญัทีแ่สดงถงึการท านิตกิรรมในนามของนิตบิุคคลนัน้ดว้ย 
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(4) ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดส้่งค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนและเอกสารหลกัฐานของผูถ้อืหน่วยลงทุนพรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง (ถ้า
มี) ให้แก่บริษัทจดัการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนทางโทรสาร และ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถยืนยัน
แหล่งทีม่าได ้ผูถ้อืหน่วยลงทุนตกลงส่งตน้ฉบบัเอกสารทุกฉบบัใหแ้ก่บรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืภายใน 7 
วนั นับแต่วนัทีม่กีารส่งค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนทางโทรสารและ/หรอืช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์อื่นนัน้ ทัง้นี้ หากปรากฎในภายหลงั
ว่าขอ้ความหรอืขอ้มูลตามเอกสารทีไ่ด้รบัและเอกสารตน้ฉบบัไม่ตรงกนั หรอื บรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้อคนื
ไม่ไดร้บัเอกสารต้นฉบบั และบรษิทัจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืไดด้ าเนินการตามขอ้มลูทีไ่ดร้บัทางโทรสารและ/
หรอืช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นนัน้แล้ว บรษิัทจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืจะถอืว่าผู้ถอืหน่วยลงทุนได้ใหค้วาม
เหน็ชอบในการด าเนินการตามขอ้มลูทีไ่ดร้บัทางโทรสารและ/หรอืช่องทางอเิลก็ทรอนิกสอ์ื่นนัน้แล้ว 

ทัง้นี้ หากข้อมูลที่ได้รบัไม่ชดัเจนหรอืไม่ครบถ้วน และบรษิัทจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืได้แจง้ให้ผู้ถอืหน่วย
ลงทุนทราบแต่ไม่ไดร้บัการแกไ้ขหรอืยนืยนัจากผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืสงวนสทิธทิี่
จะไม่รบัค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าว 

(5) ในกรณีที่ผูถ้อืหน่วยลงทุนระบุจ านวนหน่วยลงทุน และ/หรอืจ านวนเงนิที่ต้องการขายคนืในใบค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนมากกว่า
จ านวนหน่วยลงทุนและ/หรอืจ านวนเงนิที่ปรากฏในบญัชกีองทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีบ่นัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุน บรษิทั
จดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคนืหน่วยลงทุนทัง้หมดเท่าทีป่รากฏอยู่ในรายการทีบ่นัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วย
ลงทุนนัน้ 

(6) นายทะเบยีนหน่วยลงทุน ซึ่งไดร้บัมอบหมายจากบรษิทัจดัการจะส่ง “หนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน/ใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบก ากบั
ภาษี และ/หรอืเอกสาร/ หรอืข้อความใดซึ่งไม่จ ากดัรูปแบบและวธิีการอนัสามารถเป็นหลกัฐานยนืยนัการท ารายการสัง่ซื้อขาย
หน่วยลงทุนดงักล่าวได”้ ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนภายใน 4 วนัท าการนับแต่วนัท าการถดัจากวนัรับซื้อคนืหน่วยลงทุน โดยมใิหน้ับ
รวมวนัหยุดท าการของผู้ประกอบธุรกิจการจดัการกองทุนต่างประเทศที่มลีกัษณะในท านองเดยีวกบัธุรกจิการจดัการกองทุนรวม 
และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการช าระราคาวธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนผ่านอินเทอร์เน็ต
ของบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

(1) ผู้ที่ประสงค์จะขายคนืหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบรษิัทจดัการ จะต้องกรอกแบบฟอร์มขอใช้บรกิารผ่านเว็บไซด์ของ
บรษิทัจดัการ www.principal.th หรอืตดิต่อขอรบัแบบฟอร์มดงักล่าวไดท้ี่บรษิัทจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 
พรอ้มส าเนาบตัรประชาชน หลงัจากนัน้บรษิทัจะจดัส่งชื่อผูใ้ชแ้ละรหสัผ่านให้กบัผูถ้อืหน่วยลงทุนทีข่อใชบ้รกิารทางไปรษณีย์
ลงทะเบยีน และ/หรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการก าหนดและเหน็ว่าเหมาะสมโดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูจ้องซื้อ 

(2) ในการเข้ามาใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการครัง้แรก ระบบจะให้ผู้ถือหน่วยลงทุนท าการ
เปลีย่นแปลงรหสัผ่านทีไ่ดร้บัเป็นรหสัผ่านใหม่เสยีก่อนจงึจะสามารถใชบ้รกิารได้ 

(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะท าการขายคนืหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบรษิัทจดัการได้ โดยเข้าสู่
ระบบการซื้อขายโดยผ่านทางเวบ็ไซต ์“www.principal.th” ของบรษิทัจดัการ ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง 

(4) ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนระบุจ านวนหน่วยลงทุน และ/หรอืจ านวนเงนิทีต่้องการขายคนืมากกว่าจ านวนหน่วยลงทุนและ/หรอื
จ านวนเงนิที่ปรากฏในบญัชกีองทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่บนัทกึโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บรษิัทจัดการจะถือว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนประสงคจ์ะขายคนืหน่วยลงทุนทัง้หมดเท่าทีป่รากฏอยู่ในรายการทีบ่นัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุนนัน้ 

(5) เอกสารใบบนัทกึรายการทีอ่อกโดยเครื่องพมิพ์ของผูส้ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเพยีงเอกสารการบนัทกึรายการเท่านัน้ ไม่ใช่
หลกัฐานการท ารายการอย่างสมบูรณ์ บรษิทัจดัการจะถอืหลกัฐานทีป่รากฏอยู่กบับรษิทัจดัการเป็นหลกัฐานในการท ารายการ
ทีส่มบูรณ์ และใชอ้า้งองิได ้

(6) นายทะเบียนหน่วยลงทุนซึ่งได้รบัมอบหมายจากบรษิัทจดัการ จะจดัส่งหนังสอืรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบ เสร็จรบัเงนิ/
ใบก ากบัภาษี และ/หรอืเอกสาร/ หรอืขอ้ความใดซึ่งไม่จ ากดัรูปแบบและวธิกีารอนัสามารถเป็นหลกัฐานยนืยนัการท ารายการ
สัง่ซื้อขายหน่วยลงทุนดงักล่าวได ้ใหแ้ก่ผูส้ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนภายใน 4 วนัท าการนับแต่วนัท าการถดัจากวนัทีซ่ื้อขายหน่วย
ลงทุน โดยมใิห้นับรวมวันหยุดท าการของผูป้ระกอบธุรกจิการจดัการกองทุนต่างประเทศที่มลีกัษณะในท านองเดยีวกบัธุรกิจ
การจดัการกองทุนรวม และผูป้ระกอบธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งในต่างประเทศซึง่จะส่งผลกระทบต่อการช าระราคา 
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(7) การขายคนืหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ต หากเกิดข้อผดิพลาดจากระบบการให้บรกิาร บรษิัท
จดัการจะด าเนินการตรวจสอบและแก้ไขขอ้ผดิพลาดดงักล่าวใหแ้ล้วเสรจ็ภายใน 30 วนันับจากวนัที่ไดร้บัแจง้จากผู้ถอืหน่วย
ลงทุนวธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนผ่านทางโทรศพัทอ์ตัโนมตัขิองบรษิทัจดัการ 

(1) ผู้ที่ประสงค์จะขายคนืหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศพัท์อตัโนมตัิของบรษิัทจดัการ จะต้อง
กรอกแบบฟอร์มขอใช้บรกิารผ่านเว็บไซด์ของบรษิัทจดัการ www.principal.th หรอืติดต่อขอรบัแบบฟอร์มดงักล่าวได้ที่
บรษิัทจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื พร้อมส าเนาบัตรประชาชน หลงัจากนัน้บรษิัทจะจดัส่งชื่อผู้ใช้และ
รหสัผ่านให้กบัผู้ถือหน่วยลงทุนที่ขอใช้บรกิารทางไปรษณีย์ลงทะเบียน และ/หรอืวธิีการอื่นใดทีบ่รษิัทจดัการก าหนดและ
เหน็ว่าเหมาะสมโดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้จองซื้อ 

(2) ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนระบุจ านวนหน่วยลงทุน และ/หรอืจ านวนเงนิทีต่้องการขายคนืมากกว่าจ านวนหน่วยลงทุนและ/
หรอืจ านวนเงนิที่ปรากฏในบญัชีกองทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่บนัทกึโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน หรอืขายแล้วท าให้
คงเหลอืต ่ากว่าจ านวนทีต่ามเงื่อนไขกองทุนก าหนด บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคนืหน่วยลงทุน
ทัง้หมดเท่าทีป่รากฏอยู่ในรายการทีบ่นัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุนนัน้ 

(3) เอกสารใบบนัทกึรายการทีอ่อกจากเครื่องโทรสารของผู้สัง่ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเพยีงเอกสารการบนัทกึรายการเท่านัน้ 
ไม่ใช่หลกัฐานการท ารายการอย่างสมบูรณ์ บรษิทัจดัการจะถอืหลกัฐานทีป่รากฏอยู่กบับรษิทัจดัการเป็นหลกัฐานในการท า
รายการทีส่มบูรณ์ และใชอ้า้งองิได ้

(4) นายทะเบียนหน่วยลงทุนซึ่งได้รบัมอบหมายจากบรษิัทจดัการ จะจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน/ใบเสรจ็รบัเงนิ/
ใบก ากบัภาษแีละ/หรอืเอกสาร/ หรอืขอ้ความใดซึ่งไม่จ ากดัรปูแบบและวธิกีารอนัสามารถเป็นหลกัฐานยนืยนัการท ารายการ
สัง่ซื้อขายหน่วยลงทุนดงักล่าวได้ ให้แก่ผู้ส ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนภายใน 4 วนัท าการนับแต่วนัท าการถดัจากวนัที่ซื้อขาย
หน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวนัหยุดท าการของผู้ประกอบธุรกิจการจดัการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในท านอง
เดยีวกบัธุรกจิการจดัการกองทุนรวม และผูป้ระกอบธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งในต่างประเทศซึง่จะส่งผลกระทบต่อการช าระราคา 

(5) การขายคนืหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศพัทอ์ตัโนมตั ิหากเกดิขอ้ผดิพลาดจากระบบการใหบ้รกิาร 
บรษิทัจดัการจะด าเนินการตรวจสอบและแกไ้ขขอ้ผดิพลาดดงักล่าวใหแ้ล้วเสรจ็ภายใน 30 วนันับจากวนัทีไ่ดร้บัแจง้จากผู้
ถอืหน่วยลงทุน 

การช าระเงนิค่ารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

(1) บรษิทัจดัการจะด าเนินการหรอืมอบหมายใหน้ายทะเบยีนหน่วยลงทุนช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัรบั
ซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน โดยมิให้นับรวมวนัหยุดท าการของผู้ประกอบธุรกิจการจดัการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะใน
ท านองเดยีวกบัธุรกจิการจดัการกองทุนรวม และผูป้ระกอบธุรกจิทีเ่กี่ยวขอ้งในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการช าระราคา โดย
น าฝากเงนิดงักล่าวเขา้บญัชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืจ่ายเป็นเชค็ขดีคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะระบุชื่อผูถ้อืหน่วยลงทุน และจดัส่ง
ทางไปรษณียห์รอืน าส่งโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุน หรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผู้
ถอืหน่วยลงทุนในอนาคตตามทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้จง้ความประสงค์ 

(2) สทิธขิองผูถ้ือหน่วยลงทุนในการขายคนืหน่วยลงทุน จะเกดิขึน้หลงัจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนไดบ้นัทกึข้อมูลการสัง่ขายหน่วย
ลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้เท่านัน้ 

การขายคนืหน่วยลงทุนไม่ว่ากระท าผ่านช่องทางใดก่อนเวลา 15.30 น. ในวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนใด ใหถ้ือเป็นรายการของวนัท า
การซื้อขายหน่วยลงทุนนัน้ ส าหรบัการท ารายการขายคนืหน่วยลงทุนหลงัเวลา 15.30 น. ในวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนใด หรอืใน
วนัหยุดท าการ ใหถ้อืเป็นการขายคนืหน่วยลงทุนในวนัท าการซื้อขายถดัไป ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการขยายเวลาในการรบั
ซื้อคนืหน่วยลงทุนดงักล่าว ซึ่งบรษิทัจดัการจะแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัท าการนับแต่วนัทีไ่ดแ้จง้การเปลี่ยนแปลงเวลาดงักล่าวต่อ
ส านักงานแลว้ โดยจะตดิประกาศไวท้ีส่ านักงานของบรษิทัจดัการ และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถา้ม)ี 

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมจ าเป็นตอ้งเปลีย่นแปลงวนัหรอืเวลาในการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนใหแ้ตกต่างจากทีก่ าหนดไวใ้น
โครงการหรอืขอ้ผกูพนัของกองทุนรวมเป็นการชัว่คราว อนัเนื่องจากมกีารเปลีย่นแปลงวนัหรอืเวลาในการใหบ้รกิารของผูใ้หบ้รกิารตามที่
ส านักงานก าหนดซึง่ส่งผลกระทบต่อการซื้อขายทรพัยส์นิทีก่องทุนรวมไปลงทุน บรษิทัจดัการกองทุนรวมสามารถด าเนินการดงักลา่วได้
เพยีงเท่าทีม่คีวามจ าเป็น ทัง้นี้ ใหถ้อืว่าบรษิทัจดัการกองทุนรวมไดป้ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามโครงการหรอืขอ้ผกูพนัแล้ว 
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ผูข้ายคนืทีไ่ดท้ าการยื่นแสดงความจ านงในการขายคนืหน่วยลงทุนแล้ว จะท าการยกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงไม่ได ้ทัง้นี้เวน้แต่จะไดร้บั
ความเหน็ชอบจากบรษิทัจดัการเป็นกรณีพเิศษ 

เง่ือนไข ข้อจ ากดั หรือสิทธิในการระงบั การโอน หรือการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน : 

การช าระค่ารบัซ้ือคืน สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนด้วยหลกัทรพัย ์หรือทรพัยสิ์นอ่ืนแทนเงิน : 

กรณีบรษิทัจดัการไม่สามารถช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเงนิ และจะช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัย์สนิอื่นแทน 

บรษิทัจดัการจะก าหนดขัน้ตอนการด าเนินการต่อไป โดยตอ้งไดร้บัมตพิเิศษใหช้ าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเป็นหลกัทรพัย ์หรอื
ทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิสดไดต้ามเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งดงัต่อไปนี้ 

(1) การช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าว มวีตัถุประสงคเ์พื่อใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนน าหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นนัน้ไปช าระเป็นค่าซื้อ    
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นทีบ่รษิทัจดัการเป็นผูร้บัผดิชอบด าเนินการ 

(2) บรษิทัจดัการไม่สามารถช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเงนิ 

(3) ผูถ้อืหน่วยลงทุนตกลงรบัช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิได้ 

การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บรษิทัจดัการอาจเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดม้คี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด
ไดใ้นกรณีดงัต่อไปนี้ 

(1) บรษิทัจดัการโดยความเหน็ชอบของผูดู้แลผลประโยชน์เหน็ว่ามเีหตุจ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอนหลกัทรพัยห์รอื
ทรพัยส์นิของกองทุนเปิดไดอ้ย่างสมเหตุสมผล 

(2) มคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้แต่ในช่วงระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการยงัไม่ได้ช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน 
บรษิทัจดัการพบว่าราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวไม่ถูกตอ้ง และผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ข
ราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งนัน้ต่างจากราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง
ตัง้แต่หนึ่งสตางคข์ึน้ไปและคดิเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง 

(3) มคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการพบว่าราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ได้
รบัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งนัน้ต่างจาก
ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งตัง้แต่หนึ่งสตางคข์ึน้ไป และคดิเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนที่
ถูกตอ้ง 

การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรอื (3) บรษิทัจดัการอาจเลื่อนไดไ้ม่เกนิ 10 
วนัท าการ นับตัง้แต่วนัท าการถดัจากวนัทีม่คี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนนัน้ เวน้แต่ไดร้บัการผ่อนผนัจากส านักงาน ทัง้นี้ การผ่อนผนั
ดงักล่าวไม่รวมกรณีตาม (1) และบรษิทัจดัการจะด าเนนิการดงัต่อไปนี้ 

(1) ประกาศการเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน ณ ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและสถานทีต่ดิต่อทุกแห่งของ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุน และแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดม้คี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนทราบ
โดยพลนั 

(2) แจง้การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน และจดัท ารายงานในเรื่องดงักล่าว พรอ้มทัง้แสดงเหตุผลและหลกัฐาน
การไดร้บัความเหน็ชอบหรอืการรบัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขรา คายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาจากผูดู้แล
ผลประโยชน์ใหส้ านักงานทราบโดยพลนั โดยบรษิทัจดัการอาจมอบหมายใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ด าเนินการดงักล่าวแทนกไ็ด้ 

(3) ในระหว่างทีบ่รษิทัจดัการเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนนัน้ หากถงึวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนวนัอื่น และมผีู้
ถอืหน่วยลงทุนสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนอกี บรษิทัจดัการจะตอ้งรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนนัน้ ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะตอ้งช าระเงนิค่าขาย
คนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีย่งัคา้งอยู่ใหเ้สรจ็สิน้ก่อน แล้วจงึช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีส่ ัง่ขาย
คนืหน่วยลงทุนในวนันัน้ๆ ต่อไป 
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เงือ่นไขและข้อจ ากดัในการจดัสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

กรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนถอืหน่วยลงทุนเกนิกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมดของกองทุนรวม บรษิทัจดัการจะ
ไม่นับคะแนนเสยีงส่วนทีเ่กนิกว่า 1 ใน 3 เวน้แต่กรณีทีม่กีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดงักล่าวมผีูถ้อืหน่วยลงทุนเพียง
รายเดยีวจะนับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวไดเ้ตม็ตามจ านวนทีถ่อือยู่ 

ส าหรบัหน่วยลงทุนชนิดมสีทิธปิระโยชน์ภาษ ี(Class T) 

ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนมคี าสัง่ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมโอนยา้ยการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุน้ระยะยาวชนิดมสีทิธิ
ประโยชน์ภาษไีปยงักองทุนรวมหุน้ระยะยาวอื่น บรษิทัจดัการกองทุนรวมตอ้งโอนเงนิลงทุนในหน่วยลงทุนพรอ้มดว้ยผลประโยชน์
ทัง้หมดภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัทีไ่ดร้บัค าสัง่จากผูถ้อืหน่วยลงทุน 

เงือ่นไข ข้อจ ากดั การไม่ขายไม่รบัซ้ือคืนไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามสัง่ : 

1. กรณีหยุดรบัค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน 

    บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธ และ/หรอืชะลอการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน 

(1) กรณีทีเ่อกสารหลกัฐานการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วน 

(2) กรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนทีท่ าการขายคนืหน่วยลงทุนยงัมไิดน้ าส่งเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ทีใ่ชเ้ปิดบญัชจีนครบถ้วน ผูถ้อืหน่วย     
ลงทุนรายทีป่ระสงคจ์ะขายคนืหน่วยลงทุนจะตอ้งน าส่งเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ จนครบถ้วนก่อน จงึจะท าการขายคนืหน่วยลงทุน      
ได ้

2. บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนทีท่ าการขายคนืหน่วยลงทุนไดท้ าการศกึษา และยนิดจีะปฏบิตัติามเงื่อนไขในการรบัสทิธ ิ    
ประโยชน์ทางภาษจีากการลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวดงัทีไ่ดร้ะบุรายละเอยีดไวใ้นคู่มอืภาษีกองทุนรวมหุน้ระยะยาวแล้ว 

อนึ่ง ในกรณีทีก่ารขายคนืหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามเงื่อนไขทีก่ าหนดไวใ้นกฎหมายภาษอีากร ผูถ้อืหน่วยลงทุนมี
หน้าทีต่อ้งคนืภาษ ีและ/หรอืเสยีภาษเีพิม่เตมิตามทีก่ าหนดไวใ้นกฎหมายภาษอีากรดว้ย 

• บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลง ปรบัปรุง ช่องทาง วธิกีาร และ/หรอื เงื่อนไขเกีย่วกบัการเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลงั
การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก รวมถงึบรกิารใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแล้ว ซึง่บรษิทั
จดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนัก่อนวนัทีม่กีารเปลี่ยนแปลงดงักล่าวผ่านเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ 

• บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะหยุดรบัค าสัง่สบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุนเป็นการชัว่คราว หรอืถาวรกไ็ด ้ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการเหน็ว่า
การหยุดรบัค าสัง่สบัเปลีย่นดงักล่าวจะเป็นประโยชน์ หรอืมผีลกระทบในทางทีด่ตี่อกองทุนเปิดและผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยบรษิทัจดัการ
จะปิดประกาศเรื่องดงักล่าวไวใ้นทีเ่ปิดเผย ณ บรษิทัจดัการ และส านักงานผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนั
หรอืประกาศผ่าน www.principal.th 

• บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการขยายเวลาในการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนดงักล่าว ซึง่บรษิทัจดัการจะแจง้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัท า
การนับแต่วนัทีไ่ดแ้จง้การเปลี่ยนแปลงเวลาดงักล่าวต่อส านักงาน ก.ล.ต.แลว้โดยจะตดิประกาศไวท้ีส่ านักงานของบรษิทัจดัการ และ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถา้ม)ี 

8. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย 

8.1 ค่าธรรมเนียมรวม 

      ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด : 

1. ช่ือย่อ : PRINCIPAL ELTF-T 

ประมาณการค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด ในอตัราไม่เกินร้อยละ : 3.21 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิอง 

กองทุนรวม 

2. ช่ือย่อ : PRINCIPAL ELTF-A 

ประมาณการค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด ในอตัราไม่เกินร้อยละ : 3.21 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิอง 

กองทุนรวม 
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รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวม เป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษีธรุกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดในท านอง 

เดยีวกนัไวแ้ลว้ 

8.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 

ค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี 

1. ช่ือย่อ : PRINCIPAL ELTF-T 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี ในอตัราไม่เกินร้อยละ : 1.07 ต่อปี ของมลูค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

2. ช่ือย่อ : PRINCIPAL ELTF-A 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี ในอตัราไม่เกินร้อยละ : 1.07 ต่อปี ของมลูค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์รายปี 

1. ช่ือยอ่ : PRINCIPAL ELTF-T 

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอตัราไม่เกินร้อยละ : 0.12 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน
รวม 

2. ช่ือย่อ : PRINCIPAL ELTF-A 

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอตัราไม่เกินร้อยละ : 0.12 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน
รวม 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนรายปี 

1. ช่ือย่อ : PRINCIPAL ELTF-T 

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอตัราไม่เกินร้อยละ : 0.15 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิอง
กองทุนรวม 

2. ช่ือย่อ : PRINCIPAL ELTF-A 

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอตัราไม่เกินร้อยละ : 0.15 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิอง
กองทุนรวม 

ค่าธรรมเนียมท่ีปรึกษาการลงทุน : ไม่ม ี

ค่าธรรมเนียมการจดัจ าหน่าย : ไม่ม ี

ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ : ม ี

ประมาณการค่า ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

รายละเอียดเพ่ิมเติม (ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม) : 

(1) ค่าใชจ้่ายในการส่งเสรมิการขายในการเสนอขายครัง้แรก เช่น ค่าโฆษณาประชาสมัพนัธ ์เป็นตน้ และค่าใชจ้่ายในการส่งเสรมิการขาย
ภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก เช่น ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ ์หรอืค่าสื่อโฆษณาประชาสมัพนัธ ์การส่งเสรมิการขาย การจดัอบรม
เผยแพร่ความรู ้ค่าใชจ้่ายในดา้นการตลาด ตลอดจนการจดัสมัมนาการแนะน ากองทุน เป็นต้น ตามทีจ่่ายจรงิ แต่ทัง้นี้ไม่เกนิรอ้ยละ 
1.07 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน และไม่เกนิ 2,000,000 บาทต่อปีบญัชตีามทีจ่่ายจรงิ 

(2) ค่าใชจ้่ายหรอืค่าธรรมเนียมทีเ่กีย่วขอ้งในการจดัตัง้กองทุน เช่นค่าธรรมเนียมในการจดัตัง้กองทุนและจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิของ
กองทุนกบัส านักงาน ค่าทีป่รกึษาทนายความ ในช่วงจดัตัง้กองทุน เป็นตน้ 

(3) ค่าแปลหนังสอืชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุนเป็นภาษาต่างประเทศ (ถา้ม)ี 

(4) ค่าใชจ้่ายในการสอบบญัช ี

(5) ค่าทีป่รกึษากฎหมาย 
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(6) ค่าจดัท า จดัพมิพ ์แบบฟอรม์ค าขอใชบ้รกิารกองทุน หนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน/ใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบก ากบัภาษ ีรายงานการถอื
หน่วยลงทุนและแบบฟอรม์อื่นๆทีเ่กีย่วขอ้งกบักองทุน และค่าใชจ้่ายในการจดัเตรยีมและจดัส่งเอกสารดงักล่าวใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน
ตลอดจนค่าใชจ้่ายอื่นๆทีเ่กีย่วเน่ืองกบักองทุน 

(7) ค่าจดัท า ค่าพมิพห์นังสอืชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานประจ างวด 6 เดอืนและรายงานประจ าปีถงึผูถ้อืหน่วยลงทุน 

(8) ค่าใชจ้่ายในการประกาศมลูค่าทรพัยส์นิตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในหนังสอืพมิพ์รายวนัหรอืสิง่พมิพอ์ื่นใด 

(9) ค่าใชจ้่าย และ/หรอืค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ทีเ่กีย่วกบัการซื้อขายหลกัทรพัย์ การลงทุนในหลกัทรพัย ์เช่น ค่านายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย์ 
ค่าประกนัความเสีย่งเนื่องจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่น และ/หรอื อตัราดอกเบีย้ เป็นต้น 

(10) ค่าใชจ้่ายในการด าเนินคด ี(ถ้าม)ี อาทเิช่น ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จากการตดิตามทวงถาม หรอืการด าเนินคด ีเพื่อการรบัช าระหนี้ใดๆ
ของกองทุน และ/หรอื ค่าใชจ้่ายในการด าเนินคดขีองผูดู้แลผลประโยชน์ทีฟ้่องร้องใหบ้รษิทัจดัการปฏบิตัหิน้าทีห่รอืเรยีกค่าสนิไหม
ทดแทนความเสยีหายจากบรษิทัจดัการเพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนหรอืเมื่อไดร้บัค าสัง่จากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรอืคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอื ค่าใชจ้่ายดา้นกฎหมายในการด าเนินคดทีางศาลเพื่อรกัษาสทิธขิองกองทุน เป็นต้น 

(11) ค่าจดัเตรยีมรายงานต่างๆ ส าหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุน และ/หรอืค่าใชจ้่ายต่างๆทีเ่กดิขึน้จากการปฏบิตัติามกฎหมายหรอืประกาศของ
ส านักงาน หรอืคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสมาคม หรอืหน่วยงานทีม่อี านาจตามกฎหมาย 

(12) ค่าใชจ้่ายในการจดัท า จดัพมิพ ์และจดัส่งหนังสอืบอกกล่าว ประกาศและรายงานต่างๆ รวมถงึการลงประกาศในหนังสอืพมิพร์ายวนั 
ทีน่อกเหนือจากการประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิเช่น ประกาศการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการ การปิดสมุดทะเบยีนเพื่อจ่ายเงนิปันผล
เป็นตน้ และ/หรอื ข่าวสารถงึผูถ้อืหน่วยลงทุน 

(13) ค่าใชจ้่ายเกีย่วเนื่องจากการเปลีย่นแปลงแกไ้ขโครงการ เช่น การจดัประชุมผูถ้อืหน่วยลงทุน การขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุน ค่าใชจ้่าย
ในการประกาศการแกไ้ขในหนังสอืพมิพ ์เป็นตน้ 

(14) ค่าเอกสารทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบญัชกีองทุน 

(15) ค่าใชจ้่ายในการรบัช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน ค่าใชจ้่ายในการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าอากร
แสตมป์ ค่าไปรษณียากร เป็นตน้ 

(16) ค่าฤชา ค่าธรรมเนียม และ/หรอืค่าใชจ้่ายอื่นๆ เช่นค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศพัท ์ค่า
โทรสาร ค่าไปรษณียากรส าหรบัหนังสอืโตต้อบกบัผูถ้อืหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าจดทะเบยีนกบัผูม้อี านาจตามกฎหมาย รวมทัง้
ค่าใชจ้่าย และ/หรอื ค่าธรรมเนียมต่างๆทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการจดัหา ไดม้า รบัมอบ/ส่งมอบดูแล รกัษา ป้องกนัผลประโยชน์ ซึง่
สนิทรพัย์หรอืหลกัทรพัยต์่างๆของกองทุนทีน่อกเหนือไปจากทีร่ะบุไว้ในขอ้ 15.2.2 "ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์รายปี" เป็นตน้ 

(17) ค่าใชจ้่ายต่างๆในการช าระบญัช ีและเลกิกองทุน 

(18) ค่าฤชา ค่าธรรมเนียม และ/หรอืค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทีเ่กีย่วเน่ืองกบักองทุน 

(19) ค่าธรรมเนียมและหรอืค่าใชจ้่ายส าหรบัหน่วยงานภายนอกในการท าหน้าทีต่ดิตามดูแลการจดัการกองทุนรวม (Independent 
Oversight Entity : IOE) หรอืทีเ่กี่ยวขอ้ง (ถา้ม)ี 

8.3 ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเกบ็จากผู้สัง่ซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน 

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end fee) 

1. ช่ือย่อ : PRINCIPAL ELTF-T 

    ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end fee) : ไม่ม ี

2. ช่ือย่อ : PRINCIPAL ELTF-A 

เงื่อนไขในการก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน : ไม่ม ี

ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูค่าซื้อขาย 

ค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (Back-end fee) 

1. ช่ือย่อ : PRINCIPAL ELTF-T 

ค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน (Back-end fee) : ไม่ม ี
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2. ช่ือย่อ : PRINCIPAL ELTF-A 

เงือ่นไขในการก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน : ไม่ม ี

ประมาณการค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูค่าซื้อขาย 

ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ (Switching in) 

1. ช่ือย่อ : PRINCIPAL ELTF-T 

ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า (Switching in) : ไมม่ ี

2. ช่ือย่อ : PRINCIPAL ELTF-A 

อตัราค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า : อตัราค่าธรรมเนียมเดยีวกนั ทัง้จากกองทุนรวมภายใตบ้รษิทัจดัการเดยีวกนั 
และจากบรษิทัจดัการอื่น 

ประมาณการอตัราค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า : อตัราเดยีวกบัค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end fee)
รายละเอียดเพ่ิมเติม :- 

ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก (Switching out) 

1. ช่ือย่อ : PRINCIPAL ELTF-T 

    ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก (Switching out) : ไม่ม ี

2. ช่ือย่อ : PRINCIPAL ELTF-A 

อตัราค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก : อตัราค่าธรรมเนียมเดยีวกนั ทัง้กรณีสบัเปลีย่นออกไปยงักองทุนรวมภายใต้
การบรหิารของบรษิทัจดัการ และบรษิทัจดัการอื่น 

ประมาณการอตัราค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก : อตัราเดยีวกบัค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนื (Back-end fee) 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวม เป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษีธรุกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดในท านองเดีย่วกนั 

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ม ี

ในอตัราตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : ม ี

ในอตัราตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

ค่าปรบักรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองท่ีก าหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่ม ี

คา่ธรรมเนียมอ่ืน : ม ี

ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ : ม ี

ในอตัราไม่เกิน ร้อยละ ของมูลค่าหน่วยลงทุน : ตามทีจ่่ายจรงิ 

รายละเอียดเพ่ิมเติม (ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเกบ็จากผู้สัง่ซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน) : 

ค่าใชจ้่ายอื่น ๆ ทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนขอใหบ้รษิทัจดัการหรอืตวัแทน (ถ้าม)ี หรอืนายทะเบยีนด าเนินการใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนเป็นกรณีพเิศษ
นอกเหนือจากกรณีปกต ิเช่น 

(1) ค่าธรรมเนียมในการเปลีย่นชื่อ – สกุล ทีอ่ยู่ การออกหนังสอืรบัรองสทิธใิหม่ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน ในกรณีหาย และอื่น ๆ ทีเ่กดิขึน้
จรงิ ซึง่เป็นความประสงคเ์ฉพาะตวัของผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะคดิค่าธรรมเนียมจากผูถ้อืหน่วยลงทุน 
ตามทีจ่่ายจรงิ 

(2) ค่าใชจ้่ายอื่น ๆ ทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนขอใหบ้รษิทัจดัการหรอืตวัแทน (ถา้ม)ี หรอืนายทะเบยีนด าเนินการให้ผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นกรณี
พเิศษ นอกเหนือจากกรณีปกต ิตามทีจ่่ายจรงิ 

 



 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เอน็แฮนซ์  หุน้ระยะยาว  11 

8.4 วิธีการค านวณและตดัจ่ายค่าธรรมเนียม 

การค านวณค่าธรรมเนียมตามหวัขอ้ค่าธรรมเนียมที่เรยีกเกบ็จากผู้สัง่ซื้อหรอืผูถ้ือหน่วยลงทุนและ หวัขอ้ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายที่
เรยีกเก็บจากกองทุนรวมเป็นอตัราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะ หรอืภาษีอื่นใดในท านองเดียวกันไว้แล้ว บริษัทจดัการจะ
ค านวณค่าธรรมเนียมโดยใชมู้ลค่าทรพัย์สนิสุทธิของกองทุนในแต่ละวนัเป็นฐานค านวณ แต่จะเรยีกเก็บจากกองทุนโดยการตดัจ่ายจาก
บญัชขีองกองทุนเป็นรายเดอืน 

ค่าใช้จ่ายขอ้ "ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายที่เรยีกเก็บจากกองทุนรวม , ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ" ข้อ (1) - (9) จะเรยีกเก็บจากกองทุนเมื่อมี
ค่าใชจ้่ายเกดิขึน้ตามทีจ่่ายจรงิ โดยในทางบญัช ีบรษิทัจดัการจะพจิารณาตดัจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายของกองทุนเฉลีย่เท่ากนัทุกวนัตาม 

ระยะเวลาของค่าใชจ้่ายนัน้ หรอืตามระยะเวลาทีเ่หมาะสม 

ค่าใชจ้่ายขอ้ "ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รียกเกบ็จากกองทุนรวม, ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ" ขอ้ (10) - (19) จะเรยีกเกบ็จากกองทุนเมื่อมี
ค่าใชจ้่ายเกดิขึน้ตามจ านวนทีจ่่ายจรงิ โดยในทางบญัช ีบรษิทัจดัการจะตดัจ่ายครัง้เดยีวในวนัทีเ่กดิค่าใชจ้่ายนัน้ๆ 

ทัง้นี้การตดัจ่ายค่าใช้จ่ายดงักล่าวขา้งต้นจะเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชทีี่ก าหนดโดยสมาคมนักบญัชแีละผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตแห่ง
ประเทศไทย อนึ่ง หากมกีารเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกบัภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกจิเฉพาะ หรอืภาษีอื่นใดในท านองเดยีวกนั บรษิัทจดัการขอ
สงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงการรบัรูภ้าษตี่างๆดงักล่าว โดยถอืว่าไดร้บัมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 

ค่าธรรมเนยีมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทนรวม เมื่อรวมกนัทัง้หมดแลว้ตอ้งไม่เกนิอตัรารอ้ยละ 3.21 ต่อปีของมลูค่าทรพัยส์นิ 

8.5 การเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย 

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายตามขอ้ “ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากผูซ้ื้อหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนและกองทุน” อาจมกีาร
เปลีย่นแปลงได ้โดยไม่ถอืว่าเป็นการแก้ไขเพิม่เตมิรายละเอยีดโครงการ โดยบรษิทัจดัการจะด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

1. ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมมคีวามประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายตามทีไ่ดร้ะบุไวใ้นโครงการและได้ด าเนินการ
ดงักล่าวแล้ว ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวใหผู้ล้งทุนทราบอย่างทัว่ถงึภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัทีม่กีารลด
ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายดงักล่าว ทัง้นี้ การเปิดเผยขอ้มลูตอ้งกระท าโดยวธิกีารทีเ่หมาะสมอนัท าใหม้ัน่ใจไดว่้าผูล้งทุนไดร้บัทราบ
ขอ้มลูดงักล่าว เช่น เผยแพร่ขอ้มลูไวบ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการกองทุนรวม หรอื ณ สถานทีใ่นการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของ
บรษิทัจดัการกองทุนรวม และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี เป็นต้น 

การลดค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายใหแ้ตกต่างไปจากโครงการ ให้ถอืว่าส านักงานใหค้วามเหน็ชอบการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการในเรื่อง
ดงักล่าวเมื่อบรษิทัจดัการกองทุนรวมไดด้ าเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว 

2. ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมมคีวามประสงค์จะเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้ตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการ บรษิทั
จดัการกองทุนรวมตอ้งค านึงถงึความสมเหตุสมผลกบัสภาพปกตทิางธุรกจิและประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั และตอ้งเปิดเผยขอ้มลู
ดงักล่าวใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้าอย่างทัว่ถงึดว้ยวธิกีารทีเ่หมาะสมอนัท าใหม้ัน่ใจไดว่้าผูล้งทุนไดร้บัทราบขอ้มลูดงักล่าว โดยอย่าง
น้อยตอ้งจดัใหม้กีารเผยแพร่ขอ้มูลไวบ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการกองทุนรวม และ ณ สถานทีใ่นการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของ
บรษิทัจดัการกองทุนรวม และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี้ 

2.1 ในกรณีทีก่ารเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้ไม่เกินกว่าอตัราขัน้สงูของค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเดมิตามทีร่ะบุไว้
ในโครงการ ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัท าการก่อนการเรยีกเกบ็
ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้ 

2.2 ในกรณีทีก่ารเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้เกนิกว่าอตัราขัน้สงูของค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเดมิตามทีร่ะบุไว้
อย่างชดัเจนในโครงการแลว้ว่าบรษิทัจดัการกองทุนรวมสามารถกระท าการดงักล่าวได ้ทัง้นี้ ในรอบระยะเวลายอ้นหลงั 1 ปีนับแต่
วนัทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมประสงคจ์ะขึน้ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายดงักล่าว ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมด าเนินการตาม
หลกัเกณฑ์ดงันี้ 

(ก) ในกรณีทีก่ารเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้ไม่เกนิกว่าอตัรารอ้ยละ 5 ของอตัราขัน้สงูดงักล่าว ใหบ้รษิทัจดัการ
กองทุนรวมเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วนัก่อนการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายที่
เพิม่ขึน้ดงักล่าว 

(ข) ในกรณีทีก่ารเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้เกนิกว่าอตัรารอ้ยละ 5 ของอตัราขัน้สงูดงักล่าว บรษิทัจดัการ
กองทุนรวมตอ้งไดร้บัมตพิเิศษ 
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ในการเปิดเผยขอ้มลูตามวรรคหนึ่ง มใิหน้ ามาใชก้บักรณีทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมไดร้บัมตพิเิศษ” 

ทัง้นี้ การเปลีย่นแปลงขอ้ 2 (2.2) ใหบ้รษิทัจดัการแจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วนันับแต่วนั
เปลีย่นแปลงค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายดงักล่าว 

9. เคร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องของกองทุนรวม 

- เครื่องมอืการก าหนดใหผู้ล้งทุนเป็นผูร้บัภาระค่าใชจ้่าย 

การปรบัมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิด้วยสูตรการค านวณท่ีสะท้อนต้นทุนในการซ้ือขายทรพัยสิ์นของกองทุนรวม (swing 

pricing) : 

กองทุนรวมทัว่ไป 

อตัราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2.00 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

ด้วยวิธีปฏิบติั : Full swing pricing , Partial swing pricing 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

1.  บรษิัทจดัการจะก าหนดอตัรา swing factor สูงสุดไม่เกินรอ้ยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน และบรษิัทจดัการจะพจิารณาเลือกใช ้
Swing Pricing ที่เป็น Full Swing Pricing หรอื Partial Swing Pricing ตามดุลพินิจของบริษัทจดัการ โดยค านึงถึงประโยชน์ของ
กองทุนและผูถ้อืหน่วยลทุนเป็นส าคญั 

2.  swing factor มีหลักการในการพจิารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บรษิัทจดัการก าหนด ซึ่งบรษิัทจดัการอาจพิจารณาใช้
ขอ้มูลประมาณการภายใต้ขอ้เท็จจรงิที่มอียู่และหรอืสมมตฐิานและหรอืการประเมนิจากปัจจยัทีเ่กี่ยวข้องเท่าทีส่ามารถท าไดเ้พื่อให้
สามารถด าเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ โดยบรษิทัจดัการอาจพจิารณาปัจจยัต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง ไดแ้ก่ ต้นทุน
และค่าใชจ้่ายจากการซื้อหรอืขายทรพัย์สนิของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bid-ask spread ทีเ่ปลี่ยนแปลงไปจากการซื้อ
ขายทรพัย์สนิ ความผนัผวนในตลาดซื้อขายทรพัย์สนิ ภาวะสภาพคล่องของตลาดทรพัย์สนิทีล่ดลงจากปกต ิต้นทุนและค่าใชจ้่ายใน
การรกัษาสดัส่วนการลงทุน ต้นทุนและค่าใชจ้่ายการท าธุรกรรม REPO เพื่อเสรมิสภาพคล่องรองรบัธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้าม)ี ภาษี
และหรอือากรแสตมป์ที่เกี่ยวขอ้ง หรอืต้นทุนและค่าใชจ้่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงปัจจยัอื่นๆ ทีก่ระทบสภาพคล่องของหลกัทรพัย์ที่
กองทุนรวมลงทุน เป็นตน้ 

3.  Swing Thresholds มหีลกัการในการพจิารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางทีบ่รษิทัจดัการก าหนด โดยบรษิทัจดัการอาจพจิารณา
ใชข้อ้มลูประมาณการภายใตข้อ้เทจ็จรงิทีม่อียู่และหรอืสมมตฐิานและหรอืการประเมนิจากปัจจยัทีเ่กี่ยวขอ้งเท่าทีส่ามารถท าไดเ้พื่อให้
สามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ โดยค านึงถงึปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัสภาพคล่องของกองทุนรวมเป็นส าคญั 
ทัง้นี้ บรษิทัจดัการอาจพจิารณาปัจจยัต่าง ๆทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ พอรต์การลงทุน นโยบายการลงทุน สภาวะตลาดของทรพัย์สนิทีล่งทุน 
รวมถงึปัจจยัอื่นๆ ทีก่ระทบสภาพคล่องของหลกัทรพัยท์ีก่องทุนรวมลงทุน เป็นตน้ 

4.  ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บรษิทัจดัการ จะไม่ใช ้Swing Pricing พรอ้มกบั Anti-dilution levies – ADL (ถา้ม)ี แต่สามารถใชร้่วมกบั
เครื่องมอืในการบรหิารความเสีย่งสภาพคล่องอื่นไดโ้ดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

5.  ในกรณีทีเ่ป็นรายการในรปูแบบ omnibus account บรษิทัจะด าเนินการตามขอ้มลูทีไ่ดร้บัจากผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคนืเท่าที่
สามารถท าได ้(best effort) ภายใตส้ถานการณ์และขอ้จ ากดัในขณะนัน้ 

ขอ้สงวนสทิธิ ์

1.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะน าขอ้มลูของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถา้ม)ี มาใชใ้นการพจิารณาและหรอืตดัสนิใจเรื่องต่าง ๆ ที่
เกีย่วขอ้งการการใชเ้ครื่องมอื Swing Pricing ในวนัท าการนัน้ 

2. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัเพิม่หรอืลดอตัรา swing factor ทีเ่กบ็จรงิไดต้ามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร ซึง่จะปรบัเพิม่ไม่เกนิ
อตัราสงูสุดทีร่ะบุไวใ้นโครงการ 

3.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะน าค่าซื้อหน่วยลงทุนทีช่ าระเงนิดว้ยเชค็รวมเขา้เป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวนัท าการทีม่กีารใช้
เครื่องมอื swing pricing และบรษิทัจดัการจะน ายอดซื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวไปใชใ้นการพจิารณาและหรอืตดัสนิใจเรื่องต่าง ๆ ที่
เกีย่วขอ้งการใชเ้ครื่องมอื swing pricing ในวนัท าการนัน้ ทัง้นี้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่เปลีย่นแปลงการด าเนินการใด ๆ ที่
ไดด้ าเนินการหรอืตดัสนิใจไปแลว้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใช้ 
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เครื่องมอื swing pricing ในวนัท าการนัน้ แมห้ากภายหลงัปรากฏว่าเชค็ค่าซื้อหน่วยลงทุนทัง้หมดหรอืบางส่วนของวนัท าการนัน้ไม่
สามารถเรยีกเกบ็เงนิไดแ้ละรายการซื้อหน่วยลงทุนทีช่ าระดว้ยเชค็ทีเ่รยีกเกบ็ไม่ไดน้ัน้ ไม่ไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทุน ซึง่เป็นไปตาม
ดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

4. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงแนวทางด าเนินการระหว่างการใชเ้ครื่องมอื โดยจะยงัคงเป็นไปตามทีส่านักงาน ก.ล.ต.และ
หรอืสมาคมบรษิทัจดัการลงทุนและหรอืหน่วยงานทีม่อี านาจอื่นกาหนดใหบ้รษิัทจดัการด าเนินการได ้

5. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธไิม่ใชเ้ครื่องมอื swing pricing ดงักล่าวในกรณีทีพ่จิารณาแลว้ว่าค าสัง่ซื้อ-ขาย-สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไม่มี
ผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมนีัยส าคญั และ/หรอือาจใชร้่วมกบัเครื่องมอืในการบรหิารสภาพคล่องอื่นๆ แล้วแต่กรณี 
โดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

การพจิารณาใชเ้ครื่องมอื 

1. บรษิทัจดัการอาจพจิารณาใช ้Swing Pricing ทีแ่ตกต่างกนัไดใ้นแต่ละวนัท าการ ทีม่กีารใชเ้ครื่องมอืนี้โดยเป็นไปตามดุลยพนิิจของ
บรษิทัจดัการ โดยค านึงถงึและรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนและความเหมาะสมในทางปฏบิตัเิป็นส าคญั 

2. ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาใช ้partial swing pricing จะเป็นการใชเ้ฉพาะวนัท าการซื้อขายใดทีส่ดัส่วนของมลูค่าซื้อขายหน่วย
ลงทุนสุทธขิองกองทุน เทยีบกบัมูลค่าทรพัยส์นิสุทธทิัง้หมดของกองทุน มคี่าเกนิกว่าswing threshold ทีบ่รษิทัจดัการก าหนด โดยที่
มลูค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธขิองกองทุน ค านวณจากมลูค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน
เขา้ (switch in) หกัดว้ยมลูค่าการขายคนืหน่วยลงทุน (redemption) และหกัดว้ยมลูค่าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก (switch out) 

ทัง้นี้ รายละเอยีดวธิกีารค านวณเป็นไปตามวธิทีีบ่รษิทัจดัการก าหนด 

- การก าหนดเงื่อนไขหรอืขอ้จ ากดัในการรบัค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน 

ระยะเวลาท่ีต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period) : 

กองทุนรวมทัว่ไป 

เม่ือผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าเกินกว่า : 5.00 % ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิ

จะต้องแจ้งบริษทัจดัการล่วงหน้าเป็นเวลา : 5 วนัท าการ 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

1. ในกรณีทีเ่ป็นรายการในรปูแบบ omnibus account บรษิทัจะด าเนินการตามขอ้มลูทีไ่ดร้บัจากผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคนืเท่าที ่   
   สามารถท าได ้(best effort) ภายใตส้ถานการณ์และขอ้จ ากดัในขณะนัน้ 

ขอ้สงวนสทิธิ ์

1. ในกรณีทีม่กีารใช ้Notice period และมเีหตุทีท่ าใหต้อ้งใชเ้ครื่องมอือื่นดว้ย บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธิทีจ่ะปฏบิตักิบัค าสัง่ทีไ่ดจ้าก 
Notice period นัน้เช่นเดยีวกบัค าสัง่ทีไ่ดต้ามปกตใินวนัทีท่ ารายการดว้ย ทัง้นี้ บรษิทัจดัการอาจพจิารณาใช ้Notice period ร่วมกบั
เครื่องมอือื่น ไดแ้ก่ Swing pricing, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรอืเครื่องมอือื่น ๆ หรอือาจไม่
ใชเ้ครื่องมอื Notice period ดงักล่าว 

ในกรณีทีพ่จิารณาแลว้ว่าค าสัง่ซื้อ-ขาย-สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไม่มผีลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมนีัยส าคญั โดย
ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

2. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัเพิม่หรอืลด Notice period ไดต้ามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร ซึง่จะปรบัเพิม่ไม่เกนิ Notice period 
สงูสุดทีก่ าหนดไวใ้นโครงการ โดยบรษิทัจดัการจะเปิดเผยทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการและในหนังสอืชี้ชวนส่วนขอ้มลูกองทุนรวม
หรอืผ่านทางช่องทางอื่นทีบ่รษิทัจดัการก าหนด 

3. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะน าขอ้มลูของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถา้ม)ี มาใชใ้นการพจิารณาและหรอืตดัสนิใจเรื่องต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง
การการใชเ้ครื่องมอื Notice period ในวนัท าการนัน้ 

การพจิารณาใชเ้ครื่องมอื 

1. บรษิทัจดัการอาจพจิารณาใช ้Notice period ทีแ่ตกต่างกนัไดใ้นแต่ละวนัท าการทีม่กีารใชเ้ครื่องมอืนี้โดยเป็นไปตามดุลยพนิิจของ
บรษิทัจดัการ โดยค านึงถงึและรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนและความเหมาะสมในทางปฏบิตัเิป็นส าคญั 
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2. บรษิทัจดัการอาจพจิารณาใชแ้ละก าหนดระยะเวลา Notice period โดยมหีลกัการในการพจิารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่
บรษิทัจดัการก าหนด โดยพจิารณาจากปัจจยัต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยบรษิทัจดัการอาจพจิารณาใช ้ขอ้มูลประมาณการภายใต้
ขอ้เทจ็จรงิทีม่อียู่และหรอืสมมตฐิานและหรอืการประเมนิจากปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งเท่าทีส่ามารถท าไดเ้พื่อใหส้ามารถด าเนินการไดภ้ายใน
เวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ๆ โดยค านึงถงึปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัสภาพคล่องของกองทุนรวมเป็นส าคญั ทัง้นี้ บรษิทัจดัการอาจ
พจิารณาปัจจยัต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน สภาวะตลาดของทรพัยส์นิทีล่งทุน รวมถงึปัจจยัอื่นๆ ที่
กระทบสภาพคล่องของหลกัทรพัย์ทีก่องทุนรวมลงทุน เป็นต้น 

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) : 

กองทุนรวมทัว่ไป 

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต า่กว่าร้อยละ : 10.00 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

โดยบริษทัจดัการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 7 วนัท าการ 

ในทุกรอบเวลา : 30 วนั 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

1. บรษิทัจดัการจะท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (redemption) และสบัเปลีย่นออก (switch out) ไม่เกนิRedemption Gate ตามราคารบั
ซื้อคนืหน่วยลงทุน ณ วนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ เวน้แต่กรณีทีก่องทุนมสีภาพคล่องเพยีงพอ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่
จะรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเกนิกว่า Redemption Gate ทีป่ระกาศใช ้

2. ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการก าหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ทีไ่ม่ปกตดิว้ย Gate threshold ในกรณีดงักล่าวRedemption Gate จะใช้
เฉพาะวนัท าการซื้อขายใดที ่สดัส่วนของมลูค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธขิองกองทุนเทยีบกบั มลูค่าทรพัย์สนิสุทธทิัง้หมดของกองทุน มี
ค่าเท่ากบัหรอืมากกว่า Gate threshold ทีบ่รษิทัจดัการก าหนด โดยที ่มลูค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธขิองกองทุน ค านวณจาก มลูค่า
การซื้อหน่วยลงทุน (subscription)บวก มลูค่าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ (switch in) หกัดว้ยมลูค่าการขายคนืหน่วยลงทุน 
(redemption) และหกัดว้ยมลูค่าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก (switch out) 

3. บรษิทัจดัการจะพจิารณาก าหนดวธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสดัส่วน (pro-rata basis) ของ
ค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลีย่นออก ณ วนัทีใ่ช ้Redemption Gate ดงันัน้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจไม่ไดร้บัการจดัสรรหน่วย
ลงทุน และมลูค่าหน่วยลงทุนทัง้จ านวน ในวนัทีส่่งค าสัง่ขายคนืหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนนัน้ รวมทัง้อาจไม่ไดร้บัเงนิค่าขายคนืทัง้
จ านวนภายในระยะเวลาทีก่ าหนดไว ้

ส าหรบัค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลีย่นออกส่วนทีเ่หลอื บรษิทัจดัการจะน าไปท ารายการในวนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน
ถดัไป รวมกบัค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออกใหม่ตามสดัส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มกีารจดัล าดบัก่อน-หลงัของ
ค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน โดยปัจจุบนับรษิทัจดัการยงัไม่เปิดใหม้กีารยกเลกิค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลีย่นออกจากผูถ้อื
หน่วยลงทุนทีส่่งค าสัง่มาแลว้ในวนัทีม่กีารใชR้edemption Gate ดงักล่าว 

อย่างไรกต็าม หากเมื่อบรษิทัจดัการมรีะบบงานส าหรบัรองรบัการจดัการกรณีเปิดใหม้กีารยกเลกิค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและ
สบัเปลีย่นออก บรษิทัจดัการอาจเปิดใหม้กีารยกเลกิค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออกส่วนทีเ่หลอืได ้ซึง่จะเป็นไปตาม
เงื่อนไขและวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการก าหนด ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าก่อนการด าเนินการดงักล่าว 

4. บรษิทัจดัการอาจพจิารณาก าหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครัง้แตกต่างกนัได ้แต่Redemption Gate จะไม่ต ่า
กว่า Redemption Gate ขัน้ต ่า และ gate period จะไม่มากกว่าระดบัเพดานทีร่ะบุไวใ้นโครงการ 

5. บรษิทัจดัการจะท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลีย่นออก ไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ณ วนัท า
การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ เวน้แต่กรณีทีก่องทุนมสีภาพคล่องเพยีงพอ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหรอื
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเกนิกว่า Redemption Gate ทีป่ระกาศใช ้

6. บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบเมื่อมกีารใช ้Redemption gate โดยไม่ชกัชา้ 

7. ในกรณีทีม่กีารใชเ้ครื่องมอื Redemption Gate นี้ บรษิทัจดัการอาจใชร้่วมกบัเครื่องมอืในการบรหิารความเสีย่งสภาพคล่องอื่นไดโ้ดย
ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 
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8. ในกรณีทีเ่ป็นรายการในรปูแบบ omnibus account บรษิทัจะด าเนินการตามขอ้มลูทีไ่ดร้บัจากผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคนืเท่าที่
สามารถท าได ้(best effort) ภายใตส้ถานการณ์และขอ้จ ากดัในขณะนัน้ 

ขอ้สงวนสทิธิ ์

1. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัเพิม่หรอืลดอตัรา Gate threshold รวมถงึเปลีย่นแปลง gate period ไดต้ามดุลยพนิิจของบรษิทั
จดัการ โดยจะปรบัลดไม่ต ่ากว่า Redemption Gate ขัน้ต ่าทีร่ะบุในโครงการ และไม่เกนิ Gate period สงูสุด ทีร่ะบุในโครงการ ทัง้นี้ 
รายละเอยีดวธิกีารค านวณเป็นไปตามวธิทีีบ่รษิทัจดัการก าหนด 

2. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเกนิกว่า Redemption Gate ทีป่ระกาศใช ้

3. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงแนวทางด าเนินการระหว่างการท า Redemption Gate ไดแ้ก่ การยกเลกิ Redemption 
Gate ก่อนระยะเวลาทีก่ าหนด การใชเ้ครื่องมอือื่นแทน Redemption Gate เป็นต้น (ถา้ม)ี ทัง้นี้ ในกรณีทีไ่ม่สามารถช าระค่าขายคนื
หน่วยลงทุนในส่วนทีเ่หลอืได ้บรษิทัจดัการอาจพจิารณายกเลกิค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนทัง้หมดทีค่า้งอยู่ในรายการ และแจง้ผูถ้อื
หน่วยลงทุนทีถู่กยกเลกิค าสัง่โดยไม่ชกัชา้ 

4. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะน าขอ้มลูของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถา้ม)ี มาใชใ้นการพจิารณาและหรอืตดัสนิใจเรื่องต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง
การการใชเ้ครื่องมอื Redemption Gate ในวนัท าการนัน้ 

5. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธไิม่ใชเ้ครื่องมอื Redemption Gate ดงักล่าวในกรณีทีพ่จิารณาแลว้ว่าค าสัง่ซื้อ-ขาย-สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน
ไม่มผีลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมนีัยส าคญั โดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

การพจิารณาใชเ้ครื่องมอื 

1. บรษิทัจดัการอาจพจิารณาใช ้Redemption Gate ทีแ่ตกต่างกนัในแต่ละวนัท าการทีม่กีารใชเ้ครื่องมอืนี้โดยเป็นไปตามดุลยพนิิจของ
บรษิทัจดัการ โดยค านึงถงึและรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนและความเหมาะสมในทางปฏบิตัเิป็นส าคญั 

2. บรษิทัจดัการอาจพจิารณาใช ้Redemption Gate เฉพาะกรณีทีเ่กดิสถานการณ์ไม่ปกต ิหรอืประเมนิว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกต ิโดย
บรษิทัจดัการอาจก าหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชีส้ถานการณ์ทีไ่ม่ปกตดิว้ย Gate threshold ได ้โดยค านึงถงึปัจจยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสภาพคล่อง
ของกองทุนรวมเป็นส าคญั ทัง้นี้ บรษิทัจดัการอาจพจิารณาปัจจยัต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ มคีวามผนัผวนในตลาดซื้อขายทรพัยส์นิ 
สภาพคล่องของตลาดทรพัยส์นิลดลงจากภาวะปกต ิสภาพคล่องของกองทุนรวมผดิปกต ิหรอืประเมนิว่าสภาพคล่องของกองทุนจะไม่
สอดคลอ้งกบัปรมิาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม เกดิการไถ่ถอนผดิปกต ิเกดิการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ทีก่ าหนดไว ้
หรอืปัจจยัอื่น ๆ ทีน่อกเหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการ รวมถงึปัจจยัอื่นๆ ทีก่ระทบสภาพคล่องของหลกัทรพัยท์ีก่องทุนรวมลงทุน 
เป็นตน้ 

- การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ทีร่บัไวห้รอืจะหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน 

(suspension of dealings) 

บริษทัจดัการกองทุนรวมสามารถด าเนินการได้สูงสุดไม่เกิน (วนัท าการ) : 1 

เวน้แต่จะไดร้บัการผ่อนผนัเวลาดงักล่าวจากส านักงาน ก.ล.ต. โดยบรษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแล้ว มคีวามเชื่อโดยสุจรติและ
สมเหตุสมผลว่า จ าเป็นตอ้งระงบัการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยไดร้บัความเหน็ชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ กรณีเกดิเหตุตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัย์ก าหนด 

บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ทีร่บัไวแ้ลว้หรอืจะหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน 
(suspension of dealings) ไดด้ว้ยเหตุอื่นใดดงัต่อไปนี้ ซึง่ไม่เกนิกว่ากรณีทีป่ระกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์
ก าหนด 

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีร่บัไวแ้ล้ว หรอืเป็นการหยุดรบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนแก่ผูล้งทุนเฉพาะราย   
    เน่ืองจากปรากฏขอ้เทจ็จรงิดงันี้ 

    (ก) บรษิทัจดัการกองทุนรวมมเีหตุอนัควรสงสยัว่าผูล้งทุนรายนัน้ ๆ มสี่วนเกีย่วข้องกบัการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

(1) การกระท าทีเ่ป็นความผดิมลูฐานหรอืความผดิฐานฟอกเงนิตามกฎหมายเกีย่วกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิไม่ว่า
จะเป็นกฎหมายไทย หรอืกฎหมายต่างประเทศ 

(2) การใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย 
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(3) การกระท าทีเ่ป็นการปฏบิตัติามค าสัง่เกีย่วกบัการยดึหรอือายดัทรพัยส์นิโดยบุคคลผูม้อี านาจตามกฎหมาย 

(ข) บรษิทัจดัการกองทุนรวมไม่สามารถด าเนินการรูจ้กัลูกคา้ และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัลูกคา้ไดใ้นสาระส าคญั 

2.อยู่ในระหว่างด าเนินการเปลีย่นใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบรหิารจดัการกองทุนรวมภายใตก้ารจดัการของตนอนั
เน่ืองมาจาก การทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมรายเดมิไม่สามารถด ารงความเพยีงพอของเงนิกองทุนไดต้ามประกาศคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ว่าดว้ยการด ารงเงนิกองทุนของผูป้ระกอบธุรกจิการจดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุนส่วนบุคคล 
การเป็นนายหน้าซื้อขายหลกัทรพัยแ์ละการคา้หลกัทรพัย ์และการจดัจ าหน่ายหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผูจ้ดัการ
เงนิทุนสญัญาซื้อขายล่วงหน้า ซึง่ใหก้ระท าไดไ้ม่เกนิ 3 วนัท าการ 

3.อยู่ในระหว่างด าเนินการเพื่อเลกิกองทุนรวม ในกรณีทีป่รากฏขอ้เท็จจรงิซึง่บรษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแลว้มคีวามเชื่อโดยสุจรติ
และสมเหตุสมผลว่าจะมกีารขายคนืหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดงัต่อไปนี้ และการเลกิกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วย
ลงทุนโดยรวม 

(ก) มกีารขายคนืหน่วยลงทุนสุทธ ิณ วนัใดวนัหนึ่งเกนิกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

(ข) มยีอดรวมการขายคนืหน่วยลงทุนสุทธใินช่วงระยะเวลา 5 วนัท าการ ซื้อขายหน่วยลงทุนใดตดิต่อกนัคดิเป็นจ านวนเกนิกว่า 2 ใน 
3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมด ทัง้นี้ กรณีทีเ่ป็นกองทุนรวมทีม่กี าหนดระยะเวลาการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเป็น
ช่วง (interval fund) การพจิารณาระยะเวลาการขายคนืหน่วยลงทุน ใหพ้จิารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดยีวกนั ซึง่กองทุน
รวมเปิดใหร้บัซื้อคนืหน่วยลงทุนเท่านัน้ 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะไม่ด าเนินการตามขอ้ 3 วรรคหนึ่ง หากบรษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแล้ว มคีวามเชื่อโดยสุจรติ
และสมเหตุสมผลว่าการเลกิกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนทีเ่หลอือยู่เนื่องจากกองทุนรวมยงัคงมทีรพัยส์นิคงเหลอื 
ทีม่คีุณภาพและมสีภาพคล่องอย่างเพยีงพอ และผูถ้อืหน่วยลงทุนทีเ่หลอือยู่จะไม่ไดร้บัผลกระทบจากการขายคนืนัน้ 

10. ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน : ค านวณของทุกสิ้น
วนัท าการ และประกาศภายในวนัท าการถดัไป 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

บรษิทัจดัการจะค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวมตามหลกัเกณฑ ์และวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และ 

ตลาดหลกัทรพัยป์ระกาศก าหนด 

1 มลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

2 มลูค่าหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดมสีทิธปิระโยชน์ทางภาษี 

3 มลูคา่หน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดสะสมมลูค่า 

กองทุนมกีารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามชนิด ดงันัน้ มลูค่าหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมมีลูค่าไม่เท่ากนั 

มลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองแต่ละชนิดหน่วยลงทุนรวมกนัจะเท่ากบัมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม ซึง่ผลประโยชน์ทีเ่กดิจากการลงทุน
จะถอืเป็นประโยชน์ของกองทุนรวม และจะถูกปันส่วนตามสดัส่วนมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองหน่วยลงทุนแต่ละชนิด 

วธิกีารค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธิ 

กองทุนมกีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ท าใหก้ารปันส่วนมลูค่าทรพัยส์นิสุทธติอ้งมกีารแบ่งการค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธติามแต่ละชนิด
หน่วยลงทุน 

การค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนนัน้ จะค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธโิดยรวมของกองทุน และปันส่วนใหก้บัหน่วยลงทุนแต่ละ
ชนิด โดยการเฉลี่ยตามสดัส่วนของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองวนัก่อนหน้าของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด 

กรณีวนัแรกของการค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธจิะเฉลีย่โดยใชม้ลูค่าหน่วยลงทุนทีข่ายไดท้ัง้หมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทุนหลงัจากนัน้ 
ปรบัปรุงรายการทีเ่กีย่วขอ้งเฉพาะกบัหน่วยลงทุนแต่ละชนิด (ได้แก่ รายการขายหน่วยลงทุน รายการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

รายการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิและรายการเงนิปันผลทีจ่่ายใหแ้ก่ผู้ถอืหน่วยลงทุนแต่ละชนิด เป็นตน้) และค านวณมลูค่าทรพัยส์นิ
สุทธหิลงัหกัค่าธรรมเนียมและมลูค่าหน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน 
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ทัง้นี้ มลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีค่ านวณ จะตอ้งมมีลูค่าไม่ต ่ากว่าศูนย ์การปันส่วนรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายใหเ้ป็นไป
ตามแตล่ะชนิดหน่วยลงทุน 

ดูรายละเอยีดการค านวณและการประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนเพิม่เตมิในหนังสอืชีช้วน
ส่วนขอ้มลูกองทุนรวม 

การค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธแิยกตามรายชนิดของหน่วยลงทุน ผูล้งทุนสามารถศกึษารายละเอยีดไดท้ี ่: https://www.principal.th/ 

ในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง บรษิทัจดัการจะด าเนินการและชดเชยราคาตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารที ่ก าหนดในประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนและหรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัย์ว่าดว้ยเรื่องการด าเนินการ
ในกรณีทีม่ลูค่าหน่วยลงทุนหรอืราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง 

ในกรณีทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ เนื่องจากมเีหตุจ าเป็นและสมควรทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุม ของบรษิทัจดัการ โดย
เหตุดงักล่าวส่งผลใหบ้รษิทัจดัการไม่ไดร้บัขอ้มลูเกีย่วกบัราคาของทรพัยส์นิทีก่องทุนลงทุน หรอืไม่สามารถค านวณหรอืประกาศมลูค่า
ทรพัยส์นิสทุธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนื หน่วยลงทุนได ้บรษิทัจดัการจะด าเนินการประกาศสาเหตุ 
และแนวทางปฏบิตัใิหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบผ่านช่องทาง ทีเ่ขา้ถงึไดง้่ายและทัว่ถงึ ภายในเวลาทีผู่ล้งทุนสามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มลู
ในการตดัสนิใจลงทุนได้

https://www.principal.th/


 

 

แนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียง 

ผูล้งทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใชส้ทิธอิอกเสยีงและการด าเนินการใชส้ทิธอิอกเสยีงในการประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัต่างๆ ในรอบปี
ปฏทินิ ไดจ้าก website ของบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

 
 

รายช่ือบุคคลท่ีเก่ียวข้องท่ีมีการท าธรุกรรมกบักองทุนรวม 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอน็แฮนซ์  หุ้นระยะยาว     

ตัง้แต่วนัท่ี  1 มกราคม  2565 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 

 
- ไม่ม ี- 

           

หมายเหตุ : ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการท าธุรกรรมกบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบักองทุนรวมได้ที ่
บรษิทัจดัการโดยตรง หรอืที่ website ของบรษิัทจดัการ (www.principal.th) และ
ส านักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)  

 

 
รายช่ือผู้จดัการกองทุนท่ีบริหารจดัการกองทุนรวม 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอน็แฮนซ์  หุ้นระยะยาว     

1. นายศุภกร ตุลยธญั, CFA 
2. นายชาตร ีมชียัเจรญิยิง่ 
3. นางสาวปุณยนุช บุณยรตัพนัธุ์ 
4. นายสทิธกิารย ์พงษ์พฒันศกึษา, CFA 
5. นายสุปรดีิ ์สุวพนัธ,์ CFA 
6. นายปฐมพงษ์ เรอืงคณารกัษ์ 

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถดูรายชื่อผู้จดัการกองทุนทัง้หมดได้ที่ website ของบรษิทัจดัการ 
(www.principal.th) 

 

 
รายงานรายละเอียดการรบัค่าตอบแทน หรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีมิใช่ดอกเบีย้ หรือผลประโยชน์ทัว่ไปท่ีเกิดจากการลงทุน 

- ไม่ม ี- 
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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       

รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการทีก่องทุนใช้บริการบุคคลอ่ืน (Soft Commission)

ของธุรกจิกองทุนรวม

ล าดับ ช่ือผู้ให้ผลประโยชน์ตอบแทน
ผลประโยชน์ตอบแทนทีไ่ด้รับ เหตุผลในการรับ

ผลประโยชน์ตอบแทน

 



 

 

 

ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย ์

ตัง้แต่วนัท่ี  1 มกราคม 2565 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 
    

อนัดบั รายช่ือบริษทันายหน้า 

ค่านายหน้าจาก
การซื้อขาย

หลกัทรพัย ์(หน่วย 
: บาท) 

ร้อยละของค่า
นายหน้าทัง้หมด 

1 บรษิทัหลกัทรพัย ์เกยีรตนิาคนิภทัร จ ากดั (มหาชน) 31,012.23 17.74 

2 บรษิทัหลกัทรพัย ์ซจีเีอส-ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จ ากดั 24,058.21 13.76 

3 บรษิทัหลกัทรพัย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 23,340.13 13.35 

4 บรษิทัหลกัทรพัย ์กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 22,493.89 12.86 

5 บรษิทัหลกัทรพัย ์ซติี้คอรป์ (ประเทศไทย) จ ากดั 11,801.81 6.75 

6 บรษิทัหลกัทรพัย ์ทสิโก ้จ ากดั 10,623.49 6.08 

7 บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟินันเซยี ไซรสั จ ากดั (มหาชน) 10,310.16 5.90 

8 บรษิทัหลกัทรพัย ์ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 8,123.71 4.65 

9 บรษิทัหลกัทรพัย ์กรุงไทย เอก็ซ์สปรงิ จ ากดั 7,131.49 4.08 

10 บรษิทัหลกัทรพัย ์อนิโนเวสท ์เอกซ์ จ ากดั 5,716.85 3.27 

11 บรษิทันายหน้าอืน่ ๆ 20,240.60 11.58 

รวมค่านายหน้าทัง้หมด         174,852.57 100.00 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    ส่วนข้อผกูพนั
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  1. บริษทัจดัการ :  

ชื่อ : บรษิทั หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนพรนิซเิพลิ จ ากดั  

ทีอ่ยู่ (ภาษาไทย) : เลขที ่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 วนั
ท าการนับแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครัง้แรก 

(1.2) จดัการลงทุนโดยใชค้วามสามารถเพื่อพทิกัษ์ผลประโยชน์ของลูกคา้อย่างเตม็ที่ โดยค านึงถงึและรกัษาผลประโยชน์สงูสุดใหแ้ก่
ลูกคา้ และตัง้อยู่บนหลกัแห่งความซื่อสตัยส์ุจรติ และความรอบคอบระมดัระวงั 

(1.3) น าเงนิของกองทุนไปลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิต่าง ๆ   ตามทีร่ะบุไวภ้ายใตข้อ้  “ประเภทของหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิ
อื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุน” และซื้อขาย จ าหน่าย สัง่โอน เปลีย่นแปลงเพิม่เตมิหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิที่
ลงทุนไวต้ามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร โดยจะลงทุนใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของกฎหมายและตามวตัถุประสงค์และนโยบาย
การลงทุนของกองทุนตามทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากส านักงาน ทัง้นี้ โดยค านึงผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นหลกั 

(1.4) ด าเนินการเพิม่จ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายแล้ว หรอืยกเลกิหน่วยลงทุนทีร่บัซื้อคนืในวนัท าการถดัจากวนัท าการขายหรอืวนั
ท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนจ านวนนัน้แล้วแต่กรณี 

(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 าระหนี้ดว้ยเงนิสดตามตราสารแห่งหนี้ตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการ 

(1.9) สงวนสทิธทิีจ่ะช าระค่ารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิไดต้ามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่มาคม
ก าหนด 

(1.10)สงวนสทิธทิีจ่ะละเวน้ไม่ปฏบิตัติามมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน เมื่อบรษิทัจดัการ และ/หรอื ผูจ้ดัการกองทุนมเีหตุอนัสมควรเชื่อได้
ว่ามตดิงักล่าว ขดั ฝ่าฝืน กฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ประกาศ ของส านักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืหน่วยงานอื่นใดทีม่อี านาจ
ตามกฎหมาย 

(1.11)เขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนในกจิการทีก่องทุนถอืหุน้ หรอืหลกัทรพัยอ์ยู่เท่าทีจ่ าเป็น เพื่อรกัษาผลประโยชน์ของผู้
ถอืหน่วยลงทุน 

(1.12)เปลีย่นแปลง หรอืแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุน หรอืวธิจีดัการกองทุนตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการภายใต้หวัขอ้  “วธิกีาร
แกไ้ขโครงการจดัการกองทุนรวม หรอืแกไ้ขวธิกีารจดัการ” 

(1.13)กระท านิตกิรรมสญัญาใด ๆ ในนามของกองทุน ซึง่บรษิทัจดัการมอี านาจกระท าไดภ้ายในขอบเขตของกฎหมาย 

(1.14)ปฏบิตักิารอื่น ๆ เพื่อใหบ้รรลุซึง่วตัถุประสงคข์องกองทุน และรกัษาไวซ้ึง่ผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนภายใต้ขอบเขต 
หน้าที ่และความรบัผดิชอบของบรษิทัจดัการ ทัง้นี้ จะตอ้งไม่ขดัต่อพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 
และประกาศทีเ่กีย่วขอ้ง 
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(1.15) ด าเนินการเลกิกองทุนตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการ 

(1.16) จดัใหม้กีารช าระบญัช ีตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการภายใต้หวัขอ้ “การช าระบญัชกีองทุนรวม และวธิกีารเฉลี่ยเงนิคนืใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วย
ลงทุนเมื่อเลกิโครงการ” 

(2) การรบัและจ่ายเงนิของกองทุน 

(2.1) จดัใหม้กีารรบัและจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าใชจ้่าย หรอืเงนิตอบแทนอื่นใดจากและใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนและกองทุน ใหเ้ป็นไปตาม
วตัถุประสงคข์องการจดัการของกองทุนตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้“ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซื้อหรอืผูถ้อืหน่วย
ลงทุนและกองทุนรวม” 

(2.2) ไดร้บัค่าตอบแทนในการจดัการกองทุนรวม และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ “ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็
จากผูส้ ัง่ซื้อหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนและกองทุนรวม” 

(3) การแต่งตัง้บุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งเพื่อการจดัการกองทุน 

(3.1) จดัใหม้ผีูดู้แลผลประโยชน์กองทุนซึง่มคีุณสมบตัติามประกาศคณะกรรมการ  ก.ล.ต. ว่าดว้ยคุณสมบตัขิองผูดู้แลผลประโยชน์ของ
กองทุนรวม รวมถงึการเปลีย่นตวัผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน และแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์อื่นแทนตามเงื่อนไขในการ
เปลีย่นตวัผูดู้แลผลประโยชน์ทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ “เงื่อนไขการเปลีย่นผูดู้แลผลประโยชน์” ทัง้นี้ โดยไดร้บัอนุญาตจากส านักงาน ก่อน 

(3.2) แต่งตัง้ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืภายใต้หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวธิกีารทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

(3.3) จดัใหม้ผีูส้อบบญัชขีองกองทุนทีม่คีุณสมบตัิ และไม่มลีกัษณะต้องหา้มตามประกาศส านักงาน ว่าดว้ยการใหค้วามเหน็ชอบผูส้อบ
บญัชขีองบรษิทัหลกัทรพัยแ์ละบรษิทัเงนิทุนหลกัทรพัย์ 

(3.4) แต่งตัง้ผูช้ าระบญัชกีองทุนเมื่อยุตหิรอืเลกิกองทุน ทัง้นี้โดยความเหน็ชอบของส านักงาน ก่อน 

(3.5) แต่งตัง้และถอดถอนนายทะเบยีนหน่วยลงทุนของกองทุนตามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร 

(3.6) แต่งตัง้บุคคลใด ๆ เพื่อมาปฏบิตัหิน้าทีใ่หแ้ก่กองทุน ทัง้นี้ตามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร 

(4) การขายและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และงานทะเบยีนหน่วยลงทุน 

(4.1) จดัใหม้ใีบค าขอเปิดบญัชกีองทุน ค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน ซึง่มลีกัษณะเป็นไปตามทีส่ านักงาน ก.ล.ต. 
ก าหนด 

(4.2) ขายและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามวธิกีารทีร่ะบุไวใ้นโครงการภายใตข้อ้ “การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก” ขอ้  “การเสนอขาย
ภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก” และขอ้ “การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน” 

(4.3) จดัสรรหน่วยลงทุนตามวธิกีารทีก่ าหนดในขอ้ “การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก” และขอ้ “การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้
แรก” 

(4.4) จดัสรรหน่วยลงทุนของกองทุนทีจ่ะรบัซื้อคนืจากผูถ้อืหน่วยตามส่วนตามขอ้ “การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน” 
แก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืขอ้ “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอืขายคนืหน่วยลงทุน ทีไ่ดร้บัไวแ้ล้ว หรอืการ
หยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน" หรอืขอ้ “การช าระค่ารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนดว้ยหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิ” 

(4.5) ยกเลกิจ านวนหน่วยลงทุนทีร่บัซื้อคนื ซึง่ไดร้บัการจดัสรรแลว้ในวนัท าการถดัจากวนัทีบ่รษิทัจดัการท าการซื้อขายหน่วยลงทุนนัน้ 

(4.6) ชดเชยราคาตามขอ้ “หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารด าเนินการในกรณีทีม่ลูค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง” 

(4.7) ปิดบญัชกีองทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ไิดท้ าการซื้อขายหน่วยลงทุนและไม่มหีน่วยลงทุนตามทีร่ะบุไวใ้นหวัขอ้  “การรบัซื้อคนื
หน่วยลงทุน” คงเหลอือยู่ในบญัช ี

(5) การด าเนินการอื่น ๆ  

(5.1)  จดัใหม้กีารฝากทรพัยส์นิของกองทุนไวก้บัผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน 

(5.2)  จดัใหม้แีละเกบ็รกัษาไวซ้ึง่ทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ านักงาน ประกาศก าหนด 
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 (5.3)  จดัท าและส่งรายงานเกีย่วกบัขอ้มลูการจดัการกองทุนรวมส าหรบัทุกรอบระยะเวลา 6 เดอืนของรอบปีบญัชหีรอืของรอบปีปฏทินิ
และรายงานทุกรอบปีบญัชขีองกองทุนตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด และส่งรายงานดงักล่าวแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนที่
มชีื่ออยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนและส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 2 เดอืนนับแต่วนัสิ้นรอบระยะเวลา 6 เดอืน และ 
ภายใน 3 เดอืนนับแต่วนัสิน้ปีบญัช ีทัง้นี้ หากบรษิทัจดัการเลอืกจดัท าและจดัส่งรายงานรอบปีบญัชตีามรายงานรอบปีปฎทินิ 
บรษิทัจดัการสามารถขยายระยะเวลาการส่งรายงานเพื่อแสดงขอ้มลูเกีย่วกบักองทุนรวมเป็นภายใน 4 เดอืนนับแต่วนัสิ้นรอบปี
บญัชขีองกองทุน ตามล าดบั การจดัส่งรายงานดงักล่าวใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนนัน้ ใหบ้รษิทัจดัการจะด าเนินการอย่างน้อยดว้ยวธิกีาร
อย่างหนึ่งอย่างใด ดงัต่อไปนี้ 

(1)  จดัส่งรายงานดงักล่าวในรปูแบบเอกสารสิง่พมิพ์ หรอื สื่อบนัทกึขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกส์ 

(2)  เผยแพร่รายงานดงักล่าวบนเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการกองทุนรวม  

ทัง้นี้ ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนแจง้ความประสงคใ์หจ้ดัส่งรายงานดงักล่าวโดยวธิกีารตาม (1) ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวม
ด าเนินการตามวธิกีารดงักล่าวดว้ย 

ทัง้นี้ ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการเลอืกจดัท ารายงานรอบปีบญัชขีองกองทุน บรษิทัจดัการจะไดร้บัการยกเวน้ไม่ตอ้งจดัท าและจดัส่ง
รายงานในรอบระยะเวลา 6 เดอืนหลงัส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชนีัน้ เวน้แต่ในกรณีทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต.หรอืส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเหน็ชอบหรอืมปีระกาศแกไ้ขเป็นอย่างอื่น 

 (5.4)  แจง้การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้มลูทีไ่ดจ้ดทะเบยีนไวแ้ลว้ ยกเวน้การเพิม่จ านวนเงนิทุน จดทะเบยีนและการแกไ้ขเพิม่เตมิจ านวนและ
มลูค่าหน่วยลงทุนทีข่ายไดแ้ล้วทัง้ หมดของกองทุนใหแ้ก่ส านักงาน ทราบภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัทีไ่ดแ้ก้ไขเพิม่เตมินัน้ 

 (5.5)  ขอรบัใบแทนหลกัฐานการรบัจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิ เป็นกองทุนต่อส านักงาน โดยเสยีค่าธรรมเนียมตามอตัราทีส่ านักงาน 
ก าหนดในกรณีทีห่ลกัฐานดงักล่าวสญูหายหรอืถูกท าลาย 

 (5.6)  จดัท ารายงานการซื้อขายหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นเพื่อการลงทุนของกองทุน เป็นรายวนั และจดัใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ภายใน
ทุกสิน้วนัท าการนัน้ 

 (5.7)  จดัท ารายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเป็นรายวนั และจดัส่งใหผู้ดู้แลผล ประโยชน์ภายในทุกสิน้วนัท าการนัน้ 

 (5.8)   จดัท ารายงานอตัราส่วนการลงทุนในหลกัทรพัย์ และ/หรอื ทรพัยส์นิทีม่มีลูค่าเกนิอตัราส่วนทีส่ านักงาน ก าหนด ในกรณีทีม่ไิดเ้กดิ
จากการลงทุนหรอืไดห้ลกัทรพัยม์าเพิม่เตมิตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารทีส่ านักงาน ก าหนด และจดัส่งใหผู้ดู้แลผล ประโยชน์
ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัถดัจากวนัทีไ่ดม้าซึง่หลกัทรพัย์ และ/หรอื ทรพัยส์นินัน้มมีลูค่าเกนิอตัราทีก่ าหนด 

 (5.9)   จดัการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทุนรายใดในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนนัน้ ๆ ขายคนืหน่วยลงทุนเกนิกว่า
จ านวนหน่วยลงทุนหรอืมลูค่าหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ “การรบัซื้อคนืหน่วยลง ทุน” 

(5.10)  ก าหนดราคาทีเ่ป็นธรรมของหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิของกองทุน ดว้ยความเหน็ ชอบของผูดู้แลผลประโยชน์เพื่อใชใ้นการ
ค านวณทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการสามารถแสดงใหเ้หน็ไดว่้า วธิกีารค านวณมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุน
ตามทีก่ าหนดในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสมาคม ไม่เหมาะสมกบัสภาวการณ์ในขณะทีค่ านวณมลูค่า 

(5.11)  ดูแลตดิตาม และรกัษาสทิธขิองกองทุน รวมถงึการด าเนินการฟ้องรอ้ง บงัคบัคด ีหรอืฟ้องรอ้งเรยีกค่าสนิไหมทดแทนความ
เสยีหาย ทัง้นี้เพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน 

(5.12)  ขอความเหน็ชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ในการด าเนินการรบัช าระหนี้เพื่อกองทุนรวมดว้ยทรพัยส์นิอื่น 

(5.13)  จดัท าบญัชแีสดงการลงทุนของกองทุนไวโ้ดยถูกตอ้งครบถว้น 

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

(5.15)  ค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ “วธิกีารค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและ
การประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลกัเกณฑ ์และวธิกีารด าเนินการในกรณีทีม่ลูค่าหน่วย
ลงทุนไม่ถูกตอ้ง” 
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(5.16)  สัง่ผูดู้แลผลประโยชน์ใหส้่งมอบ รบัมอบ แปลงสภาพ จ าหน่าย จ่าย โอนหลกั ทรพัย ์ตลอดจนช าระราคาค่าหลกัทรพัย์ และเบกิ
จ่ายเงนิของกองทุนส าหรบัค่าใช ้จ่ายในการด าเนินงานของกองทุน ตามขอ้ “ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุน” 

(5.17)  หน้าทีอ่ื่นใดตามทีส่ านักงาน ก าหนด 

(ข) เงื่อนไขการเปลีย่นบรษิทัจดัการ 

กองทุนรวมอาจเปลีย่นบรษิทัจดัการไดเ้มื่อเกดิกรณีใดกรณีหนึ่งดงัต่อไปนี้ และเมื่อไดร้บัการอนุมตั ิหรอืเหน็ชอบจากส านักงาน 

1)  เมื่อสิน้สุดระยะเวลา และ/หรอืเงื่อนไขทีก่ าหนดไวใ้นโครงการ 

2)  ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงนโยบาย วธิกีารในการจดัการ การด าเนินงาน การบรหิารจดั การกองทุน หรอืมกีารเปลี่ยนแปลง
โครงสรา้งผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืกรณีอื่นใดอนัจะมผีลใหบ้รษิทัจดัการไม่ประสงคท์ีจ่ะปฏบิตัหิน้าทีต่่อไป บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใิน
การไม่รบัหน้าทีใ่นการจดัการกองทุนต่อไป ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะตอ้งแจง้ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรว่าไม่
ประสงคจ์ะรบัหน้าทีต่่อไป (ลาออก) โดยทีป่ระชุมผูถ้อืหน่วยลงทุนจะตอ้งด าเนินการจดัหาบรษิทัจดัการรายใหม่ทีม่คีุณสมบตัิ
ครบถว้นตาม 

พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศส านักงาน และไดร้บัความเหน็ชอบจาก
ส านักงาน เพื่อท าหน้าทีจ่ดัการกองทุนตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการแทนบรษิทัจดัการภายในระยะเวลาไม่เกนิ 90 วนันับจากวนัทีไ่ดร้บั
แจง้จากบรษิทัจดัการ 

ในการเปลีย่นตวับรษิทัจดัการหากเป็นกรณีทีก่ฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน กใ็หด้ าเนินการขอความ
เหน็ชอบดงักล่าวก่อน โดยบรษิทัจดัการจะปฏบิตัหิน้าทีต่่อไปจนกว่าจะมกีารแต่งตัง้บรษิทัจดัการรายใหม่ อย่างไรกด็ ีหากเป็นกรณีที่
บรษิทัจดัการไดท้ าการบอกกล่าวการลาออกจากการเป็นบรษิทัจดัการตามขอ้ (2) ขา้งต้นน้ีจนครบถว้น แต่กองทุน และ/หรอืผูถ้อื
หน่วยลงทุน และ/หรอืคณะกรรมการลงทุนไม่สามารถจดัหาบรษิทัจดัการกองทุนรวมอื่นใดมารบัหน้าทีไ่ดภ้ายใน 180 วนันับแต่วนัที่
บรษิทัจดัการไดท้ าการบอกกล่าว บรษิทัจดัการสงวนสทิธทิีจ่ะเลกิโครงการ โดยถอืว่าการด าเนินการดงักล่าวไดร้บัความเหน็ชอบจาก
ผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกรายแลว้ 

บรษิทัจดัการกองทุนรวมมหีน้าทีป่ฏบิตัติามขอ้ผกูพนั โครงการจดัการกองทุนรวม กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 
ตลอดจนประกาศ กฎ หรอืค าสัง่ทีอ่อกโดยอาศยัอ านาจแห่งกฎหมายดงักล่าว ทัง้นี้ ในกรณีทีข่อ้ก าหนดในขอ้ผกูพนัหรอืโครงการ
จดัการกองทุนรวมขดัหรอืแยง้กบัหลกัเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรอืค าสัง่ดงักล่าว หากบรษิทัจดัการกองทุนไดด้ าเนินการให้
เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรอืค าสัง่นัน้ ใหถ้อืว่าบรษิทัจดัการกองทุนไดป้ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามขอ้ผกูพนัหรอืโครงการจดัการ
กองทุนรวมแลว้  

เงื่อนไขการเปลี่ยนบรษิทัจดัการ :  

ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นบรษิทัจดัการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยค าสัง่ของส านักงาน หรอืโดยเหตุอื่นใดตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 บรษิทัจดัการกองทุนรวมตอ้งด าเนินการตามทีจ่ าเป็นเพื่อใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมรายใหม่เข้าท า
หน้าทีต่่อไปได ้ซึง่รวมถงึการส่งมอบเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ใหแ้ก่บรษิทัจดัการกองทุนรวมรายใหม่  

 

 2. ผู้ดแูลผลประโยชน์ :  

ชื่อ : ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน)  

ทีอ่ยู่ : อาคาร 140 ไวรเ์ลส (140 WIRELESS) ชัน้ 11 12 และ 14 ถนนวทิยุ แขวงลุมพนิี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบ :  

(1) สทิธขิองผูดู้แลผลประโยชน์ 

(1.1) ไดร้บัค่าธรรมเนียมตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ “ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซื้อหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนและกองทุนรวม” 
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(1.2) บอกเลกิสญัญาแต่งตัง้ ตามเงื่อนไขทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาดงักล่าว ทัง้นี้ โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการ  
ก.ล.ต.  

(2) หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ 

(2.1) ดูแลใหบ้รษิทัจดัการปฏบิตัติามหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบใหเ้ป็นไปตามโครงการจดัการกองทุนภายใตม้าตรา 125 แห่ง
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และ
ประกาศส านักงานทีอ่อกตามพระราชบญัญตัดิงักล่าวโดยเคร่งครดั 

(2.2) ดูแล รบัฝาก และเกบ็รกัษาทรพัยส์นิของกองทุนโดยแยกทรพัย์สนิของกองทุนออกจากทรพัยส์นิของผูดู้แลผลประโยชน์และ
ทรพัยส์นิของลูกคา้อื่นจนกว่าจะจดทะเบยีนยกเลกิกองทุน พรอ้มทัง้ดูแลใหก้ารเบกิจ่ายของกองทุนเป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้น
โครงการ โดยตอ้งเกบ็รกัษาหรอืฝากไวอ้ย่างปลอดภยัทีผู่ดู้แลผลประโยชน์ หรอืบรษิทัศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) 
จ ากดั หรอืธนาคารแห่งประเทศไทย เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตหรอืตกลงเป็นอย่างอื่น ทัง้นี้หากมกีารเปลีย่นแปลงสถานที่
เกบ็รกัษาทรพัยส์นิ ตอ้งไดร้บัความยนิยอมจากบรษิทัจดัการ รบัเงนิต่าง ๆ  ทีก่องทุนจะพงึไดร้บัจากการจดัตัง้และด าเนินงาน
ของกองทุน เช่น เงนิจองซื้อหน่วยลงทุน เงนิปันผล และดอกเบีย้จากหลกัทรพัย์ เงนิไดจ้ากการจ าหน่าย  หรอืเวนคนื
หลกัทรพัย ์และเงนิอื่นใดของกองทุนและน าเขา้ไวใ้นบญัชเีงนิฝาก และ/หรอื บญัชทีรพัยส์นิของกองทุน  

(2.3) จดัใหม้กีารรบัมอบ เปลีย่นแปลง จ าหน่าย ส่งมอบ  และโอนหลกัทรพัยต์่าง ๆ ซึง่เป็นทรพัยส์นิของกองทุนตลอดจนรบัช าระ
หรอืช าระราคาค่าหลกัทรพัย์ดงักล่าว ตามค าสัง่ของบรษิทัจดัการเมื่อเหน็ว่าหลกัฐานถูกตอ้งแล้ว  

(2.4) รบัรองความถูกตอ้งในการแจง้แกไ้ขเพิม่เตมิมลูค่าหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุน ณ วนัท าการสุดทา้ยของแต่
ละเดอืนต่อส านักงานทุกเดอืน ภายในวนัท าการที ่7 ของเดอืนถดัไป 

(2.5) รบัรองความถูกตอ้งในจ านวนหน่วยลงทุนทีเ่พิม่ขึน้จากการออกหน่วยลงทุนใหก้บัผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน ตาม
จ านวนเงนิทีบ่รษิทัจดัการโอนเขา้บญัชสีัง่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนและจ านวนหน่วยลงทุนทีถู่กยกเลกิจากการขายคนืของผู้
ถอืหน่วยลงทุนในแต่ละวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ของบรษิทัจดัการ 

(2.6) ใหค้วามเหน็ชอบแก่บรษิทัจดัการในการทีบ่รษิทัจดัการเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ด้
มคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุน   เน่ืองจากมเีหตุจ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถ จ าหน่าย จ่าย โอนหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิ
ของกองทุนไดอ้ย่างสมเหตุสมผล 

(2.7) ใหค้วามเหน็ชอบแก่บรษิทัจดัการในการทีบ่รษิทัจดัการไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วย
ลงทุนทีไ่ดร้บัไวแ้ล้ว หรอืหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน หากเหน็ว่ามเีหตุจ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถ จ าหน่าย จ่าย 
โอนหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของกองทุนไดอ้ย่างสมเหตุสมผลหรอืไม่สามารถค านวณมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุนไดอ้ย่างเป็น
ธรรมและเหมาะสม หรอืมเีหตุจ าเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน 

(2.8) ใหค้วามเหน็ชอบแก่บรษิทัจดัการในกรณีทีบ่รษิทัจดัการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิ ใน
กรณีทีก่องทุนไม่สามารถช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนได้ และผูถ้อืหน่วยลงทุนทีส่ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุน
ตกลงทีจ่ะรบัช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นแทนเงนิ ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่มาคม
ก าหนด 

(2.9) ใหค้วามเหน็ชอบราคาทีเ่ป็นธรรมของหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิของกองทุนในกรณีทีบ่รษิทัจดัการสามารถแสดงใหเ้หน็ว่าการ
ค านวณมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุนตามทีก่ฎหมาย ก.ล.ต. หรอืประกาศสมาคมไม่เหมาะสมกบัสภาวการณ์ในขณะค านวณ
มลูค่าดงักล่าว 

(2.10)ใหค้วามเหน็ชอบแก่บรษิทัจดัการในการรบัช าระหนี้เพื่อกองทุนดว้ยทรพัยส์นิอื่นทีม่ใิช่หลกัประกนัแทนการช าระหนี้ 
 ดว้ยเงนิสดตามตราสารแห่งหนี้ 

(2.11)ใหค้วามเหน็เกีย่วกบัการจดัการกองทุนของบรษิทัจดัการ เพื่อประกอบกบัขอ้มลูอื่น ๆ ทีบ่รษิทัจดัการเป็นผูจ้ดัหาใน 
 การจดัท ารายงานดงันี้ 
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1) รายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดอืนของรอบปีบญัชหีรอืปีปฏทินิ โดยส่งใหบ้รษิทัจดัการภายใน 30 วนันับตัง้แต่วนั  
 ถดัจากวนัสิน้รอบระยะเวลาหกเดอืนดงักล่าว 

2) รายงานทุกรอบปีบญัช ีโดยส่งใหบ้รษิทัจดัการภายใน 60 วนั นับแต่วนัสิ้นปีบญัชนีัน้ 

  (2.12) รบัรองความถูกตอ้งในการค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคารบัซื้อคนื และราคาขายหน่วยลงทุนของกองทุน 
และการค านวณหน่วยลงทุนทีเ่พิม่ขึน้จากการออกหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน และจ านวนหน่วยลงทุนทีล่ดลงจากการขาย
คนืหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุน ทีบ่รษิทัจดัการไดค้ านวณไว ้และส่งใหผู้ดู้แลผลประโยชน์รบัรอง เมื่อเหน็ว่าถูกตอ้งแลว้ 

  (2.13) จ่ายเงนิจากบญัชขีองกองทุนในเวลาทีก่ าหนดตามค าสัง่ของบรษิทัจดัการ 

  (2.14) แจง้และรายงานใหบ้รษิทัจดัการทราบถงึรายละเอยีดของสทิธใินการเขา้ประชุมผูถ้อืหุน้ รบัเงนิปันผล และรบัดอกเบีย้ การจองหุน้
เพิม่ทุน การเปลี่ยนแปลงมลูค่าหุน้ และการเปลีย่นแปลงอื่นใดทีม่ผีลต่อการถอืครองหลกัทรพัยข์องกองทุนโดยทนัททีีผู่ดู้แล
ผลประโยชน์ไดร้บัขา่วเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากตลาดหลกัทรพัย์ 

(2.15) จดัท ารายงาน และบญัช ีดงัต่อไปนี้ และส่งใหแ้ก่บรษิทัจดัการ 

1) รายงานเป็นลายลกัษณ์อกัษรถงึผลในการด าเนินการตามค าสัง่ของบรษิทัจดัการเกี่ยวกบัการรบัและจ าหน่าย  
 หลกัทรพัย ์การรบัเงนิปันผล ดอกเบีย้ และอื่น ๆ  

2) จดัท าบญัช ีและรบัรองความถูกตอ้งของทรพัยส์นิของกองทุนทีร่บัฝากไว้ 

3) จดัท าบญัชแีสดงการรบัจ่ายทรพัยส์นิของกองทุน และรบัรองความถูกตอ้ง 

4) จดัท างบกระทบยอดส าหรบับญัชเีงนิฝากของกองทุนทีอ่ยู่ภายใต้การดูแลของผูดู้แลผลประโยชน์ 

5) จดัท ารายงานเกีย่วกบัเงนิสด และรายละเอยีดการค านวณมลูค่าทรพัยส์นิ มลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิและมูลค่าหน่วยลงทุน 
 ของกองทุน 

(2.16) แจง้ใหบ้รษิทัจดัการทราบในกรณีทีบ่รษิทัจดัการมไิดป้ฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ รวมทัง้ประกาศ
หลกัเกณฑ ์หรอืขอ้บงัคบัอื่นใดทีอ่อกโดยอาศยัอ านาจของกฎหมายดงักล่าวจนก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อกองทุน 

(2.17) จดัท ารายงานเสนอต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  ในกรณีบรษิทัจดัการกระท าการหรอืงดเวน้กระท าการจนก่อใหเ้กดิความ
เสยีหายแก่กองทุนหรอืไม่ปฏบิตัติามหน้าทีต่ามมาตรา 125 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 
ภายใน 5 วนันับแต่วนัทีผู่ดู้แลผลประโยชน์รูถ้งึเหตุการณ์ดงักล่าว 

(2.18) ดูแลและตรวจสอบสมุดบญัชแีละเอกสารหลกัฐานของกองทุนตามทีเ่ห็นสมควร ทัง้นี้จะตอ้งไม่เขา้มามอี านาจต่อการตดัสนิใจและ
การด าเนินงานของบรษิทัจดัการ 

(2.19) ด าเนินการฟ้องรอ้งบงัคบัคดใีหบ้รษิทัจดัการปฏบิตัติามหน้าทีข่องตนหรอืฟ้องรอ้งเรยีกค่าสนิไหมทดแทนความเสยีหายจากบรษิทั
จดัการ ทัง้นี้ เพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวง หรอืเมื่อไดร้บัค าสัง่จากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  ส าหรบั
ค่าใชจ้่ายในการฟ้องรอ้งบงัคบัคดเีพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนในกองทุนใหเ้รยีกรอ้งจากทรพัยส์นิของกองทุนรวม 

(2.20) ในกรณีทีม่กีารเลกิโครงการ หน้าทีผู่ดู้แลผลประโยชน์จะสิน้สุดเมื่อผูช้ าระบญัชไีดจ้ดทะเบยีนเลกิกองทุนกบัส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยในช่วงระยะเวลาทีก่ารช าระบญัชยีงัไม่สิน้สุดผูดู้แลผลประโยชน์จะรบัฝากทรพัยส์นิของกองทุนจนกว่า
จะจดทะเบยีนเลกิกองทุน 

(2.21) ในกรณีทีผู่ดู้แลผลประโยชน์หมดหน้าทีล่งไม่ว่าในกรณีใดกต็าม ผูดู้แลผลประโยชน์นัน้ตอ้งท าหน้าทีผู่ดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน
ต่อไปอย่างสมบูรณ์จนกว่าการจดัการโอนทรพัยส์นิ และเอกสารหลกัฐานทัง้หมดของกองทุนนัน้ ตลอดจนการด าเนินการอื่นใดที่
จ าเป็นเพื่อใหก้ารโอนทรพัยส์นิและเอกสารทัง้หลายเป็นไปโดยเรยีบรอ้ยใหแ้ก่ผูดู้แลผลประโยชน์รายใหม่จะเสรจ็สิน้และผูดู้แล
ผลประโยชน์รายใหม่สามารถท าหน้าทีไ่ดท้นัท ีเวน้แต่บรษิทัจดัการหรอืผูม้อี านาจตามกฎหมายจะมคี าสัง่เป็นอย่างอื่น 
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(2.22) แจง้การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน และจดัท ารายงานในเรื่องดงักล่าว พรอ้มทัง้แสดงเหตุผล และหลกัฐานที่
ไดใ้หค้วามเหน็ชอบหรอืทีไ่ดใ้หก้ารรบัรองขอ้มลูในรายงานการแก้ไขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาจากผูดู้แล
ผลประโยชน์ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั 

(2.23) ท าการรบัรองในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งอนัมสีาเหตุเนื่องจากจากปัจจยัภายนอกทีไ่ม่อาจควบคุมได้ เช่น จากราคา
หลกัทรพัยต์ามราคาตลาดครัง้สุดทา้ยของตลาดหลกัทรพัย์หรอืศูนย์ซื้อขายหลกัทรพัยไ์ม่ถูกตอ้ง 

(2.24) รบัรองขอ้มลูการแกไ้ขราคาหน่วยลงทุนยอ้นหลงั รวมถงึการชดเชยราคากรณีค านวณหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง 

(2.25) กรณีการช าระบญัชกีองทุน ผูดู้แลผลประโยชน์จะด าเนินการเฉลีย่เงนิคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตามมลูค่าทรพัยส์นิคงเหลอืทีผู่ช้ าระ
บญัชรีะบุ  รวมถงึการรบัฝากทรพัยส์นิจนกว่าการช าระบญัชจีะเสรจ็สิน้ 

(2.26) จดทะเบยีนทรพัยส์นิหรอืหลกัทรพัยท์ีต่อ้งจดทะเบยีนต่อนายทะเบยีน หรอืผูอ้อกหลกัทรพัย์แล้วแต่กรณี 

(2.27) จดัท าบญัชแีละรบัรองความถูกตอ้งของทรพัยส์นิของกองทุนทีร่บัฝากไว ้รวมทัง้จดัท าบญัชแีสดงการรบัจ่ายของกองทุนดว้ย 

(2.28) ผูดู้แลผลประโยชน์จะปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์และวธิกีารทีพ่ระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศส านักงาน ประกาศไวโ้ดยเคร่งครดั 

(2.29) ด าเนินการอื่น ๆ ตามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ ทัง้นี้ตอ้งไม่ขดัต่อกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์หรอืประกาศของส านักงาน หรอื ประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ผูดู้แลผลประโยชน์มอี านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบตามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมและ
ตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ซึง่รวมถงึหน้าทีดู่แลรกัษาประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน และ
เมื่อมกีารเปลีย่นแปลงผูดู้แลผลประโยชน์ ผูดู้แลผลประโยชน์รายเดมิมหีน้าทีด่ าเนินการตามทีจ่ าเป็นเพื่อใหผู้ดู้แลผลประโยชน์
รายใหม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีต่่อไปได ้ซึง่การด าเนินการดงักล่าวรวมถงึการลงลายมอืชื่อในหนังสอืเพื่อรบัรองความถูกตอ้งและ
ครบถว้นของสิง่ทีส่่งมอบใหผู้ดู้แลผลประโยชน์รายใหม่หากมกีารเปลีย่นแปลงผูดู้แลผลประโยชน์ 

ในกรณีทีผู่ดู้แลผลประโยชน์กระท าการ งดเวน้กระท าการ หรอืละเลยไม่ปฏบิตัหิน้าที ่ในการดูแลรกัษาประโยชน์ของผูถ้อืหน่วย
ลงทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจใชส้ทิธติามมาตรา 132 ประกอบกบัมาตรา 47 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 
พ.ศ. 2535 ในการฟ้องรอ้งบงัคบัคดกีบัผูดู้แลผลประโยชน์เพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวงได้ 

ผูดู้แลผลประโยชน์ตอ้งไม่กระท าการอนัเป็นการขดักบัผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผูถ้อืหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระท านัน้จะ
เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูดู้แลผลประโยชน์เองหรอืประโยชน์ของผูอ้ื่น เวน้แต่เป็นการเรยีกค่าตอบแทนในการท าหน้าทีเ่ป็น
ผูดู้แลผลประโยชน์ หรอืเป็นการด าเนินการในลกัษณะทีเ่ป็นธรรมและไดเ้ปิดเผยขอ้มลูใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่าง
เพยีงพอแล้ว โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดท้ราบขอ้มลูดงักล่าวมไิดแ้สดงการคดัคา้น 

ในกรณีทีก่ารด าเนินการใดตอ้งไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน หากบรษิทัจดัการกองทุนรวมไม่ด าเนินการขอมต ิใหผู้ดู้แล
ผลประโยชน์มอี านาจด าเนินการตามทีจ่ าเป็นเพื่อขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนได้  

เงื่อนไขการเปลี่ยนผูดู้แลผลประโยชน์ :  

บรษิทัจดัการจะเปลีย่นตวัผูดู้แลผลประโยชน์เมื่อเกดิกรณีใดกรณีหนึ่งหรอืทัง้หมดดงัต่อไปนี้ ทัง้นี้ โดยไดร้บัความเหน็ชอบจาก
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน 

(1) เมื่อบรษิทัจดัการหรอืผูดู้แลผลประโยชน์มคีวามประสงค์จะบอกเลกิสญัญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์โดยบอกกล่าว  
     ใหอ้กีฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกว่า 90 วนั 

(2) ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการหรอืผูดู้แลประโยชน์ไม่ปฏบิตัติามหน้าทีแ่ละความรบัผิดชอบทีไ่ดต้กลงไวผู้ดู้แลผลประโยชน์หรอืบรษิทั
จดัการอาจบอกเลกิสญัญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ โดยบอกกล่าวใหอ้กีฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วนั 
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(3) ในกรณีทีม่กีารเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการจดัการโครงการ หรอืมกีารแกไ้ขเปลี่ยนแปลงกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยห์รอืประกาศของ
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  หรอืประกาศของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกรณีอื่นใดอนัจะมผีลใหบ้รษิทัจดัการและผูดู้แล
ผลประโยชน์ไม่สามารถตกลงทีจ่ะแกไ้ขเปลี่ยนแปลงสญัญา ใหส้อดคลอ้งกบักฎหมาย และประกาศดงักล่าว ทัง้นี้เนื่องจากการ
เปลีย่นแปลงดงักล่าว มผีลใหเ้ป็นการเพิม่ภาระหน้าทีแ่ก่ผูดู้แลผลประโยชน์ และผูดู้แลผลประโยชน์ไม่ประสงคจ์ะรบัหน้าทีด่งักล่าว
ต่อไป ผูดู้แลผลประโยชน์มสีทิธบิอกเลกิสญัญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ไดโ้ดยบอกกล่าวใหบ้รษิทัจดัการทราบล่วงหน้าเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วนั 

(4) ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนมมีตโิดยเสยีงขา้งมากซึง่คดิตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนที่
จ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมดของกองทุนเรยีกรอ้งใหม้กีารเปลีย่นแปลงผูดู้แลผลประโยชน์  

(5) ในกรณีทีผู่ดู้แลผลประโยชน์ขาดคุณสมบตัขิอ้หนึ่งขอ้ใดตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าดว้ยคุณสมบตัขิองผูดู้แล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวม บรษิทัจดัการจะด าเนินการใหผู้ดู้แลผลประโยชน์จดัการแกไ้ขใหถู้กตอ้งภายใน 15 วนันับแต่วนัทีบ่รษิทั
จดั การตรวจพบหรอืปรากฎจากการตรวจสอบของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วนั นับตัง้แต่วนัถดัจากวนัทีไ่ด้
แกไ้ขเสรจ็สิน้ 

ในกรณีทีผู่ดู้แลผลประโยชน์มไิดท้ าการแกไ้ขใหถู้กตอ้งภายในระยะเวลาดงักล่าว บรษิทัจดั การจะด าเนินการขออนุญาตเปลี่ยนตวั
ผูดู้แลผลประโยชน์ต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนันับตัง้แต่วนัถดัจากวนัที ่ครบก าหนดเวลาใหแ้ก้ไข และเมื่อ
ไดร้บัอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ลว้บรษิทัจดัการจะแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์รายใหม่
แทนโดยพลนั ทัง้นี้เวน้แต่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะสัง่เป็นอย่างอื่น 

  (6) ในกรณีทีผู่ดู้แลผลประโยชน์น าขอ้มลูต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวกบัการจดัการกองทุน หรอืขอ้มลูอื่นทีเ่กี่ยว ขอ้งกบักองทุนไปเปิดเผย หรอืใช้
ในทางทีก่่อหรอือาจจะก่อความเสยีหายต่อกองทุนหรอืก่อ ใหเ้กดิประโยชน์แก่ผูดู้แลผลประโยชน์เอง บรษิทัจดัการสามารถบอกเลกิ
สญัญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ไดท้นัท ี

เน่ืองจากพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ก าหนดใหก้องทุนตอ้งมผีูดู้แลผลประโยชน์  ดงันัน้ในกรณีที่
ผูดู้แลผลประโยชน์หมดหน้าทีล่งตามขอ้ “เงื่อนไขการเปลีย่นผูดู้แลผลประโยชน์” ผูดู้แลผลประโยชน์นัน้ตอ้งท าหน้าทีดู่แล
ผลประโยชน์ของกองทุนต่อไปอย่างสมบูรณ์จนกว่าการจดัการโอนทรพัยส์นิและเอกสารทัง้หมดของกองทุนนัน้ตลอดจนถงึการ
ด าเนินการอื่นใดทีจ่ าเป็นเพื่อใหก้ารโอนทรพัยส์นิและเอกสารทัง้หลายเป็นไปโดยเรยีบรอ้ยใหแ้ก่ผูดู้แลผลประโยชน์รายใหม่จะเสรจ็
สิน้ และผูดู้แลผลประโยชน์รายใหม่สามารถท าหน้าทีไ่ดท้นัทเีวน้แต่บรษิทัจดัการหรอืผูม้อี านาจลงนามตามกฎหมายจะมคี าสัง่เป็น
อย่างอื่น 

ในกรณีผูดู้แลผลประโยชน์กระท าการอนัเป็นการขดัแยง้กบัประโยชน์ของกองทุนรวมหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ม่เขา้ขอ้ยกเวน้ใหก้ระท า
ได ้หากเป็นกรณีทีม่นีัยส าคญัและไม่สามารถแกไ้ขใหห้มดไป ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมมอี านาจบอกเลกิสญัญาแต่งตัง้ผูดู้แล
ผลประโยชน์ได ้ 

สถานทีเ่กบ็รกัษาทรพัยส์นิกองทุนรวม :  

ธนาคาร สแตนดารด์ชารเ์ตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 

เลขที ่100 ถนนสาทรเหนือ แขวงสลีม เขตบางรกั กรุงเทพฯ 10500 

โทรศพัท ์: 0-2724-4000 

และ/หรอื ทีบ่รษิทัศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั หรอืทีผู่ดู้แลผลประโยชน์ทีบ่รษิทัจดัการจะแต่งตัง้ขึน้ 

 

  3. นายทะเบียนหน่วยลงทุน :  

ชื่อ : บรษิทั หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั  

ทีอ่ยู่ : 44 อาคารซไีอเอม็บ ีไทย ชัน้ 16 ถ.หลงัสวน เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330  
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โทร.0-2686-9500  

 

4. ผู้จดัจ าหน่าย : - 

 

5. ผู้ดแูลสภาพคล่อง (Market Maker) : - 

 

6. ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) : - 

 

7. ท่ีปรึกษาการลงทุน : - 

 

8. ท่ีปรึกษากองทุน : - 

 

9. ผู้ประกนั : - 

 

10. ผู้รบัมอบหมายงานด้านการจดัการลงทุน (Outsource) : - 

 

11. คณะตวัแทนผู้ถือหน่วยลงทุน : - 

 

12. Prime Broker – 

 

   13. สิทธิหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน :  

13.1. สทิธใินการขายคนืหน่วยลงทุน :  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถขายคนืหน่วยลงทุนใหก้บับรษิทัจดัการหรอืผ่านตวัแทน (ถา้ม)ี ไดทุ้กวนัท าการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุน ตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้  การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนในหนังสอืชีช้วนและตามเงื่อนไขทีร่ะบุไวใ้นคู่มอืภาษกีองทุนรวมหุน้ระยะ
ยาว 

อย่างไรกต็าม การขายคนืหน่วยลงทุนเพื่อใหไ้ดร้บัสทิธปิระโยชน์ทางภาษนีัน้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนมภีาระผูกพนัทีจ่ะ ตอ้งปฏบิตัติาม
เงื่อนไข และวธิกีารทีก่ าหนดไวใ้นกฎหมายภาษอีากร ในกรณีทีก่ารขายคนืหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตาม
เงื่อนไขทีก่ าหนดไวก้ฎหมายภาษีอากร ผูถ้อืหน่วยลงทุนมหีน้าทีต่อ้งคนืภาษีและจ่ายเงนิเพิม่ตามมาตรา 27 แห่งประมวลรษัฏา
กรดว้ย 

13.2. สทิธใินการรบัเงนิปันผล : ไม่ม ี

13.3. สทิธใินการโอนหน่วยลงทุน :  

        1. ส าหรบัหน่วยลงทุนชนิดมสีทิธปิระโยชน์ภาษี (Class T)  
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1) ตามทีส่ านักงาน ประกาศก าหนด ผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่สามารถโอนหน่วยลงทุนได ้ดงันัน้ นายทะเบยีนจะไม่รบัจด  
 ทะเบยีนการโอนหน่วยลงทุน  

2) สทิธใินการโอนยา้ยการลงทุน (สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน) ไปยงักองทุนรวมหุน้ระยะยาวอื่น  

   ผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธใินการโอนยา้ยการลงทุนของตนไปยงักองทุนรวมหุน้ระยะยาวอื่นได้ ตามเงื่อนไข ทีร่ะบุไวใ้น  
 ขอ้ 8. “การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน” ตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการนี้  

        2. ส าหรบัหน่วยลงทุนชนิดสะสมมลูค่า (Class A)  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนและตอ้งช าระค่าใชจ้่ายและค่าธรรมเนียมการโอนตามระเบยีบวธิกีารทีน่ายทะเบยีน
กองทุนก าหนด  

13.4. ขอ้จ ากดัการโอนหน่วยลงทุน :  

13.5. สทิธใินการลงมตเิพื่อแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการลงทุนหรอืแกไ้ขวธิจีดัการ :  

13.5.1 ผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธลิงมตเิพื่อใหบ้รษิทัจดัการท าการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนโดยบรษิทัจดัการจะกระท า
การตามหวัขอ้ "การขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน และวธิกีารแกไ้ขโครงการจดัการกองทุนรวม หรอืแกไ้ขวธิกีารจดัการ" 

13.5.2 กรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนถอืหน่วยลงทุนเกนิกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมดของกองทุนรวม 
บรษิทัจดัการจะไม่นับคะแนนเสยีงส่วนทีเ่กนิกว่า 1 ใน 3 เวน้แต่กรณีทีม่กีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิด
ดงักล่าวมผีูถ้อืหน่วยลงทุนเพยีงรายเดยีวจะนับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวไดเ้ตม็ตามจ านวนทีถ่อือยู่  

13.6. สทิธใินการไดร้บัเงนิคนืเมื่อเลกิโครงการ :  

 ผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธทิีจ่ะไดร้บัเงนิคนื และ/หรอื ไดร้บัทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิ เมื่อบรษิทัจดัการเลกิกองทุนรวม โดย  
 บรษิทัจดัการจะจดัใหม้กีารช าระบญัชตีามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารตามทีก่ าหนดไวใ้นโครงการน้ี 

13.7. สทิธปิระโยชน์อื่น ๆ :  

13.7.1 สทิธใินการจ าน าหน่วยลงทุน 

ตามทีส่ านักงานประกาศก าหนด ผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนไม่สามารถน าหน่วยลงทุนไปจ าน า หรอืน าไปเป็นประกนัได ้
เวน้แต่ส านักงานจะมกีารแก้ไข เพิม่เตมิการจ าน าหน่วยลงทุนไวเ้ป็นอย่างอื่นในภายหลงั บรษิทัจดัการกจ็ะแกไ้ขใหเ้ป็นไป
ตามประกาศส านักงานโดยถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 

13.7.2 สทิธใินการไดร้บัช าระค่ารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนดว้ยหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิ 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธไิดร้บัช าระค่ารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิได้ ในกรณีทีก่องทุนไม่
สามารถช าระค่ารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนไดต้ามทีก่ าหนดในขอ้ 16 “การช าระค่ารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน
ดว้ยหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิ” 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนมคีวามรบัผดิจ ากดัเพยีงไม่เกนิค่าหน่วยลงทุนทีย่งัส่งใชแ้ก่บรษิทัจดัการกองทุนรวมไม่ครบ  

การทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงคใ์นการซื้อหรอืลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้  ไม่ว่าในทอดใด ๆ ใหถ้อื
ว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวยอมรบัทีจ่ะผกูพนัตามขอ้ก าหนดในขอ้ผูกพนัซึง่ลงนามโดยผูดู้แลผลประโยชน์ทีไ่ดร้บัการ
แต่งตัง้จากบรษิทัจดัการกองทุนรวมโดยชอบ  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธเิรยีกใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคนืเงนิทุนไดไ้ม่เกนิไปกว่าส่วนของ
ทุนของกองทุนรวมทีต่นถอื ทัง้นี้ ในกรณีทีม่กีารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สทิธใินการไดร้บัประโยชน์ตอบแทนหรอืการคนื
เงนิทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนแต่ละชนิดตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดของหน่วยลงทุนชนิดนัน้ ๆ ดว้ย 

13.8. อื่น ๆ :  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนมคีวามรบัผดิจ ากดัเพยีงไม่เกนิค่าหน่วยลงทุนทีย่งัส่งใชแ้ก่บรษิทัจดัการกองทุนรวมไม่ครบ 
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การทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงคใ์นการซื้อหรอืลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้  ไม่ว่าในทอดใด ๆ ใหถ้อืว่าผูถ้อื
หน่วยลงทุนดงักล่าวยอมรบัทีจ่ะผูกพนัตามขอ้ก าหนดในขอ้ผกูพนัซึ่งลงนามโดยผูดู้แลผลประโยชน์ทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้จากบรษิทั
จดัการกองทุนรวมโดยชอบ 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธเิรยีกใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคนืเงนิทุนไดไ้ม่เกนิไปกว่าส่วนของทุนของ
กองทุนรวมทีต่นถอื ทัง้นี้ ในกรณีทีม่กีารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สทิธใินการไดร้บัประโยชน์ตอบแทนหรอืการคนืเงนิทุนของผูถ้อื
หน่วยลงทุนแต่ละชนิดตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดของหน่วยลงทุนชนิดนัน้ ๆ ดว้ย  

 

14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :  

14.1. รปูแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน :  

- ระบบไรใ้บหน่วยลงทุน 

- หนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน 

14.2. เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ :  

(1) โครงการจดัการจะใชร้ะบบไรใ้บหน่วยลงทุน (Scripless) โดยบรษิทัจดัการจะด าเนินการใหน้ายทะเบยีนหน่วยลงทุนท าการ
บนัทกึชื่อผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนเป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนตามรายละเอยีดใน “ใบค าขอเปิดบญัชกีองทุน
และ/หรอืบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุน” และ “ใบค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน” เมื่อผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนไดช้ าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนครบถว้น
แลว้ 

(2) นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะออก “หนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน/ใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบก ากบัภาษ/ีและ/หรอืเอกสาร/ หรอื
ขอ้ความใดซึง่ไม่จ ากดัรปูแบบและวธิกีารอนัสามารถเป็นหลกัฐานยนืยนัการท ารายการสัง่ซื้อขายหน่วยลงทุนดงักล่าวได”้ ทุก
ครัง้ทีม่กีารสัง่ซื้อหรอืขายคนืหน่วยลงทุน เพื่อเป็นการยนืยนัจ านวนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน และจะจดัส่งหนังสอื
รบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน/ใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบก ากบัภาษ ี และ/หรอืเอกสาร/ หรอืขอ้ความใดซึง่ไม่จ ากดัรปูแบบและวธิกีารอนั
สามารถเป็นหลกัฐานยนืยนัการท ารายการสัง่ซื้อขายหน่วยลงทุนดงักล่าวได้ ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนภายใน 15 วนัท าการนับแต่
วนัท าการถดัจากวนัทีปิ่ดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก หรอืภายใน 4 วนัท าการนับแต่วนัท าการถดัจากวนัทีท่ ารายการ
นัน้ๆ ทัง้นี้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถแสดงความประสงคข์อรบัหนังสอืเพื่อรบัรองการถอืหน่วยลงทุน ณ ขณะใดขณะหนึ่งได ้
โดยตดิต่อยงับรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื  อนึ่งเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ จะจดัส่งโดยทางไปรษณีย ์หรอื
ใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเป็นผูม้อบให้ และ/หรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการก าหนดและเหน็ว่าเหมาะสมโดยเป็นไป
เพื่อประโยชน์ของผูส้ ัง่ซื้อ แลว้แต่กรณี 

นายทะเบยีนหน่วยลงทุนและ/หรอืบรษิทัจดัการจะถอืเอายอดคงเหลอืของหน่วยลงทุนทีป่รากฏในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนและ
ในหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดส้่งใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนฉบบัล่าสุดเป็นรายการทีเ่ป็นปัจจุบนั
และถูกตอ้ง 

ทัง้นี้ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะน าหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนดงักล่าวไปจ าหน่าย จ่ายโอน จ าน า หรอืน าไปเป็นประกนัมไิด้ ซึง่
บรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนจะปฏเิสธการลงทะเบยีน การโอน หรอืการจ าน าหน่วยลงทุนดงักล่าว 

(3) นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะด าเนินการใหม้กีารออกและจดัส่ง “รายงานการถอืหน่วยลงทุน” ซึง่ไดร้บัการปรบัปรุงรายการใหเ้ป็น
ปัจจุบนั ณ วนัท าการสุดทา้ยของทุกไตรมาสตามปีปฏทินิ ให ้แก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ชีื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วย
ลงทุน ณ วนัท าการสุดทา้ยของงวดนัน้ ๆ ทางไปรษณีย์และ/หรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการก าหนดและเหน็ว่าเหมาะสมโดย
เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน   

  เอกสารแสดงสทิธทิางภาษี 
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นายทะเบยีนจะออกและส่งมอบรายงานการขายคนืหน่วยลงทุนรวมหุน้ระยะยาวใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีท่ าการขายคนืหน่วย
ลงทุน หรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนจากกองทุนไปยงักองทุนรวมหุน้ระยะยาวอื่น เพื่อใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนแนบพรอ้มหนังสอื
รบัรองการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว ในการขอสทิธปิระโยชน์ทางภาษี 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการแกไ้ข/เปลีย่นแปลง/เพิม่เตมิ เอกสาร ขอ้ความ รวมถงึวธิกีารแจง้ และ/หรอืการ
ด าเนินการใดๆ เพื่อเป็นหลกัฐานการยนืยนัจ านวนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต โดยบรษิทัจดัการจะแจง้ให้
ทราบล่วงหน้าก่อนการแกไ้ข/เปลีย่นแปลง/เพิม่เตมิ นัน้ ทัง้นี้ เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั 

เอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน  

กองทุนจะใชร้ะบบไรใ้บหน่วยลงทุน (Scripless) โดยจะด าเนินการดงัต่อไปนี้เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการให้
ด าเนินการเป็นอย่างอื่น  

1.  ภายหลงัจากทีบ่รษิทัจดัการไดจ้ดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตามค าสัง่ซื้อทีส่มบูรณ์และบรษิทัจดัการไดร้บัช าระ
เงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนแลว้ นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะออกและจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน 
ภายใน 5 วนัท าการนับตัง้แต่วนัถดัจากวนัท าการขายหน่วยลงทุน  

2.  เมื่อผูถ้อืหน่วยลงทุนซื้อและหรอืขายคนืหน่วยลงทุนแต่ละครัง้ และบรษิทัจดัการไดท้ ารายการดงักล่าวสมบูรณ์แลว้ นาย
ทะเบยีนหน่วยลงทุนจะออกและจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน ภายใน 5 วนัท าการนับตัง้แต่
วนัถดัจากวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนรายการนัน้ ๆ ซึง่บรษิทัจดัการจะถอืว่ายอดคงเหลอืของหน่วยลงทุนของกองทุนที่
ปรากฏในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนตามขอ้มลูของนายทะเบยีนหน่วยลงทุนและตามขอ้มลูในหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วย
ลงทุนฉบบัล่าสุดทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทุนจดัท าและน าส่งใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน เป็นขอ้มลูทางทะเบยีนของผูถ้อืหน่วยลงทุน
ทีถู่กตอ้งและเป็นปัจจุบนั  

3.  ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถแจง้ใหน้ายทะเบยีนหน่วยลงทุนทราบถงึขอ้มลูทีผ่ดิพลาดหรอืไม่ครบถว้น ในหนังสอืรบัรองสทิธใิน
หน่วยลงทุนได ้โดยตอ้งแจง้ใหน้ายทะเบยีนหน่วยลงทุนทราบภายใน 15 วนันับจากวนัทีน่ายทะเบยีนไดจ้ดัส่งหนังสอื
รบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนดงักล่าว  

4.  บรษิทัจดัการและนายทะเบยีนขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นรปูแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนจากหนังสอืรบัรองสทิธิ
ในหน่วยลงทุนเป็นสมุดบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืรปูแบบอื่นทีส่ านักงานคณะกรรมการก.ล.ต. อนุญาต โดยบรษิทั
จดัการจะปิดประกาศรายละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้ง ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ 
ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการขายและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  

5.  หากเป็นกรณีผูถ้อืหน่วยลงทุน 2 คนถอืหน่วยลงทุนร่วมกนั นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะบนัทกึชื่อผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้หมด
เป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนร่วมกนัในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยจะถอืเอาบุคคลทีม่ชีื่อแรกในค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวมเป็น
ผูใ้ชส้ทิธใินฐานะผูถ้อืหน่วยลงทุนหรอืผูร้บัเงนิทีไ่ดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทุน  

บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะจดัท าหลกัฐานแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน เพื่อใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสามารถ
ใชอ้า้งองิต่อบรษิทัจดัการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได้ 

ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนจ าเป็นต้องใชใ้บหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการกองทุนรวมตอ้งจดัท าใบหน่วยลงทุนมอบใหแ้ก่ผูถ้อื
หน่วยลงทุน  

 

15. ก าหนดเวลา วิธีการ และข้อจ ากดัในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เอน็แฮนซ์ หุน้ระยะยาว ไม่มนีโยบายการจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน 
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16. วิธีการช าระเงินหรือทรพัยสิ์นอ่ืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

หากมกีารผดินัดช าระหนี้หรอืมพีฤตกิารณ์ว่าผูอ้อกตราสารแห่งหนี้หรอืลูกหนี้ตามสทิธเิรยีกรอ้งของกองทุนรวมจะไม่สามารถช าระหนี้ได้ 
บรษิทัจดัการจะรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัยส์นิอื่นทัง้ทีเ่ป็นหลกัประกนัและมใิช่หลกัประกนัเพื่อกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และวธิกีารในการจดัการกองทุนรวมในกรณีทีผู่อ้อกตราสารแห่งหนี้หรอืลูกหนี้ตามสทิธเิรยีกรอ้งผดินัดช าระหนี้  ดงันี้  

16.1 กรณีทีบ่รษิทัจดัการไดบ้นัทกึมลูค่าตราสารแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งของกองทุนรวมเป็นศูนย์  

16.1.1 เมื่อมกีารบนัทกึมลูค่าตราสารแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งเป็นศูนย์ ผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกรายทีม่ชีื่ออยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วย
ลงทุน ณ วนัทีบ่รษิทัจดัการไดบ้นัทกึมลูค่าตราสารแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งเป็นศูนยเ์ป็นผูม้สีทิธใินเงนิไดสุ้ทธจิาก
ทรพัยส์นิทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้  

16.1.2 เมื่อไดร้บัทรพัยส์นิมาจากการรบัช าระหนี้ บรษิทัจดัการจะไม่น าทรพัยส์นิดงักล่าวและเงนิไดสุ้ทธจิากทรพัยส์นิทีไ่ดจ้ากการ
รบัช าระหนี้ มารวมค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม และจะจ าหน่ายทรพัยส์นิทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้ในโอกาส
แรกทีส่ามารถกระท าไดโ้ดยค านึงถงึประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุนเป็นส าคญั เวน้แต่กรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนทีม่สีทิธใินเงนิ
ไดสุ้ทธจิากทรพัยส์นิทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้ตกลงรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัยส์นิดงักล่าวแทนเงนิ ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑแ์ละ
วธิกีารทีส่มาคมบรษิทัจดัการลงทุนก าหนดโดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

ในระหว่างทีบ่รษิทัจดัการยงัไม่สามารถจ าหน่ายทรพัยส์นิทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้ บรษิทัจดัการอาจจดัหาผลประโยชน์จาก
ทรพัยส์นินัน้ได ้และในกรณีทีม่คี่าใชจ้่ายในการบรหิารทรพัยส์นิ บรษิทัจดัการจะจ่ายจากเงนิส ารองรายไดห้รอืผลประโยชน์
ทีไ่ดจ้ากการบรหิารทรพัยส์นินัน้  

16.1.3 เมื่อมเีงนิไดสุ้ทธจิากทรพัย์สนิทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัยส์นิอื่นในแต่ละครัง้ บรษิทัจดัการจะเฉลีย่เงนิไดสุ้ทธจิาก
ทรพัยส์นิทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้คนืใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่สีทิธใินเงนิไดสุ้ทธนิัน้ภายใน 45 วนันับตัง้แต่วนัถดัจากวนัที่
มเีงนิไดสุ้ทธ ิและจะแจง้รายละเอยีดเกี่ยวกบัการเฉลีย่เงนิคนืไปยงัส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนัท าการ
นับตัง้แต่วนัถดัจากวนัทีบ่รษิทัจดัการไดเ้ฉลีย่เงนิคนื เวน้แต่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผนัระยะเวลาการเฉลีย่
เงนิคนืเป็นอย่างอื่น  

16.1.4 เมื่อมกีารบนัทกึมลูค่าตราสารแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งเป็นศูนยแ์ลว้ ต่อมาปรากฎว่ากองทุนรวมไดร้บัช าระหนี้ตามตราสาร
แห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งดงักล่าวเป็นเงนิ บรษิทัจดัการจะปฏบิตัติามความในขอ้ 5.1.3 โดยอนุโลม  

16.2 กรณีทีบ่รษิทัจดัการไม่ไดบ้นัทกึมลูค่าตราสารแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งของกองทุนรวมเป็นศูนย์  

16.2.1 ก่อนการรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัยส์นิอื่นทีม่ใิช่หลกัประกนัในแต่ละครัง้ บรษิทัจดัการจะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วย
ลงทุนโดยมตพิเิศษและบรษิทัจดัการจะระบุรายละเอยีดเกี่ยวกบัทรพัยส์นิทีก่องทุนรวมจะไดจ้ากการรบัช าระหนี้  มลูค่าของ
ทรพัยส์นิ ประมาณการค่าใชจ้่าย พรอ้มเหตุผลและความจ าเป็นในการรบัช าระหนี้  

16.2.2 เมื่อไดร้บัทรพัยส์นิมาจากการรบัช าระหนี้ บรษิทัจดัการจะน าทรพัยส์นิดงักล่าวมารวมค านวณมูลค่าทรพัยส์นิสุทธขิอง
กองทุนรวมโดยจะก าหนดราคาทรพัยส์นินัน้เพื่อใชใ้นการค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวมตามหลกัเกณฑแ์ละ
วธิกีารทีส่ามาคมบรษิทัจดัการลงทุนก าหนดโดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะด าเนินการ
กบัทรพัยส์นิดงักล่าวดงันี้  

(1) กรณีเป็นทรพัยส์นิประเภททีก่องทุนรวมสามารถลงทุนในหรอืมไีวไ้ด้ บรษิทัจดัการอาจมไีวซ้ึ่งทรพัยส์นิดงักล่าวต่อไป
เพื่อเป็นทรพัยส์นิของกองทุนรวมกไ็ด ้ 

(2) กรณีเป็นทรพัยส์นิประเภททีก่องทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรอืมไีวไ้ด้ บรษิทัจดัการจะจ าหน่ายทรพัยส์นิดงักล่าวใน
โอกาสแรกทีส่ามารถกระท าไดโ้ดยค านึงถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั และในระหว่างทีบ่รษิทัจดัการยงั
ไม่สามารถจ าหน่ายทรพัยส์นิดงักล่าว บรษิทัจดัการอาจจดัหาผลประโยชน์จากทรพัยส์นิดงักล่าว  

                ในกรณีทีม่คี่าใชจ้่ายในการบรหิารทรพัยส์นิ บรษิทัจดัการจะจ่ายจากทรพัยส์นิของกองทุนรวม 
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  16.3 ในกรณีทีม่พีฤตกิารณ์ว่าผูอ้อกตราสารแห่งหนี้หรอืลูกหนี้ตามสทิธเิรยีกรอ้งจะไม่สามารถช าระหนี้ได้ บรษิทัจดัการจะด าเนินการให้
ผูถ้อืหน่วยทุกรายทีม่ชีื่ออยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ณ วนัทีม่พีฤตกิารณ์ว่าผูอ้อกตราสารแห่งหนี้หรอืลูกหนี้ตามสทิธิ
เรยีกรอ้งจะไม่สามารถช าระหนี้ได ้เป็นผูม้สีทิธใินเงนิไดสุ้ทธจิากทรพัยส์นิอื่นทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้กไ็ด้ ทัง้นี้ ในการด าเนินการ
ดงักล่าว บรษิทัจดัการไม่ตอ้งน าตราสารแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งนัน้มารวมค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน 

เงื่อนไขเพิม่เตมิ 

ในการเฉลีย่เงนิคนืแต่ละครัง้ตามวรรคหนึ่ง หากบรษิทัจดัการมเีหตุผลแสดงใหเ้หน็ว่า เงนิไดสุ้ทธจิากทรพัยส์นิทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้
ไม่คุม้กบัภาระค่าใชจ้่ายในการเฉลี่ยเงนิคนืใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการอาจน าเงนิไดสุ้ทธดิงักล่าวไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่
การเฉลี่ยเงนิคนืใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะคุม้กบัภาระค่าใชจ้่ายกไ็ด ้ทัง้นี้ หากไดม้กีารจ าหน่ายทรพัยส์นิทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้จน
ครบถว้นและปรากฏว่าเงนิไดสุ้ทธนิัน้ไม่คุม้กบัภาระค่าใชจ้่ายในการเฉลีย่เงนิคนื บรษิทัจดัการอาจน าเงนิไดสุ้ทธดิงักล่าวมารวมค านวณ
เป็นมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุนกไ็ด้ 

การช าระเงนิหรอืทรพัยส์นิอื่นใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะช าระใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่รากฏชื่อตามทะเบยีนผู้
ถอืหน่วยลงทุน ณ เวลาทีก่ าหนด เท่านัน้  

 

 17. การจดัท าทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากดัในการโอนหน่วยลงทุน :  

 ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนมคี าสัง่ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมโอนยา้ยการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุน้ระยะยาวไป  
 ยงักองทุนรวมกองทุนรวมหุน้ระยะยาวอื่น บรษิทัจดัการกองทุนรวมตอ้งโอนเงนิลงทุนในหน่วยลงทุนพรอ้มดว้ยผลประโยชน์ 
 ทัง้หมดภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัทีไ่ดร้บัค าสัง่จากผูถ้อืหน่วยลงทุน  

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

 ใหส้นันิษฐานไวก่้อนว่าทะเบยีนหน่วยลงทุนถูกตอ้ง และการช าระเงนิหรอืทรพัยส์นิอื่น รวมทัง้การใหส้ทิธหิรอืการจ ากดัสทิธใิด   
 ๆ แก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่รากฏรายชื่อในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน หากไดก้ระท าตามขอ้ก าหนดในขอ้ผกูพนัหรอืตาม 
 กฎหมายแลว้ ใหถ้อืว่าบรษิทัจดัการกองทุนรวมไดด้ าเนินการตามอ านาจหน้าทีแ่ล้ว 

 บรษิทัจดัการกองทุนรวมหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะปฏเิสธการลงทะเบยีนการโอนและการจ าน าหน่วยลงทุน ในกรณีดงันี้ 

 (ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมทีเ่สนอขายต่อผูล้งทุนทีม่ใิช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะท าใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน
ไม่เป็นผูล้งทุนสถาบนั ผูล้งทุนรายใหญ่ หรอืผูม้เีงนิลงทุนสงู ตามทีก่ าหนดในโครงการจดัการกองทุนรวม เวน้แต่เป็นการโอนทาง
มรดก 

(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมทีเ่สนอขายต่อผูล้งทุนสถาบนัหรอืผูล้งทุนรายใหญ่พเิศษ และการโอนหน่วยลงทุนจะท า
ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนไม่เป็นผูล้งทุนสถาบนัหรอืผูล้งทุนรายใหญ่พเิศษ ตามทีก่ าหนด ในโครงการจดัการกองทุนรวม เวน้แต่เป็นการ
โอนทางมรดก 

(ค) การโอนหรอืการจ าน าหน่วยลงทุน ดงันี้ 

1. หน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมขายใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนก่อนวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทุนรวมหุน้ระยะ
ยาวทีจ่ดัตัง้ขึน้ก่อนวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 

2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี  

3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการลงทุนของกองทุน  
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ข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทุน และข้อจ ากดัในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี) :  

กรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนถอืหน่วยลงทุนเกนิกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมดของกองทุนรวม บรษิทัจดัการจะ
ไม่นับคะแนนเสยีงส่วนทีเ่กนิกว่า 1 ใน 3 เวน้แต่กรณีทีม่กีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดงักล่าวมผีูถ้อืหน่วยลงทุนเพยีง
รายเดยีวจะนับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวไดเ้ตม็ตามจ านวนทีถ่อือยู่  

หลกัเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน :  

ในการแก้ไขเพิม่เตมิโครงการใด หากไม่สามารถด าเนินการตามมตโิดยเสยีงขา้งมาก หรอืมตพิเิศษของผูถ้อืหน่วยลงทุนได้ เนื่องจาก
ขอ้จ ากดัดงัต่อไปนี้ บรษิทัจดัการกองทุนรวมอาจด านินการขอรบัความเหน็ชอบจากส านักงานตามแนวทางทีส่ านักงานก าหนดได ้ 

(1) การนับคะแนนเสยีงของผุถ้อืหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัขอ้จ ากดัการถอืหน่วย
ลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่องบรษิทัจดัการ  

(2) การนับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอื่นทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมเดยีวกนัเป้นผูร้บัผดิชอบในการด าเนินการ  

การด าเนินการใดทีโ่ครงการจดัการกองทุนรวมหรอืกฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน หากบรษิทัจดัการกองทุนรวม
ไดด้ าเนินการไปตามมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัมาโดยชอบแล้ว ใหถ้อืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวงเหน็ชอบใหด้ าเนินการดงักล่าวและมี
ผลผกูพนัตามมต ิ

มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีใ่หด้ าเนินการใดอนัเป็นการขดัหรอืแยง้กบัหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในกฎหมาย ใหถ้อืว่ามตนิัน้เสยีไป 

ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตเิพื่อแกไ้ขขอ้ผกูพนัในเรื่องทีก่ระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างมนีัยส าคญั ตอ้งไดร้บัมตพิเิศษของผูถ้อื
หน่วยลงทุน (มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คีะแนนเสยีงไดไ้ม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่เขา้
ร่วมประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน หรอืของจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่ส่งหนังสอืแจง้มตแิละมสีทิธอิอก
เสยีงลงคะแนน) เวน้แต่กรณีทีก่องทุนรวมมกีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนนอกจากจะตอ้งปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตาม
หลกัเกณฑเ์กีย่วกบัการขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ผกูพนั หรอืทีก่ าหนดไวใ้นมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรอืตามที่
ก าหนดในประกาศนี้แล้ว ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์เพิม่เตมิดงัต่อไปนี้ดว้ย 

(1) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดไดร้บัผลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่เท่ากนั ตอ้ง
ไดร้บัมตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แล้วแต่กรณี 

(2) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ตอ้งไดร้บัมตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของ
จ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แล้วแต่กรณี 

(3) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ตอ้งไดร้บัมตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของจ านวนหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณ ี 

วิธีการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อผกูพนั :  

การแกไ้ขเพิม่เตมิส่วนใดส่วนหนึ่งของขอ้ผกูพนัทีเ่ป็นไปตามวธิกีารทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ผกูพนั และมสีาระส าคญัทีเ่ป็นไปตามและไม่ขดัหรอื
แยง้กบัพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลกัเกณฑท์ีอ่อกโดยอาศยัอ านาจของกฎหมายดงักล่าว ให้
ถอืว่าขอ้ผกูพนัส่วนทีแ่กไ้ขเพิม่เตมินัน้มผีลผกูพนัคู่สญัญา 

การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผูกพนัในเรื่องทีก่ระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างมนีัยส าคญัตอ้งไดร้บัมตพิเิศษของผูถ้อืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ 
เรื่องทีก่ระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างมนีัยส าคญั ใหร้วมถงึ 

(ก) ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัผลประโยชน์ตอบแทนและการคนืเงนิทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน 

(ข) ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นตามขอ้ 6 ของประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาด
ทุน ที ่ทน. 19/2554 

(ค) ขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัการรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัยส์นิอื่น  
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(ง) ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการประกนัตามขอ้ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที ่ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมปีระกนั และ
ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการแกไ้ขเพิม่เตมิสญัญาประกนัในเรื่องใด ๆ อนัมผีลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนเสยีผลประโยชน์ 

(จ) เรื่องทีผู่ดู้แลผลประโยชน์เหน็ว่ากระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างมนีัยส าคญั 

การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผูกพนัในลกัษณะดงัต่อไปนี้ ใหม้ผีลผูกพนัเมื่อไดร้บัความเหน็ชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ โดยไม่ตอ้งไดร้บัมตขิองผู้
ถอืหน่วยลงทุน 

(ก) เป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผกูพนัใหม้สีาระส าคญัสอดคลอ้งกบัโครงการจดัการกองทุนรวมทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิโดยไดร้บัมตโิดยเสยีงขา้ง
มากหรอืมตพิเิศษของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน แล้วแต่กรณ ีหรอื 

(ข) ผูดู้แลผลประโยชน์แสดงความเหน็ว่าการแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผูกพนันัน้เหมาะสม มคีวามจ าเป็นหรอืสมควร และไม่กระทบต่อสทิธขิองผู้
ถอืหน่วยลงทุนอย่างมนีัยส าคญั 

การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผูกพนัไม่ว่ากรณีใด 

ตอ้งกระท าเป็นหนังสอืลงลายมอืชื่อโดยบุคคลผูม้อี านาจลงนามผูกพนับรษิทัจดัการกองทุนรวมและผูดู้แลผลประโยชน์ พรอ้มทัง้
ประทบัตราบรษิทั (ถา้ม)ี บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะจดัใหม้ขีอ้ผกูพนัเปิดเผยไว ้ณ ทีท่ าการและเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการกองทุนรวม
เพื่อใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ รวมทัง้จดัส่งสรุปการแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผูกพนัพรอ้มทัง้เหตุผลและความจ าเป็นใหผู้ถ้อืหน่วย
ลงทุนพรอ้มกบัการส่งรายงานประจ าปีของกองทุนรวม  

 

18. การระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : ไม่มี 

 

   19. การเลิกกองทุนรวม :  

เงื่อนไขในการเลกิกองทุน :  

บรษิทัจดัการจะด าเนินการเลกิกองทุนรวม เมื่อปรากฎกรณีดงัต่อไปนี้ 

        19.1   หากปรากฎว่ากองทุนรวมมผีูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นจ านวนดงันี้ 

(1) จ านวนผูถ้อืหน่วยลงทุนลดลงเหลอืน้อยกว่า 35 รายในวนัท าการใด  

(2)  มกีารขายคนืหน่วยลงทุนในลกัษณะใดลกัษณะหนึ่งดงันี้  

(ก) มกีารขายคนืหน่วยลงทุนสุทธ ิณ วนัใดวนัหนึ่งเกนิกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด  

(ข) มยีอดรวมการขายคนืหน่วยลงทุนสุทธใินช่วงระยะเวลา 5 วนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนใดตดิต่อกนัคดิเป็นจ านวนเกนิ
กว่า 2 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมด ทัง้นี้ ในกรณีทีเ่ป็นกองทุนรวมทีม่กี าหนดระยะเวลาการรบั
ซื้อคนืหน่วยลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพจิารณาระยะเวลาการขายคนืหน่วยลงทุน ใหพ้จิารณาจากเฉพาะในช่วง
ระยะเวลาเดยีวกนั ซึง่กองทุนรวมเปิดใหร้บัซื้อคนืหน่วยลงทุนเท่านัน้  

ความใน (2) วรรคหนึ่ง มใิหน้ ามาใชบ้งัคบักบักองทุนรวมทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแลว้ มคีวามเชื่อโดยสุจรติ
และสมเหตุสมผลว่าการเลกิกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนทีเ่หลอือยู่ เนื่องจากกองทุนรวมยงัคงมี
ทรพัยส์นิคงเหลอืทีม่คีุณภาพและมสีภาพคล่องอย่างเพยีงพอ และผูถ้อืหน่วยลงทุนทีเ่หลอือยู่จะไม่ไดร้บัผลกระทบจาก
การขายคนืนัน้  

ความใน (2) วรรคหนึ่ง และวรรคสอง มใิหน้ ามาใชบ้งัคบักบักองทุนรวมตลาดเงนิ กองทุนรวมหน่วยลงทุน กองทุนรวม
ฟีดเดอร ์กองทุนรวมดชันี และกองทุนรวมอทีเีอฟ  

(3) บรษิทัจดัการกองทุนรวมด าเนินการเลกิกองทุนรวมเปิดตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดไวใ้นขอ้ “การด าเนินการของบรษิทัจดัการ 
เมื่อเลกิ กองทุนรวม” เมื่อปรากฏขอ้เทจ็จรงิทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแล้วมคีวามเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่า 
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จะมกีารขายคนืหน่วยลงทุนตามขอ้ 19.1 (2) วรรคหนึ่ง และการเลกิกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน
โดยรวม ทัง้นี้ ใหน้ าความในขอ้ (2) วรรคสองมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม  

 19.2     ส านักงานมคี าสัง่เลกิกองทุนรวมตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ หรอืเมื่อส านักงานมคี าสัง่เพกิถอน
การอนุมตัใิหจ้ดัตัง้และจดัการกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑ์การจดัการกองทุน
รวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีม่ใิช่รายย่อย  

 19.3   เมื่อการอนุมตัใิหจ้ดัตัง้กองทุนรวมเป็นอนัสิน้สุดลงตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการจดัตัง้กองทุนรวม
เพื่อผูล้งทุนทัว่ไปและเพื่อผูล้งทุนทีม่ใิช่รายย่อย และการเขา้ท าสญัญารบัจดัการกองทุนส่วนบุคคล  

 19.4 เมื่อไดร้บัความเหน็ชอบตามมตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิิเศษของผูถ้อืหน่วย 

 19.5  ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มอี านาจเพกิถอนการอนุมตัใิหจ้ดัตัง้และจดัการกองทุนรวม ในกรณีทีป่รากฎเหตุ
ดงัต่อไปนี้ 

(1) มกีารแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการหรอืขอ้ผกูพนัทีข่ดัหรอืแยง้กบักฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยต์ลอดจน
ประกาศ กฎ หรอืค าสัง่ทีอ่อกโดยอาศยัอ านาจแห่งกฎหมายดงักล่าว 

(2) มกีารจ าหน่ายหน่วยลงทุนโดยบรษิทัจดัการกองทุนรวมมไิดป้ฎบิตัหิรอืดูแลใหม้กีารปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์เกีย่วกบั
การเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไปตามทีก่ าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่า
ดว้ยหลกัเกณฑใ์นการจดัส่งหรอืแจกจ่ายหนังสอืชีช้วนและการเสนอขายหน่วยลงทุน 

ในกรณีทีส่ านักงานสัง่เพกิถอนการอนุมตัใิหจ้ดัตัง้และจดัการกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวม
ด าเนินการใหม้กีารเลกิกองทุนรวมทนัท ี 

19.6  เมื่อส านักงานสัง่ใหบ้รษิทัจดัการเลกิกองทุนเปิดในกรณีทีบ่รษิทัจดัการกระท าการหรอืงดเวน้กระท าการจนก่อใหเ้กดิ
ความเสยีหายแก่กองทุนเปิดหรอืไม่ปฏบิตัติามหน้าทีข่องตน 

เงื่อนไขพเิศษ : 

กรณีทีบ่รษิทัจดัการไดร้บัค าสัง่ใหเ้ลกิกองทุนจากหน่วยงานทีม่อี านาจตามกฎหมาย อาท ิค าสัง่ศาล ค าสัง่อนุญาโตตุลาการ และ/
หรอืกรณีปรากฏการณ์อื่นใดตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการน้ี 

   การด าเนินการของบรษิทัจดัการ เมื่อเลกิกองทุนรวม :  

บรษิทัจดัการจะด าเนินการดงัต่อไปนี้เพื่อเลกิกองทุน เวน้แต่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต จะพจิารณาผ่อนผนั หรอืสัง่การให้
บรษิทัจดัการปฏบิตัเิป็นอย่างอื่น  

          ส าหรบัหน่วยลงทุนชนิดมสีทิธปิระโยชน์ภาษี (Class T)  

1.ยุตกิารรบัค าสัง่ซื้อและค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนตัง้แต่วนัท าการทีป่รากฏเหตุตาม 19.1 

2.แจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบดว้ยภายใน 3 วนัท าการนับตัง้แต่วนัท าการทีป่รากฏเหตุตาม 19.1 โดยวธิกีารดงันี้  

(ก) แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ชีื่ออยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยช่องทางใดๆ ทีม่หีลกัฐานว่าสามารถตดิต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน
ได ้ทางไปรษณียล์งทะเบยีน  

(ข) แจง้เป็นหนังสอืถงึผูดู้แลผลประโยชน์  

(ค) แจง้ส านักงานผ่านระบบทีจ่ดัไวบ้นเวบ็ไซต์ของส านักงาน  

ขอ้มลูทีแ่จง้ใหผู้ท้ ีเ่กีย่วขอ้งทราบ ตอ้งมสีาระส าคญัอย่างน้อยดงันี้ 

(1) บลจ. จะด าเนินการโอนยา้ยการลงทุนของผูถ้อืหน่วยไปยงักองทุนรวมหุน้ระยะยาวทีม่สีทิธปิระโยชน์ภาษี อื่นตามแนวทางที่
ก าหนดในขอ้ผูกพนัโดยไม่เกบ็ค่าธรรมเนียมการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยจากผูถ้อืหน่วย 
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(2) ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยประสงค์จะโอนยา้ยการลงทุนไปยงักองทุนรวมหุน้ระยะยาวที่มสีทิธปิระโยชน์ภาษี อื่นอกีทอดหนึ่ง ผูถ้อื
หน่วยสามารถแจง้ต่อบรษิทัจดัการเพื่อโอนยา้ยการลงทุนไปยงักองทุนรวมหุน้ระยะยาวทีม่สีทิธปิระโยชน์ภาษี อื่นทีผู่ถ้อื
หน่วยก าหนดและผูถ้อืหน่วยจะไดร้บัยกเวน้ค่าธรรมเนียมการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขโดยครบถ้วน
ดงันี้ 

(2.1) เป็นการโอนยา้ยตามค าสัง่ของผูถ้อืหน่วยเป็นครัง้แรกโดยโอนยา้ยไปยงักองทุนรวมหุน้ระยะยาวทีม่สีทิธปิระโยชน์
ภาษ ีอื่นทีอ่ยู่ภายใต้การจดัการของบรษิทัจดัการเดยีวกนั 

(2.2) เป็นการโอนยา้ยการลงทุนภายในระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการก าหนด ทัง้นี้ ในการก าหนดระยะเวลาดงักล่าวบรษิทั
จดัการตอ้งค านึงถงึระยะเวลาทีผู่ถ้อืหน่วยจะสามารถด าเนินการเพื่อแจง้โอนยา้ยการลงทุนไดอ้ย่างเหมาะสม 

3. บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะด าเนินการโอนยา้ยการลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนไปยงักองทุนรวมหุน้ระยะยาวทีม่สีทิธปิระโยชน์ภาษี 
ตามดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการโดยจะโอนยา้ยไปยงักองทุนรวมหุน้ระยะยาวทีม่สีทิธปิระโยชน์ภาษี อื่นทีม่นีโยบายการลงทุน หรอื
ความเสีย่งทีใ่กลเ้คยีงกบักองทุนรวมหุน้ระยะยาวเดมิ หรอืโอนไปยงักองทุนรวมหุน้ระยะยาวทีม่สีทิธปิระโยชน์ภาษี ทีม่คีวามเสีย่ง
ต ่าสุดโดยไม่เกบ็ค่าธรรมเนียมการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนจากผูถ้อืหน่วย  

4. ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนประสงคจ์ะโอนยา้ยการลงทุนไปยงักองทุนรวมกองทุนรวมหุน้ระยะยาวทีม่สีทิธปิระโยชน์ภาษี อื่นอกีทอด
หนึ่ง ผูถ้อืหน่วยสามารถแจง้ต่อบรษิทัจดัการกองทุนรวมเพื่อโอนยา้ยการลงทุนไปยงักองทุนรวมกองทุนรวมหุน้ระยะยาวทีม่สีทิธิ
ประโยชน์ภาษ ีอื่นทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนก าหนด และผูถ้อืหน่วยจะไดร้บัยกเวน้ค่าธรรมเนียมการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเมื่อ
เป็นไปตามเงื่อนไขโดยครบถว้นดงันี้  

4.1 เป็นการโอนยา้ยตามค าสัง่ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นครัง้แรกโดยโอนยา้ยไปยงักองทุนรวมหุน้ระยะยาวอื่นทีอ่ยู่ภายใต้การจดัการ
ของบรษิทัจดัการกองทุนรวมเดยีวกนั  

4.2 เป็นการโอนยา้ยการลงทุนภายในระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมก าหนด ทัง้นี้ ในการก าหนดระยะเวลาดงักล่าวบรษิทั
จดัการกองทุนรวมตอ้งค านึงถงึระยะเวลาทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนจะสามารถด าเนินการเพื่อแจง้โอนยา้ยการลงทุนไดอ้ย่างเหมาะสม  

5. จ าหน่ายหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิทีเ่หลอือยู่ของกองทุนรวมดงักล่าวเพื่อรวบรวมเงนิและด าเนินการโอนยา้ยการลงทุนภายใน 5 วนัท า
การนับแต่วนัทีเ่กดิเหตุการณ์ตามเงื่อนไขการเลกิโครงการ  

6. รวบรวมเงนิทีไ่ดจ้ากการด าเนินการตาม 5 ภายใน 10 วนัท าการนับแต่วนัทีเ่กดิเหตุการณ์ตามขอ้ 19.1.  

7. ด าเนินการโอนยา้ยการลงทุนไปยงักองทุนรวมหุน้ระยะยาวอื่นตามแนวทางทีก่ าหนดไวใ้นโครงการโดยไม่ชกัชา้  

เมื่อไดด้ าเนินการตามวรรคหนึ่งแล้วใหถ้อืว่าเป็นการเลกิกองทุนรวมนัน้ 

ส าหรบัหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงนิปันผล (Class D)  

1. ยุตกิารรบัค าสัง่ซื้อและค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนตัง้แต่วนัท าการทีป่รากฏเหตุตาม 19.1 

2. แจง้ใหผู้ท้ ีเ่กี่ยวขอ้งทราบภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัทีเ่กดิเหตุการณ์ตาม 19.1 โดยวธิกีารดงันี้ 

(ก) แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ชีื่ออยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยช่องทางใดๆ ทีม่หีลกัฐานว่าสามารถตดิต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนได้ 

(ข) แจง้เป็นหนังสอืถงึผูดู้แลผลประโยชน์ 

(ค) แจง้ส านักงานผ่านระบบทีจ่ดัไวบ้นเวบ็ไซต์ของส านักงาน 

3. จ าหน่ายหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิทีเ่หลอือยู่ของกองทุนเปิดดงักล่าวภายใน 5 วนัท าการนับตัง้แต่วนัท าการทีป่รากฏเหตุตาม 19.1 
เพื่อรวบรวมเงนิเท่าทีส่ามารถกระท าไดเ้พื่อช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนโดยอตัโนมตัิ  

4. ช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนตามสดัส่วนจ านวนเงนิทีร่วบรวมไดต้ามขอ้ 3 ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนภายใน 10 วนัท าการนับตัง้แต่   
 วนัทีป่รากฏเหตุตาม 19.1 และเมื่อไดด้ าเนินการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนแล้วจะถอืว่าเป็นการเลกิกองทุนเปิดนัน้  

เมื่อไดด้ าเนินการตามขอ้ 1 ถงึ 4 แลว้ หากมหีลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิคงเหลอือยู่จากการด าเนินการตามขอ้ 3 บรษิทัจดัการจะด าเนินการ
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว่์าดว้ยหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวธิกีารช าระบญัชขีองกองทุนรวม  
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ในกรณีทีป่รากฏว่ากองทุนเปิดมมีูลค่าหน่วยลงทุนหรอืมผีูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีจ่ะตอ้งด าเนินการเพื่อเลกิกองทุนเปิด
ตามขอ้“การเลกิโครงการจดัการกองทุนรวม” ใหบ้รษิทัจดัการไดร้บัการยกเวน้ไม่ตอ้งปฏบิตัใินเรื่องดงัต่อไปนี้ ในกรณีทีค่ณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มปีระกาศแก้ไขเพิม่เตมิ บรษิทัจดัการจะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามประกาศทีแ่กไ้ขดว้ย 

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

(2) การจดัท าและจดัส่งรายงานการลงทุนตามขอ้ “สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบของบรษิทัจดัการ” หากวนัทีป่รากฏเหตุตาม
หลกัเกณฑ์ดงักล่าวเกดิขึน้ก่อนหรอืในวนัทีค่รบก าหนดจดัท าหรอืจดัส่งรายงาน 

(3) การจดัท ารายงานพอรต์โฟลโิอ ดูเรชนั (portfolio duration) ตามขอ้ “สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบของบรษิทัจดัการ” นับตัง้แต่
วนัทีป่รากฏเหตุตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าว และการจดัส่งรายงานดงักล่าว หากวนัทีป่รากฏเหตุตามหลกัเกณฑด์งักล่าวเกดิขึน้ก่อนหรอื
ในวนัทีค่รบก าหนดจดัส่งรายงาน 

(4) การจดัท ารายงานการลงทุนตามขอ้ “สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบของบรษิทัจดัการ” นับตัง้แต่วนัทีป่รากฏเหตุตามหลกัเกณฑ์
ดงักล่าว และการจดัส่งรายงานดงักล่าว หากวนัทีป่รากฏเหตุตามหลกัเกณฑด์งักล่าวเกดิขึน้ก่อนหรอืในวนัทีค่รบก าหนดจดัส่ง
รายงาน 

(5) การจดัท าและจดัส่งรายงานเพื่อแสดงขอ้มลูตามขอ้ “สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบของบรษิทัจดัการ” หากวนัทีป่รากฏเหตุการณ์
ตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าวเกดิขึน้ก่อนหรอืในวนัทีค่รบก าหนดจดัท าหรอืจดัส่งรายงาน 

(6) การค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ตามขอ้ “วธิกีารค านวณ 
ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน” นับตัง้แต่วนัทีป่รากฏเหตุ
ตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าว และการประกาศมลูค่าและราคาดงักล่าวตามขอ้ “วธิกีารค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศ
มลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน” นับตัง้แต่วนัทีป่รากฏเหตุตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าว 

 

20. การช าระบญัชีเม่ือเลิกกองทุน :  

เมื่อเลกิโครงการแล้วบรษิทัจดัการจะด 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 รวบรวมทรพัยส์นิ 
จดัท าบญัช ีช าระหนี้สนิ จ าหน่ายและแจกจ่าย ทรพัยส์นิแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน รวมทัง้ ท าการอย่างอื่นตามแต่จ าเป็นเพื่อช าระบญัชขีอง
กองทุนใหเ้สรจ็สิ้น โดยจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีารทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด สัง่การ ผ่อนผนั และ/
หรอืเหน็ชอบ 

(2) เมื่อช าระค่าใชจ้่าย ค่าธรรมเนียม ค่าภาระตดิพนั เงนิค่าตอบแทนในการช าระบญัช ีและหนี้สนิทัง้หมดของกองทุนเสรจ็สิน้ ผูช้ าระ
บญัชจีะด าเนินการเฉลีย่คนืเงนิใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตามมลูค่าทรพัยส์นิสุทธเิท่าทีค่งเหลอือยู่ตามสดัส่วนจ านวนหน่วยลงทุนทีม่ชีื่อ
ปรากฎอยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ณ วนัเลกิกองทุนรวม  

(3) ในกรณีทีเ่จา้หนี้ของกองทุนไม่ไดย้ื่นค าทวงหนี้แก่ผูช้ าระบญัช ีหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่มารบัเงนิหรอืทรพัยส์นิ หรอืไม่ยื่นเชค็ต่อ
ธนาคารเพื่อใหใ้ชเ้งนิตามเชค็ทีไ่ดร้บัเนื่องจากการแจกจ่ายทรพัยส์นิใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน ผูช้ าระบญัชจีะด าเนินการวางเงนิตาม
จ านวนหนี้หรอืจ านวนเงนิตามเชค็ หรอืวางทรพัยส์นิอื่น ซึง่ไดห้กัค่าฤชาธรรมนียมและค่าใชจ้่ายเกี่ยวกบัการวางเงนิหรอืทรพัยส์นิ
ดงักล่าวแล้ว รวมทัง้วางเงนิประกนัค่าฤชาธรรมเนียมไว ้ณ ส านักงานวางทรพัย ์ตามกฎหมาย กฎขอ้บงัคบั และระเบยีบเกีย่วกบัการ
วางทรพัย ์และจะแจง้เป็นหนังสอืใหเ้จา้หนี้ หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน ซึง่มชีื่อปรากฎในบญัชแีละเอกสารหลกัฐานของกองทุนรวมทราบถงึ
การวางเงนิหรอืทรพัยส์นิดงักล่าวโดยทางไปรษณียล์งทะเบยีนตอบรบัหรอืโดยวธิอีื่นทีม่หีลกัฐานการตอบรบั อกีทัง้ยงัจะด าเนินการ
ใด ๆ ตามความจ าเป็นเพื่อใหส้ านักงาน เป็นผูม้สีทิธถิอนเงนิหรอืทรพัยส์นิทีว่างไว้ ซึง่เจา้หนี้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนมไิดเ้รยีกเอา
ภายใน 10 ปี นับแต่วนัถดัจากวนัทีไ่ดร้บัค าบอกกล่าวการวางเงนิหรอืทรพัยส์นิในฐานะทีเ่ป็นทรพัยส์นิคงคา้งของกองทุนรวม 
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(4) ผูช้ าระบญัชจีะตอ้งช าระบญัชใีหเ้สรจ็สิน้ภายใน 90 วนันับตัง้แต่วนัถดัจากวนัเลกิกองทุนรวม และเมื่อช าระบญัชเีสรจ็สิ้นแล้ว ผูช้ าระ
บญัชจีะท าการยื่นค าขอจดทะเบยีนเลกิกองทุนพรอ้มทัง้จดัส่งรายงานผลการช าระบญัชตีามแบบทีส่ านักงาน ประกาศก าหนด ภายใน 
30 วนันับตัง้แต่วนัถดัจากวนัช าระบญัชเีสรจ็สิน้ เวน้แต่ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไม่มารบัเงนิหรอืทรพัย์สนิ หรอืไม่ยื่นเชค็แก่ธนาคาร
เพื่อใหใ้ชเ้งนิตามเชค็ทีไ่ดร้บัเน่ืองจากการแจกจ่ายทรพัยส์นิใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน ผูช้ าระบญัชสีามารถยื่นค าขอจดทะเบยีนเลกิ
กองทุนรวมไดเ้มื่อพน้ก าหนด 6 เดอืนนับตัง้แต่วนัถดัจากวนัช าระบญัชเีสรจ็สิน้ เวน้แต่มเีหตุผลจ าเป็นและสมควรโดยตอ้งไดร้บัความ
เหน็ชอบจากส านักงาน ดว้ย และหากปรากฏว่ายงัมทีรพัยส์นิคงคา้งอยู่ ผูช้ าระบญัชจีะจดัการโอนทรพัย์สนิดงักล่าวใหต้กเป็น
กรรมสทิธขิองส านักงาน 

โครงการจดัการกองทุนรวมทีผ่่านการอนุมตัจิากส านักงาน หรอืผ่านการแกไ้ขเพิม่เตมิตามมาตรา 129 แห่งพระราชบญัญตัิ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ทีแ่นบทา้ยขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม ถอืเป็นส่วน
หนึ่งของขอ้ผูกพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม  
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สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ี 0-2686-9500 

www.principal.th 


	th_PRINCIPAL_ELTF_Prospectus_Full
	ข้อผูกพัน ELTF
	หน้าฟ้า

