
 

 

 

 

 
 

• กองทุนรวมน้ีลงทุนกระจกุตวัในประเทศเวียดนาม ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเส่ียงของพอรต์การลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย 
• กองทุนรวมน้ีอาจลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงสญัญาซื้อขายล่วงหน้า เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน ท าให้กองทุนรวมน้ีมีความเส่ียงมากกว่ากองทุนรวม

อ่ืน  จึงเหมาะสมกบัผู้ลงทุนท่ีต้องการผลตอบแทนสูงและรบัความเส่ียงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทัว่ไป 
• การลงทุนในหน่วยลงทุน มิใช่การฝากเงิน และมีความเส่ียงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รบัเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุน

เร่ิมแรกก็ได้ ดังนั้น ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิต้ี  เม่ือเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมน้ี เหมาะสมกับ
วตัถปุระสงคก์ารลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรบัความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการลงทุนได้ 

• ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ไม่ปกติผู้ลงทุนอาจได้รบัช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าเวลาท่ีก าหนดในหนังสือช้ีชวน 
• กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้าเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน กองทุนจึงมีความเส่ียงมากกว่ากองทุนรวมท่ีลงทุนใน

หลกัทรพัยอ้์างอิงโดยตรง เน่ืองจากใช้เงินลงทุนในจ านวนท่ีน้อยกว่าจึงมีก าไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลกัทรพัยอ้์างอิงโดยตรง 
• กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิต้ี อาจลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงสญัญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน ท าให้กองทุนรวม/

เปิดน้ีมีความเส่ียงมากกว่ากองทุนรวมอ่ืน  จึงเหมาะสมกบัผู้ลงทุนท่ีต้องการผลตอบแทนสูงและรบัความเส่ียงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทัว่ไป 
• การเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ โดยกองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพ่ือป้องกนัความเส่ียง

ท่ีเก่ียวข้องกบัอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา ท่ีอาจเกิดข้ึนได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะข้ึนอยู่
กบัดุลยพินิจท่ีผู้จดัการกองทุนเห็นเหมาะสม ซ่ึงกองทุนอาจได้รบัผลขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนหรือได้รบัเงินคืนต า่กว่าเงินลงทุนเร่ิมแรกได้
อย่างไรก็ตามในเบื้องต้น กองทุนจะยังไม่มีการป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน ซ่ึงอาจท าให้ผู้ลงทุนได้รับผลขาดทุนจากอัตรา
แลกเปล่ียนหรือได้รบัเงินคืนต า่กว่าเงินลงทุนเร่ิมแรกได้ 

• กองทุนมีแนวทางการบริหารจดัการเชิงรุก (Active Management) โดยมีเป้าหมายชนะดชันีมาตรฐาน กองทุนจึงมีความเส่ียงท่ีกลยุทธ์การลงทุน 
การวิเคราะห์หลกัทรพัย์ท่ีลงทุน และปัจจยัอ่ืนๆท่ีมีผลต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้จดัการกองทุน อาจท าให้ไม่บรรลุวตัถปุระสงค์ดงักล่าว 
รวมถึงการคดัเลือกหลกัทรพัยท่ี์กองทุนจะลงทุน (Security selection risk) ซ่ึงมีโอกาสท่ีหลกัทรพัยท่ี์ลงทุนมีราคาลดลง เน่ืองจากการวิเคราะห์
หลกัทรพัย ์ธรุกิจอตุสาหกรรม แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจและตลาดทุน หรือศกัยภาพโดยเปรียบเทียบกบัหุ้นอ่ืนๆไม่เป็นไปตามท่ีได้ประเมินไว้ 

• กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 7 ชนิดได้แก่ ชนิดสะสมมูลค่า ชนิดผู้ลงทุนสถาบนั ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม ชนิดขายคืนหน่วยลงทุน
อตัโนมติั ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ ชนิดช่องทางอิเลก็ทรอนิกส ์ชนิดเพ่ือการออม ทัง้น้ี ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของหน่วยลงทุนทัง้ 7 ชนิดก่อนท าการ
ลงทุน เพ่ือประโยชน์สูงสุดของผู้ลงทุน บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิในการเพ่ิมชนิดหน่วยลงทุนในอนาคตได้ 

• การแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน มิได้ท าให้ความรบัผิดชอบของกองทุนรวมท่ีมีต่อบุคคลภายนอกแยกออกจากกนัตามชนิดของหน่วยลงทุน 
ทรพัยสิ์นทัง้หมดของกองทุนรวมยงัคงอยู่ภายใต้ความรบัผิดต่อบุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมกนั 

• มูลค่าหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมีมูลค่าเท่ากนัหรือแตกต่างกนัได้ โดยบริษทัจดัการจะแยกค านวณมูลค่าทรพัยสิ์นของกองทุน
แต่ละชนิด 

• บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธไม่รบั หรือไม่ด าเนินการตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผู้สัง่ซื้อ หรือสัง่สบัเปล่ียนของบุคคลใดหรือกลุ่ม
บุคคลใดท่ีท าให้บริษัทจดัการและหรือกองทุนภายใต้การจดัการมีความเส่ียงทางกฎหมาย ความทเส่ียงด้านภาษี หรือความเส่ียงอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวข้องกบักฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอ่ืนทัง้ในและต่างประเทศท่ีมีลกัษณะเดียวกนั 

• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือช้ีชวนให้เข้าใจและควรเกบ็หนังสือช้ีชวนไว้เป็นข้อมูล เพ่ือใช้อ้างอิงในอนาคต และเม่ือมีข้อสงสยัให้สอบถาม
ผู้ติดต่อกบัผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน 

• ผู้ลงทุนควรศกึษาข้อมูลความเส่ียงในหนังสือช้ีชวนให้เข้าใจก่อนตดัสินใจลงทุน 
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กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิต้ี 

รายละเอียดโครงการจดัการ 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

ช่ือโครงการจดัการ (ไทย) : กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เวยีดนาม อคิวติี้ 

ช่ือโครงการจดัการ (องักฤษ) : Principal Vietnam Equity Fund 

ช่ือย่อโครงการ : PRINCIPAL VNEQ 

ประเภทโครงการ : กองทุนเปิด 

ประเภทการขาย : หลายครัง้ 

การก าหนดอายุโครงการ : ไม่ก าหนด 

รายละเอียดเพ่ิมเติมเง่ือนไข (อายุโครงการ) : - 

ลกัษณะโครงการ : กองทุนเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป 

ลกัษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย 

วตัถปุระสงคข์องโครงการ : 

กองทุนมนีโยบายลงทุนในตราสารแห่งทุนทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ หรอืมธีุรกจิหลกัในประเทศเวยีดนามทีเ่ชื่อว่ามศีกัยภาพในการ
เตบิโตในอนาคต รวมทัง้ตราสารทุนอื่นใดทีด่ าเนินธุรกจิเกี่ยวขอ้งและ/หรอืที่ไดร้บัผลประโยชน์จากการเตบิโตทางเศรษฐกิจ หรือ ทรพัย์สนิ
ส่วนใหญ่มาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศดงักล่าว และ/หรือตราสารทุนของผู้ประกอบการเวียดนามที่จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัยป์ระเทศอื่น และ/หรอืกองทุนรวมอื่นทีม่นีโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุน และ/หรอืกองทุนรวมอทีเีอฟตราสารทุนต่างประเทศ 
โดยกองทุนต่างประเทศเหล่านัน้เป็นกองทุนทีเ่น้นลงทุนในตราสารทุนประเทศเวยีดนาม โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของ
มลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน 

2. ประเภทกองทุน 

ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน : ตราสารทุน 

ประเภทกองทุนตามลกัษณะพิเศษ : 

- กองทุนรวมเพื่อการออม 

ประเภทการลงทุนตามลกัษณะพิเศษอ่ืน ๆ : ไม่ก าหนด 

ประเภทการลงทุนตามความเส่ียงเก่ียวกบัต่างประเทศ : กองทุนรวมทีเ่น้นลงทุนแบบมคีวามเสีย่งต่างประเทศ 

รายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกบันโยบายการลงทุนและลกัษณะพิเศษ : 

กองทุนมนีโยบายลงทุนในตราสารแห่งทุนทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์หรอืมธีุรกจิหลกั ในประเทศเวยีดนามทีเ่ชื่อว่ามศีกัยภาพในการ
เตบิโตในอนาคต รวมทัง้ตราสารทุนอื่นใดทีด่ าเนินธุรกจิเกี่ยวขอ้งและ/หรอืที่ไดร้บัผลประโยชน์จากการเตบิโตทางเศรษฐกิจ หรอื ทรพัย์สนิ
ส่วนใหญ่มาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศดงักล่าว และ/หรือตราสารทุนของผู้ประกอบการเวียดนามที่จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัยป์ระเทศอื่น และ/หรอืกองทุนรวมอื่นทีม่ ีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุน และ/หรอืกองทุนรวมอทีเีอฟตราสารทุนต่างประเทศ 
ทีเ่น้นลงทุนในตราสารทุนประเทศเวยีดนาม โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนส าหรบัเงนิ
ลงทุนส่วนที่เหลอื อาจพจิารณาลงทุนในหน่วย Property, REITs และ/หรอืหน่วย Infra และ/หรอืตราสารแห่งทุน ตราสารทางการเงนิ ตรา
สารกึง่หนี้กึ่งทุน เงนิฝาก หน่วย private equity ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดจนหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิอื่นใด ทัง้ใน
ประเทศและ/หรอืต่างประเทศตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ประกาศ
ก าหนดหรอืให้ความเห็นชอบให้กองทุนสามารถลงทุนได้ หรอืการหาดอกผลโดยวธิีอื่นตามที่ระบุไว้ในโครงการหรอืตามที่คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจจะลงทุนในหุ้นหรอืหลักทรพัย์ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์รวมทัง้สิ้นไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่า
ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน 
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กองทุนนี้จะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และจะไม่ลงทุนโดยตรงในตราสารหนี้ที่มี
อนัดบัความน่าเชื่อถือต ่ากว่าทีส่ามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) และตราสารหนี้ทีไ่ม่ไดร้บัการจดัอนัดับความน่าเชื่อถอื(Unrated 
Security) ยกเว้นในกรณีที่ขณะเริม่ลงทุน ตราสารดงักล่าวได้รบัการจดัอันดบัความน่าเชื่อถือของตราสารอยู่ในอนัดบัที่สามารถลงทุนได ้
(Investment Grade) แต่ต่อมาถูกปรบัลดอันดบัความน่าเชื่อถือลงต ่ากว่า Investment Grade กองทุนจะมไีว้ซึ่งตราสารดงักล่าวต่อไปได ้
รวมทัง้มเีวลาในการปรบัลดอตัราส่วนใหเ้ป็นไปตามทีส่ านักงาน ก.ล.ต.ก าหนด หรอืเหน็ชอบใหด้ าเนินการได ้

กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ซึ่ง
พจิารณาจากสภาวะของตลาดการเงนิในขณะนัน้ และปัจจยัอื่นทีเ่กี่ยวข้อง เช่น ทศิทางราคาหลกัทรพัย์ , ทศิทางอตัราดอกเบี้ย และสภาวะ
อตัราแลกเปลีย่น รวมถงึค่าใชจ้่ายในการป้องกนัความเสีย่ง เป็นตน้ 

ในกรณีทีม่กีารลงทุนในต่างประเทศกองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลี่ยน
(Hedging) โดยขึ้นอยู่กบัดุลยพนิิจของผู้จดัการกองทุน ซึ่งพจิารณาจากสภาวะของตลาดการเงนิในขณะนัน้ และปัจจยัอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น 
ทศิทางของค่าเงนิ, ค่าใชจ้่ายในการป้องกนัความเสี่ยง เป็นต้น อย่างไรกต็ามหากผู้จดัการกองทุนพจิารณาว่า การป้องกนัความเสีย่งอตัรา
แลกเปลี่ยนอาจไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วย หรอืท าใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนเสยีประโยชน์ที่อาจไดร้บั ผูจ้ดัการกองทุนอาจไม่ป้องกัน
ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นกไ็ด ้

ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน ให้บรษิัทจดัการด าเนินการแก้ไข
สดัส่วนการลงทุนของกองทุนรวมใหเ้ป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วนันับแต่วนัทีส่ดัส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตาม
นโยบายการลงทุน เวน้แต่บรษิทัจดัการจะไดร้บัมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนใหเ้ปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในก าหนดดงักล่าว ทัง้นี้
ในการค านวณสดัส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน บรษิทัจดัการอาจไม่นับช่วง ระยะเวลาดงันี้รวมดว้ยกไ็ด้
ทัง้นี้ โดยตอ้งค านึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั 

1. ช่วงระยะเวลา 30 วนันับแต่วนัทีจ่ดทะเบยีนเป็นกองทุนรวม 

2. ช่วงระยะเวลา 30 วนัก่อนครบอายุโครงการหรอืก่อนเลกิกองทุนรวม 

3. ช่วงระยะเวลาทีต่อ้งใชใ้นการจ าหน่ายทรพัยส์นิของกองทุนเนื่องจากไดร้บัค าสัง่ขายคนืหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอืมกีารสิน้สุด 

สมาชกิภาพ หรอืมกีารโอนยา้ยกองทุนจ านวนมาก หรอืเพื่อรอการลงทุน ทัง้นี้ตอ้งไม่เกนิกว่า 10 วนัท าการ 

อย่างไรก็ด ีในกรณีที่สถานการณ์การลงทุนทัง้ในและ/หรอืต่างประเทศไม่เหมาะสม เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกจิมคีวามผนัผวน เกิดภัย
พบิตั ิเกดิเหตุการณ์ไม่ปกตติ่างๆ มกีารเปลี่ยนแปลงกฎระเบยีบทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการลงทุน ซึง่อาจมผีลกระทบต่อการลงทุนในตลาดหลกัทรพัย์
การเกดิเหตุการณ์ไม่ปกตติ่างๆ ราคาตลาดลงอย่างรุนแรงทีสุ่ดในรอบปีบญัช ีหรือกรณีอื่นใดทีจ่ะก่อความเสยีหายใหแ้ก่กองทุนโดยรวมเป็น
ต้น และ/หรอื กรณีเกดิเหตุสุดวสิยัหรอืมเีหตุผลที่จ าเป็นและสมควร และ/หรอืในช่วงระยะเวลาประมาณ 10 วนัท าการ กรณีที่มผีู้ถอืหน่วย
ลงทุนสัง่ซื้อหรอืขายคนืหน่วยลงทุนจ านวนมาก ดงันัน้ จงึอาจมบีางขณะที่กองทุนไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่
ก าหนดได ้และบรษิัทจดัการจะรายงานการไม่สามารถลงทุนตามสดัส่วนการลงทุนต่อส านักงาน ก.ล.ต.โดยไม่ถอืว่าผดิเงื่อนไขโครงการ ใน
กรณีทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต.ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรอืคณะกรรมการตลาดทุนมกีารแกไ้ขเพิม่เตมิประกาศทีเ่กีย่วขอ้งกบักฎเกณฑ์
การลงทุนซึ่งกระทบกบันโยบายการลงทุนของกองทุนนี้ในภายหลงั บรษิทัจดัการจะด าเนินการปรบันโยบายการลงทุนดงักล่าวเพื่อใหเ้ป็นไป
ตามประกาศทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด และใหถ้อืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 

3. ข้อมูลเก่ียวกบัจ านวนเงินทุนโครงการ 

จ านวนเงินทุนโครงการเร่ิมต้น : 1,500,000,000.00 บาท 

นโยบายการเพ่ิมเงินทุนโครงการ : ม ี

ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก บริษทัจดัการเสนอขายหน่วยลงทุนมากกว่าจ านวนเงินทุน : เป็นจ านวน
รอ้ยละ 15.0 ของจ านวนเงนิทุนโครงการ 

มูลค่าท่ีตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท 

จ านวนหน่วยลงทุนเร่ิมต้น : 150,000,000.0000 หน่วย 

ราคาของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายครัง้แรก : 10.0000 บาท 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 
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บรษิทัจดัการสงวนสทิธใินการพจิรณาเพิม่จ านวนเงนิทุนของโครงการจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หากบรษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่า
การด าเนินการดงักล่าวจะก่อใหเ้กดิประโยชน์แก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนและกองทุน โดยไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการซึ่งการเพิม่จ านวน
เงนิลงทุนของโครงการจะเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละขัน้ตอนนการด าเนินการทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต ก าหนด 

4. การบริหารจดัการกองทุน 

การลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) : ลงทุน 

วตัถปุระสงคข์องการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) : 

- ทีม่ไิดม้วีตัถุประสงคเ์พื่อลดความเสีย่ง (Non-Hedging) 

มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซบัซอ้น 

วิธีการในการค านวณ Global Exposure limit : Commitment approach 

อตัราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกินร้อยละ : 100.0 

- การลดความเสีย่ง (Hedging) 

การลงทุนในตราสารท่ีมีสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ไม่ลงทุน 

กลยุทธก์ารบริหารกองทุน (Management Style) : มุ่งหวงัใหผ้ลประกอบการเคลื่อนไหวสงูกว่าดชันีชีว้ดั (active management) 

ลกัษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซบัซอ้น 

5. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (class of unit) 

ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : 

- ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็ผูถ้อืหน่วยลงทุน 

- ระยะเวลาการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

- สทิธปิระโยชน์ทางภาษชีนิดเพื่อการออม (SSF) 

รายการ class of unit : 

1. ช่ือย่อ : PRINCIPAL VNEQ-A 

เป็นชนิดเพ่ือการออม (SSF) : ไม่เป็น 

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน : ชนิดสะสมมลูค่า 

ค าอธิบาย : 

ทีต่อ้งการรบัรายไดจ้ากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) 

2. ช่ือย่อ : PRINCIPAL VNEQ-I 

เป็นชนิดเพ่ือการออม (SSF) : ไม่เป็น 

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน : ชนิดผูล้งทุนสถาบนั 

ค าอธิบาย : 

เหมาะส าหรบัผูล้งทุนประเภทนิตบิุคคล/สถาบนั ทีต่อ้งการรบัรายไดจ้ากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จาก
การลงทุน (Total return) โดยมขี ัน้ต ่าในการลงทุนสงู 

3. ช่ือย่อ : PRINCIPAL VNEQ-C 

เป็นชนิดเพ่ือการออม (SSF) : ไม่เป็น 

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน : ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม 

ค าอธิบาย : 

เหมาะส าหรบัผู้ลงทุนประเภทกลุ่มบุคคล นิตบิุคคล/ สถาบนัทีบ่รษิทัจดัการก าหนด อาท ิผูล้งทุนกลุ่มกองทุนส ารองเลี้ยงชพีกองทุนส่วน
บุคคลภายใต้การบรหิารของบรษิทัจดัการ ผูล้งทุนกลุ่มกรมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทุน (Unit Linked) กองทุนรวมของบรษิทัจดัการ
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อี่น การลงทุนจากนิติบุคคล/สถาบนัที่มกีารให้บรกิารบรหิารพอร์ตการลงทุนในรูปแบบ Asset Allocation Model รวมถึง ผู้ลงทุนกลุ่มผู้
ลงทุนอื่นทีบ่รษิทัจดัการประกาศเพิม่ในอนาคตเท่านัน้ 

4. ช่ือย่อ : PRINCIPAL VNEQ-R 

เป็นชนิดเพ่ือการออม (SSF) : ไม่เป็น 

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน : ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ

ค าอธิบาย : 

เหมาะกบัผูล้งทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสใหผู้ล้งทุนรบัรายไดส้ม ่าเสมอจากการขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิและไม่ตอ้งเสยีภาษี
เงนิไดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตันิัน้ (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

5. ช่ือย่อ : PRINCIPAL VNEQ-X 

เป็นชนิดเพ่ือการออม (SSF) : ไม่เป็น 

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน : ชนิดผูล้งทุนพเิศษ 

ค าอธิบาย : 

เหมาะส าหรบัผู้ลงทุนประเภทกองทุนรวมอื่นที่อยู่ภายใต้การบรหิารของบรษิัทจดัการ รวมถึงกลุ่มผู้ลงทุนอื่นที่บรษิัทจดัการประกาศ
เพิม่เตมิในอนาคต โดยเปิดโอกาสให ้ผู้ลงทุนรบัรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน 
(Total return) 

6. ช่ือย่อ : PRINCIPAL VNEQ-E 

เป็นชนิดเพ่ือการออม (SSF) : ไม่เป็น 

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน : ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์ 

ค าอธิบาย : 

เหมาะส าหรบัผูล้งทุนที่ท ารายการผ่านช่องทางอิเลก็ทรอนิกส์ของบรษิัทจดัการ ที่ต้องการรบัรายไดจ้ากส่วนต่างจากการลงทุน(Capital 
Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) โดยในเบื้องต้นก าหนดใหส้ าหรบัผูล้งทุนทีท่ ารายการผ่าน Mobile Application 
(Mobile App) และ Internet (Easy invest) ของบรษิทัจดัการเท่านัน้ รวมถงึกลุ่มผูล้งทุนอื่นทีบ่รษิทัจดัการประกาศเพิม่เตมิในอนาคต (ยงั
ไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

7. ช่ือย่อ : PRINCIPAL VNEQ-SSF 

เป็นชนิดเพ่ือการออม (SSF) : เป็น 

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน : ชนิดเพื่อการออม 

ค าอธิบาย : 

เหมาะส าหรบัผู้ลงทุนที่ต้องการออมเงนิระยะยาวและได้รบัสทิธิประโยชน์ทางภาษี โดยเงนิลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนี้สามารถน าไป
ลดหย่อนภาษีเงนิไดบุ้คคลธรรมดาได ้ทัง้นี้ ผูล้งทุนตอ้งปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงื่อนไขทีก่รมสรรพากรและ/หรอืหน่วยงานของ
ทางการประกาศก าหนด รวมถึงผูล้งทุนทีค่าดหวงัรบัผลตอบแทนจากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จาก
การลงทุน (Total return) (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

6. การจ่ายเงินปันผล 

ชื่อย่อ นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

PRINCIPAL VNEQ-A ไม่จ่าย 

PRINCIPAL VNEQ-I ไม่จ่าย 

PRINCIPAL VNEQ-C ไม่จ่าย 

PRINCIPAL VNEQ-R ไม่จ่าย 

PRINCIPAL VNEQ-X ไม่จ่าย 
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PRINCIPAL VNEQ-E ไม่จ่าย 

PRINCIPAL VNEQ-SSF ไม่จ่าย 

หลกัเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : - 

ก าหนดเวลา วิธีการ และข้อจ ากดัในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : - 

7. การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

รายการ class of unit : 

1. ช่ือย่อ : PRINCIPAL VNEQ-A 

มูลค่าขัน้ต า่ของการรบัซ้ือคืน : ไม่ก าหนด จ านวนหน่วยลงทุนขัน้ต า่ของการรบัซ้ือคืน : ไม่ก าหนด 

2. ช่ือย่อ : PRINCIPAL VNEQ-I 

มูลค่าขัน้ต า่ของการรบัซ้ือคืน : ไม่ก าหนด จ านวนหน่วยลงทุนขัน้ต า่ของการรบัซ้ือคืน : ไม่ก าหนด 

3. ช่ือย่อ : PRINCIPAL VNEQ-C 

มูลค่าขัน้ต า่ของการรบัซ้ือคืน : ไม่ก าหนด จ านวนหน่วยลงทุนขัน้ต า่ของการรบัซ้ือคืน : ไม่ก าหนด 

4. ช่ือย่อ : PRINCIPAL VNEQ-R 

มูลค่าขัน้ต า่ของการรบัซ้ือคืน : ไม่ก าหนด จ านวนหน่วยลงทุนขัน้ต า่ของการรบัซ้ือคืน : ไม่ก าหนด 

5. ช่ือย่อ : PRINCIPAL VNEQ-X 

มูลค่าขัน้ต า่ของการรบัซ้ือคืน : ไม่ก าหนด จ านวนหน่วยลงทุนขัน้ต า่ของการรบัซ้ือคืน : ไม่ก าหนด 

6. ช่ือย่อ : PRINCIPAL VNEQ-E 

มูลค่าขัน้ต า่ของการรบัซ้ือคืน : ไม่ก าหนด จ านวนหน่วยลงทุนขัน้ต า่ของการรบัซ้ือคืน : ไม่ก าหนด 

7. ช่ือย่อ : PRINCIPAL VNEQ-SSF 

มูลค่าขัน้ต า่ของการรบัซ้ือคืน : ไม่ก าหนด จ านวนหน่วยลงทุนขัน้ต า่ของการรบัซ้ือคืน : ไม่ก าหนด 

วิธีการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน : 

- แบบดุลยพนิิจของผูถ้อืหน่วยลงทุน 

- แบบอตัโนมตั ิ

ระยะเวลาในการรบัซ้ือคืน : ทุกวนัท าการ 

การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน : ผูถ้อืหน่วยลงทุน ไม่ตอ้งแจง้ล่วงหน้า 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ระหว่างเวลาเริม่ท าการถงึเวลา 12.00 น.ทัง้นี้ บรษิัท
จดัการก าหนดใหว้นัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็นวนัท าการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวนัท าการของประเทศที่เกี่ยวขอ้งกบัการลงทุน 
(ถ้าม)ี และวนัท าการทีบ่รษิัทจดัการไม่ได้รบัผลกระทบจากการรบัช าระค่าซื้อขายหลกัทรพัย์ทีล่งทุน(ถ้าม)ี หรอืธุรกรรมอื่นๆที่เกี่ยวขอ้งกบั
การลงทุนในตา่งประเทศของกองทุน (ถา้ม)ี 

เงื่อนไข ขอ้จ ากดั หรอืสทิธใินการระงบั การโอน หรอืการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน : 

การช าระค่ารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนดว้ยหลกัทรพัย ์หรอืทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิ: 

กรณีบรษิัทจดัการไม่สามารถช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเงนิ และจะช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นแทน
บรษิทัจดัการจะก าหนดขัน้ตอนการด าเนินการต่อไป โดยตอ้งไดร้บัมตพิเิศษใหช้ าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเป็นหลกัทรพัย์ หรอืทรพัย์สนิ
อื่นแทนเงนิสดไดต้ามเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งดงัต่อไปนี้ 

(1) การช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าว มวีตัถุประสงคเ์พื่อใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนน าหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นนัน้ไปช าระเป็นค่าซื้อ 

     หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นทีบ่รษิทัจดัการเป็นผูร้บัผดิชอบด าเนินการ 
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(2) บรษิทัจดัการไม่สามารถช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเงนิ 

(3) ผูถ้อืหน่วยลงทุนตกลงรบัช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิได้ 

การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

1. บรษิทัจดัการจะเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไวแ้ลว้ได้    
เฉพาะในกรณีทีก่าหนดไวใ้นโครงการ ซึง่ตอ้งไม่เกนิกว่ากรณีดงัต่อไปนี้ 

(1) บรษิทัจดัการพจิารณาแล้ว มคีวามเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณี ทีเ่ขา้เหตุใดเหตุหนึ่งดงันี้ โดยไดร้บัความเหน็ชอบของ
ผูดู้แลผลประโยชน์แล้ว 

(ก) มเีหตุจ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จ่ายโอน หลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิ ของกองทุนรวมเปิดไดอ้ย่างสมเหตุสมผล 

(ข) มเีหตุทีท่ าใหก้องทุนรวมไม่ไดร้บัช าระเงนิจากหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิ ทีล่งทุนไวต้ามก าหนดเวลาปกต ิซึง่เหตุดงักล่าวอยู่          
    นอกเหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการ 

(2) มคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ แต่ในช่วงระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการยงัไม่ไดช้ าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน 
บรษิทัจดัการพบว่าราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวไม่ถูกตอ้ง และผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ข
ราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารบัซื้อคนืทีไ่ม่ถูกตอ้งนัน้ต่างจากราคารบัซื้อคนืทีถู่กตอ้งตัง้แต่หนึ่งสตางคข์ึน้ไป
และคดิเป็นอตัรารอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง  

(3) มคี าสัง่ขายคนืก่อนหรอืในช่วงระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการพบว่า ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ได้
รบัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารบัซื้อคนืทีไ่ม่ถูกตอ้งนัน้ต่างจากราคารบัซื้อคนื
ทีถู่กตอ้งตัง้แต่หนึ่งสตางคข์ึน้ไปและคดิเป็นอตัรารอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง 

2. การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตาม 1 ใหบ้รษิทัจดัการปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี้ 

(1) เลื่อนก าหนดช าระเงนิค่าขายคนืไดไ้ม่เกนิ 10 วนัท าการนับแต่วนัท าการทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนมคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนนัน้ เวน้แต่ไดร้บั
การผ่อนผนัจากส านักงาน 

(2) แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ล้วใหท้ราบถงึการเลื่อนก าหนดการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผย
ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบเรื่องดงักล่าวดว้ยวธิกีารใดๆโดยพลนั 

(3) แจง้การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน และจดัท ารายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และหลกัฐานการไดร้บัความ
เหน็ชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ 1 (1) หรอืการรบัรองขอ้มลูจากผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ 1 (2) ใหส้ านักงานโดยพลนั ทัง้นี้
บรษิทัจดัการอาจมอบหมายใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ด าเนินการดงักล่าวแทนกไ็ด ้

(4) ในระหว่างการเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคนื หากมผีูถ้อืหน่วยลงทุนสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดงักล่าว ใหบ้รษิทัจดัการกองทุน     
รวมรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนนัน้ โดยตอ้งช าระค่าขายคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตามล าดบัวนัทีส่่งค าสัง่ขายคนืก่อนหลงั 

เงื่อนไขและข้อจ ากดัในการจดัสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

กรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกนิกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมดของกองทุนรวม บรษิัทจดัการจะไม่
นับคะแนนเสยีงส่วนที่เกินกว่า 1 ใน 3 เวน้แต่กรณีที่มกีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดงักล่าวมผีู้ถือหน่วยเพยีงรายเดยีวจะ
นับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวไดเ้ตม็ตามจ านวนทีถ่อือยู่ 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออม หรอืหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม หรอืหน่วยลงทุนชนิดเพื่ อการออม (พเิศษ) ไม่สามารถน า
หน่วยลงทุนไปจ าหน่าย จ่ายโอน จ าน า หรอืน าไปเป็นประกนัได ้ซึง่เป็นไปตามหลกัเกณฑข์องส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต 

เงื่อนไข ข้อจ ากดั การไม่ขายไม่รบัซ้ือคืนไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามสัง่ : 

• บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมระยะเวลา และ/หรือวนัและเวลาท าการขายหน่วยลงทุน เพื่อความ
เหมาะสมหรอืเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรอืระงบั เปลี่ยนแปลง หรอืเลื่อนวนัและเวลาท าการขายหน่วยลงทุนเพื่อใหส้อดคล้อง
กบัการลงทุนในต่างประเทศ โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดดงักล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ทีท่ีท่ า
การทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ สถานที่ตดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน และ/หรอืเว็ป
ไซต์ของบรษิัทจดัการเว้นแต่กรณีที่เกิดจากปัจจยัที่ควบคุมไม่ได้ หรอืกรณีจ าเป็นและสมควร บรษิัทจดัการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลง
ดงักล่าวโดยทนัท ี
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• บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิทีจ่ะหยุดรบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนชัว่คราว ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ตามทีบ่รษิัทจดัการเห็นสมควร ทัง้นี้ บรษิัท
จดัการจะแจ้งให้ผูถ้ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยบรษิัทจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดดงักล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนั
ด าเนินการที่ที่ท าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ใช้ในการรบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุน และ/หรอืเวป็ไซต์ของบรษิทัจดัการ เวน้แต่กรณีทีเ่กดิจากปัจจยัทีค่วบคุมไม่ได ้หรอืกรณีจ าเป็นและสมควร บรษิัทจดัการจะแจง้
การเปลีย่นแปลงดงักล่าวโดยทนัท ี

• บรษิัทจดัการอาจเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เติมวธิีการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดย
บรษิัทจดัการจะติดประกาศรายละเอยีดการให้บรกิารดงักล่าว ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ที่ท าการทุกแห่งของ
บรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน และ/หรอืเว็ปไซต์ของบรษิทั
จดัการ 

• บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงเพิม่เตมิระยะเวลา และ/หรอืวนัและเวลาท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพื่อความ
เหมาะสม หรอืเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรอืระงบั เปลีย่นแปลง หรอืเลื่อนวนัและเวลาท าการขายหน่วยลงทุนเพื่อใหส้อดคล้อง
กับการลงทุนในต่างประเทศ โดยบรษิัทจดัการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดงักล่าว ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนั
เปลี่ยนแปลงที่ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานที่ตดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุนและ/หรอืเวป็ไซต์ของบรษิัทจดัการ เว้นแต่กรณีที่เกิดจากปัจจยัที่ควบคุมไม่ได ้หรอืกรณีจ าเป็นและสมควร บรษิทัจดัการจะแจ้ง
การเปลีย่นแปลงดงักล่าวโดยทนัท ี

8. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย 

8.1 ค่าธรรมเนียมรวม 

      ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด : 

1. ช่ือย่อ : PRINCIPAL VNEQ-A 

ประมาณการค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด ในอตัราไม่เกินร้อยละ : 5.35 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิอง
กองทุนรวม 

2. ช่ือย่อ : PRINCIPAL VNEQ-I 

ประมาณการค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด ในอตัราไม่เกินร้อยละ : 5.35 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิอง
กองทุนรวม 

3. ช่ือย่อ : PRINCIPAL VNEQ-C 

ประมาณการค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด ในอตัราไม่เกินร้อยละ : 5.35 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิอง
กองทุนรวม 

4. ช่ือย่อ : PRINCIPAL VNEQ-R 

ประมาณการค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด ในอตัราไม่เกินร้อยละ : 5.35 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิอง
กองทุนรวม 

5. ช่ือย่อ : PRINCIPAL VNEQ-X 

ประมาณการค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด ในอตัราไม่เกินร้อยละ : 5.35 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิอง
กองทุนรวม 

6. ช่ือย่อ : PRINCIPAL VNEQ-E 

ประมาณการค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด ในอตัราไม่เกินร้อยละ : 5.35 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิอง
กองทุนรวม 

7. ช่ือย่อ : PRINCIPAL VNEQ-SSF 

ประมาณการค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด ในอตัราไม่เกินร้อยละ : 5.35 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิอง
กองทุนรวม 
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รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวม เป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษีธรุกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดในท านอง
เดยีวกนัไวแ้ลว้ 

8.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 

ค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี 

1. ช่ือย่อ : PRINCIPAL VNEQ-A 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี ในอตัราไม่เกินร้อยละ : 1.61 ต่อปี ของมลูค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

2. ช่ือย่อ : PRINCIPAL VNEQ-I 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี ในอตัราไม่เกินร้อยละ : 1.61 ต่อปี ของมลูค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

3. ช่ือยอ่ : PRINCIPAL VNEQ-C 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี ในอตัราไม่เกินร้อยละ : 1.61 ต่อปี ของมลูค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

4. ช่ือย่อ : PRINCIPAL VNEQ-R 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี ในอตัราไม่เกินร้อยละ : 1.61 ต่อปี ของมลูค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

5. ช่ือย่อ : PRINCIPAL VNEQ-X 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี ในอตัราไม่เกินร้อยละ : 1.61 ต่อปี ของมลูค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

6. ช่ือย่อ : PRINCIPAL VNEQ-E 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี ในอตัราไม่เกินร้อยละ : 1.61 ต่อปี ของมลูค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

7. ช่ือย่อ : PRINCIPAL VNEQ-SSF 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี ในอตัราไม่เกินร้อยละ : 1.61 ต่อปี ของมลูค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์รายปี 

1. ช่ือย่อ : PRINCIPAL VNEQ-A 

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอตัราไม่เกินร้อยละ : 0.33 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

2. ช่ือย่อ : PRINCIPAL VNEQ-I 

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอตัราไม่เกินร้อยละ : 0.33 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

3. ช่ือย่อ : PRINCIPAL VNEQ-C 

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอตัราไม่เกินร้อยละ : 0.33 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

4. ช่ือย่อ : PRINCIPAL VNEQ-R 

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอตัราไม่เกินร้อยละ : 0.33 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

5. ช่ือย่อ : PRINCIPAL VNEQ-X 

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอตัราไม่เกินร้อยละ : 0.33 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

6. ช่ือย่อ : PRINCIPAL VNEQ-E 

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอตัราไม่เกินร้อยละ : 0.33 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

7. ช่ือย่อ : PRINCIPAL VNEQ-SSF 

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอตัราไม่เกินร้อยละ : 0.33 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม
ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนรายปี 

1. ช่ือย่อ : PRINCIPAL VNEQ-A 
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ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอตัราไม่เกินร้อยละ : 0.65 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิอง
กองทุนรวม 

2. ช่ือย่อ : PRINCIPAL VNEQ-I 

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอตัราไม่เกินร้อยละ : 0.65 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิอง
กองทุนรวม 

3. ช่ือย่อ : PRINCIPAL VNEQ-C 

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอตัราไม่เกินร้อยละ : 0.65 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิอง
กองทุนรวม 

4. ช่ือย่อ : PRINCIPAL VNEQ-R 

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอตัราไม่เกินร้อยละ : 0.65 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิอง
กองทุนรวม 

5. ช่ือย่อ : PRINCIPAL VNEQ-X 

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอตัราไม่เกินร้อยละ : 0.65 ต่อปี ของมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธขิอง
กองทุนรวม 

6. ช่ือย่อ : PRINCIPAL VNEQ-E 

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนรายปี ในอตัราไม่เกินร้อยละ : 0.65 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิอง
กองทุนรวม 

7. ช่ือย่อ : PRINCIPAL VNEQ-SSF 

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอตัราไม่เกินร้อยละ : 0.65 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิอง
กองทุนรวม 

ค่าธรรมเนียมท่ีปรึกษาการลงทุน : ไม่ม ี

ค่าธรรมเนียมการจดัจ าหน่าย : ไม่ม ี

ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ : ม ี

ประมาณการค่า ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 2.76 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

รายละเอียดเพ่ิมเติม (ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม) : 

1. ค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ในการจดัตัง้กองทุน เช่น ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายในการด าเนินการขออนุมตัจิดัตัง้และจดัการกองทุน ค่าธรรมเนียม
การจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม หรอืค่าธรรมเนียมการเพิม่เงนิทุนจดทะเบยีน เป็นตน้ ตามทีจ่่ายจรงิ 

2. ค่าธรรมเนียมการจดทะเบยีนเพิม่ทุนของกองทุนรวม ตามทีจ่่ายจรงิ 

3. ค่าโฆษณาประชาสมัพนัธ์กองทุนเพื่อการเสนอขายหน่วยลงทุน ซึ่งรวมถึงค่าใชจ้่ายในการจดัสมัมนาเผยแพร่ขอ้มูลเกี่ยวกบักองทุนรวม 
การส่งเสริมการขาย ค่าใช้จ่ายในการลงนามในสญัญาต่างๆ อันเกี่ยวเนื่ องกับกองทุน และค่าใช้จ่ายด้านการตลาดอื่น ๆ ทัง้ในและ
ต่างประเทศ ทัง้นี้ ค่าใชจ้่ายดงักล่าวรวมกนัจะไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน 

4. ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการด าเนินงานและบรหิารกองทุน ตามทีจ่่ายจรงิเช่น 

4.1  ค่าใชจ้่ายทีเ่กี่ยวเน่ืองกบัการลงทุนในหลกัทรพัย์และทรพัย์สนิของกองทุน เช่น ค่านายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย์หรอืตราสารต่างๆภาษ ี
ค่าอากรแสตมป์ ค่าใชจ้่ายในการโอนหลกัทรพัย์ ค่าใชจ้่ายในการจดัท าเอกสารทีเ่กี่ยวขอ้งกบัหลกัทรพัย์ ค่าใชจ้่ายในการเบกิเอกสาร
สทิธิในหลักทรพัย์ เช่น ใบหุ้นกู้ ค่าใช้จ่ายในการโอนและรบัโอนหลักทรพัย์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดจากการซื้อขายหลักทรพัย์
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการใช้บริการของสถาบนัการเงนิที่เกี่ยวข้องกบัการบรหิารกองทุน และหรอืค่าธรรมเนียมและ
ค่าใชจ้่ายอื่นใดทีท่ าใหก้องทุนสามารถลงทุนในหลกัทรพัยแ์ละหรอืทรพัยส์นินัน้ได้ 

4.2  ค่าใชจ้่ายทีเ่กี่ยวเน่ืองกบัการจดัท าบญัชแีละรายงานของกองทุน เช่น ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายในการสอบบญัช ีค่าใชจ้่ายทีเ่กดิจาก
การลงบญัชกีองทุน หรอืการจดัท ารายงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
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4.3  ค่าใชจ้่ายทีเ่กี่ยวเน่ืองกบัการขายและหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน เช่น ค่าจดัท า ค่าผลติ และน าส่งค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวม เอกสาร
แสดงสทิธใินหน่วยลงทุน ค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน ค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน บตัรตวัอย่างลายมอืชื่อผูถ้ือ
หน่วยลงทุน ใบยนืยนั ใบเสร็จรบัเงนิ ใบก ากบัภาษี (ถ้าม)ี รายงานการถือหน่วยลงทุน แบบฟอร์ม รายงาน หรอืเอกสารอื่นใดที่ ใช้
เพื่อประโยชน์ในการซื้อขายสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และค่าใช้จ่ายในการจัดท าและผลิตเอกสารดังกล่าวเป็นภาษาต่างประเทศ 
ค่าใช้จ่ายในการรบัช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน และค่าใช้จ่ายในการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใช้จ่ายที่
เกีย่วขอ้งกบัวธิกีารซื้อขายหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการเปิดใหบ้รกิารแก่ผูล้งทุน 

4.4  ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกบัการแก้ไขเพิ่มเตมิรายละเอียดโครงการ เช่น ค่าใชจ้่ายในการขอมติ สรุปมติ และตรวจสอบมติผู้ถือหน่วย
ลงทุน การจดัประชุมผูถ้อืหน่วยลงทุน การแจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุน การประกาศหนังสอืพมิพ ์

4.5  ค่าใชจ้่ายในการจดัท า ผลติ และน าส่งเอกสารและรายงานตามทีก่ฎหมายก าหนด เช่น หนังสอื ชี้ชวน รายงานทุกรอบปีบญัชีรายงาน
ทุกรอบระยะเวลาหกเดอืน รายงานเกี่ยวกบัขอ้มลูการจดัการกองทุนรวม เพื่อน าส่งแก่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอืผูถ้อื
หน่วยลงทุน และหรอืผูดู้แลผลประโยชน์ ผูส้อบบญัช ีและผูเ้กีย่วขอ้งอื่น ๆ ของกองทุน 

4.6  ค่าใชจ้่ายในการแปลเอกสารทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการบรหิารจดัการและการด าเนินงานของกองทุนเป็นภาษาต่างประเทศ 

4.7  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการท าตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.และส านักงานคณะกรรมการ  ก.ล.ต. หรอืสมาคม
ก าหนด 

4.8  ค่าใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้งกบัการช าระหนี้ดว้ยทรพัยส์นิอื่น เช่น ค่าใชจ้่ายในการบรหิารทรพัยส์นิ ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่กดิจากการ
ใชบ้รกิารทางกฎหมาย และศาล เช่น ค่าทีป่รกึษากฎหมาย ค่าร่างและตรวจสอบนิตกิรรม สญัญา ค่าบรกิารทางกฎหมายเพื่อรกัษา
สทิธิหรอืเพื่อติดตามหนี้สิน หรือประโยชน์อื่นใดของกองทุน ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ าน า 
จ านอง ปลดจ าน า จ านอง ประเมนิราคา ค่าภาษอีากร ประกนัภยั 

4.9  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายในการใชบ้รกิารธนาคาร สถาบนัการเงนิ หรอืผูใ้หบ้รกิารภายนอกอื่น ๆ เพื่อประโยชน์ของกองทุนหรอืผู้
ถอืหน่วยลงทุน 

4.10 ค่าธรรมเนียม และ/หรอื ค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจดัตัง้หรอืการเสนอขายกองทุน และ/หรอื ค่าใช้จ่ายตามสญัญา
ระหว่างกองทุน และ/หรอืบุคคลภายนอกทัง้ในประเทศและต่างประเทศ เช่น สญัญาแต่งตั ้งผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื สญัญา
แต่งตัง้ผูจ้ดัจ าหน่าย 

4.11 ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายอื่น ๆ เช่น ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิจากการตดิตามทวงถามหนี้สนิของกองทุน 

5. ค่าบรกิารแก่บุคคลภายนอก ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าติดต่อสื่อสาร ค่าประกาศหนังสอืพมิพ์ ค่าเดนิทาง ที่เกี่ยวข้องกบัการ
บรหิารจดัการกองทุน ตามทีจ่่ายจรงิ 

6. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายในการเลกิกองทุน และช าระบญัชกีองทุน เช่น ค่าใชจ้่ายในการสอบบัญชเีมื่อเลกิกองทุน ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ในระหว่างการช าระบญัชกีองทุน ค่าใชจ้่ายในการช าระเงนิ หรอืทรพัยส์ินอื่นใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายที่
เกดิจากการทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไม่มารบัเงนิหรอืทรพัยส์นิ หรอืไม่น าเชค็ไปขึน้เงนิจากธนาคาร เช่น ค่าใชจ้่ายในการวางทรพัย ์ค่าใชจ้่ายใน
การจดทะเบยีนเลกิกองทุนกบัส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามทีจ่่ายจรงิ 

7. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิ ตามทีจ่่ายจรงิ 

8. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของผู้ดูแลผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกบัการฟ้องร้องบรษิัทจดัการให้ปฏิบตัิหน้าที่หรอืเรยีกค่าสนิไหม
ทดแทนความเสยีหายจากบรษิัทจดัการ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม หรอืเมื่อได้รบัค าสัง่จากส านักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ตามทีจ่่ายจรงิ 

9. ค่าใช้จ่ายในการลงประกาศหนังสอืพมิพ์ที่เกี่ยวข้องกบักองทุน ตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอืส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรอืกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งก าหนด เช่น การประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนื
หน่วยลงทุนของกองทุน ตามทีจ่่ายจรงิ 

10.ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ทีเ่กดิจากการตดิต่อสื่อสารกบัผูถ้อืหน่วยลงทุน เพื่อแจง้ขา่วสารขอ้มูลตามทีค่ณะกรรมการก.ล.ต. และ
หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด หรอืเพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนหรอืกองทุนโดยรวม รวมถงึ
ค่าใชจ้่ายในการจดัประชุมผูถ้อืหน่วยลงทุน ตามทีจ่่ายจรงิ 

11.ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ทีเ่กดิจากการควบรวมกองทุน ตามทีจ่่ายจรงิ 
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12.ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ทีเ่กดิจากการกูย้มืเงนิหรอืเขา้ท าธุรกรรมการขายโดยมสีญัญาซื้อคืนเมื่อบรษิทัจดัการมเีหตุจ าเป็นตอ้ง
บรหิารสภาพคล่องของกองทุนเปิดเป็นการชัว่คราว ตามทีจ่่ายจรงิ 

13.ค่าใชจ้่ายในการใหค้วามรูแ้ละฝึกอบรมผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื เพื่อประโยชน์ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนตามทีจ่่าย
จรงิทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 

14.ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการกองทุนทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ตามทีจ่่ายจรงิ 

15.ค่าธรรมเนียมและหรอืค่าใช้จ่ายส าหรบัหน่วยงานภายนอกในการท าหน้าที่ตดิตามดูแลการจดัการกองทุนรวม (Independent Oversight 
Entity : IOE) หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง (ถา้ม)ี 

16.ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายที่เรยีกเกบ็จากกองทุนรวม เป็นอตัราทีร่วมภาษมีูลค่าเพิม่ ภาษธีรุกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนั
ไวแ้ลว้ค่าผูดู้แลผลประโยชน์จะไม่รวม ค่าธรรมเนียมผูร้บัฝากทรพัยส์นิในต่างประเทศทัง้ในรปูแบบค่าธรรมเนียมรายปี และ ค่าธรรมเนียม
การปฎิบัติงานในธุรกรรมตามค าสัง่ของบริษัทจัดการ (Transaction Fees) และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการงานผู้รบัฝาก
ทรพัยส์นิในต่างประเทศ ไดแ้ก่ คา่ใชจ้่ายงานศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย์ในต่างประเทศ ตามทีจ่่ายจรงิ เป็นตน้ 

มูลค่าทรพัย์สนิที่ใช้ในการค านวณค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หมายถึง มูลค่า
ทรพัย์สนิทัง้สิ้นหกัด้วยมูลค่าหนี้สนิทัง้สิ้นยกเว้นค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนณ 
วนัทีค่ านวณ 

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวม เป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีรุกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดในท านอง 

เดยีวกนัไวแ้ลว้ 

8.3 ค่าธรรมเนียมทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซื้อหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน 

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end fee) 

1. ช่ือย่อ : PRINCIPAL VNEQ-A 

เงื่อนไขในการก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน : ไม่ม ี

ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ของมลูค่าซื้อขาย 

2. ช่ือย่อ : PRINCIPAL VNEQ-I 

เงื่อนไขในการก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน : ไม่ม ี

ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ของมลูค่าซื้อขาย 

3. ช่ือย่อ : PRINCIPAL VNEQ-C 

เงื่อนไขในการก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน : ไม่ม ี

ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ของมลูค่าซื้อขาย 

4. ช่ือย่อ : PRINCIPAL VNEQ-R 

เงื่อนไขในการก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน : ไม่ม ี

ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ของมลูค่าซื้อขาย 

5. ช่ือย่อ : PRINCIPAL VNEQ-X 

เงื่อนไขในการก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน : ไม่ม ี

ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ของมลูค่าซื้อขาย 

6. ช่ือย่อ : PRINCIPAL VNEQ-E 

เงื่อนไขในการก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน : ไม่ม ี

ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ของมลูค่าซื้อขาย 

7. ช่ือย่อ : PRINCIPAL VNEQ-SSF 

เงื่อนไขในการก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน : ไม่ม ี



 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เวยีดนาม อคิวติี ้                                                                                                   12 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ของมลูค่าซื้อขาย 

ค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (Back-end fee) 

1. ช่ือย่อ : PRINCIPAL VNEQ-A 

เงื่อนไขในการก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน : ไม่ม ี

ประมาณการค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูค่าซื้อขาย 

2. ช่ือย่อ : PRINCIPAL VNEQ-I 

เงื่อนไขในการก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน : ไม่ม ี

ประมาณการค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูค่าซื้อขาย 

3. ช่ือย่อ : PRINCIPAL VNEQ-C 

เงื่อนไขในการก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน : ไม่ม ี

ประมาณการค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูค่าซื้อขาย 

4. ช่ือย่อ : PRINCIPAL VNEQ-R 

เงื่อนไขในการก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน : ไม่ม ี

ประมาณการค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูค่าซื้อขาย 

5. ช่ือย่อ : PRINCIPAL VNEQ-X 

เงือ่นไขในการก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน : ไม่ม ี

ประมาณการค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูค่าซื้อขาย 

6. ช่ือย่อ : PRINCIPAL VNEQ-E 

เงื่อนไขในการก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน : ไม่ม ี

ประมาณการค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูค่าซื้อขาย 

7. ช่ือย่อ : PRINCIPAL VNEQ-SSF 

เง่ือนไขในการก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน : ไม่ม ี

ประมาณการค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูค่าซื้อขาย 

ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ (Switching in) 

1. ช่ือย่อ : PRINCIPAL VNEQ-A 

อตัราค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า : อตัราค่าธรรมเนียมเดยีวกนั ทัง้จากกองทุนรวมภายใตบ้รษิทัจดัการเดยีวกนั และ   
   จากบรษิทัจดัการอื่น 

ประมาณการอตัราค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า : อตัราเดยีวกบัค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end fee) 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซื้อหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน เป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีรุกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดใน   
   ท านองเดยีวกนัไวแ้ล้ว 

2. ช่ือย่อ : PRINCIPAL VNEQ-I 

   อตัราค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า : อตัราค่าธรรมเนียมเดยีวกนั ทัง้จากกองทุนรวมภายใตบ้รษิทัจดัการเดยีวกนั และ 

   จากบรษิทัจดัการอื่น 

   ประมาณการอตัราค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า : อตัราเดยีวกบัค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end fee) 

   รายละเอียดเพ่ิมเติม : 



 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เวยีดนาม อคิวติี ้                                                                                                   13 

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซื้อหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน เป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีรุกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดใน
ท านองเดยีวกนัไวแ้ลว้ 

3. ช่ือย่อ : PRINCIPAL VNEQ-C 

อตัราค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า : อตัราค่าธรรมเนียมเดยีวกนั ทัง้จากกองทุนรวมภายใตบ้รษิทัจดัการเดยีวกนั และ
จากบรษิทัจดัการอื่น 

ประมาณการอตัราค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า : อตัราเดยีวกบัค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end fee) 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซื้อหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน เป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีรุกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดใน
ท านองเดยีวกนัไวแ้ลว้ 

4. ช่ือย่อ : PRINCIPAL VNEQ-R 

อตัราค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า : อตัราค่าธรรมเนียมเดยีวกนั ทัง้จากกองทุนรวมภายใตบ้รษิทัจดัการเดยีวกนั และ
จากบรษิทัจดัการอื่น 

ประมาณการอตัราค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า : อตัราเดยีวกบัค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end fee) 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซื้อหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน เป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีรุกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดใน
ท านองเดยีวกนัไวแ้ลว้ 

5. ช่ือย่อ : PRINCIPAL VNEQ-X 

อตัราค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า : อตัราค่าธรรมเนียมเดยีวกนั ทัง้จากกองทุนรวมภายใตบ้รษิทัจดัการเดยีวกนั และ
จากบรษิทัจดัการอื่น 

ประมาณการอตัราค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า : อตัราเดยีวกบัค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end fee) 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซื้อหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน เป็นอัตราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีรุกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดใน
ท านองเดยีวกนัไวแ้ลว้ 

6. ช่ือย่อ : PRINCIPAL VNEQ-E 

อตัราค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า : อตัราค่าธรรมเนียมเดยีวกนั ทัง้จากกองทุนรวมภายใตบ้รษิทัจดัการเดยีวกนั และ
จากบรษิทัจดัการอื่น 

ประมาณการอตัราค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า : อตัราเดยีวกบัค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end fee) 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซื้อหรอืผู้ถอืหน่วยลงทุน เป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีรุกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดใน
ท านองเดยีวกนัไวแ้ลว้ 

7. ช่ือย่อ : PRINCIPAL VNEQ-SSF 

อตัราค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า : อตัราค่าธรรมเนียมเดยีวกนั ทัง้จากกองทุนรวมภายใตบ้รษิทัจดัการเดยีวกนั และ
จากบรษิทัจดัการอื่น 

ประมาณการอตัราค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า : อตัราเดยีวกบัค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end fee) 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซื้อหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน เป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีรุกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดใน
ท านองเดยีวกนัไวแ้ลว้ 
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ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก (Switching out) 

1. ช่ือย่อ : PRINCIPAL VNEQ-A 

อตัราค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก : อตัราค่าธรรมเนียมเดยีวกนั ทัง้กรณีสบัเปลีย่นออกไปยงักองทุนรวมภายใตก้าร
บรหิารของบรษิทัจดัการ และบรษิทัจดัการอื่น 

ประมาณการอตัราค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก : อตัราเดยีวกบัค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนื (Back-end fee) 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

บรษิัทจดัการจะหกัค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่บรษิัทจดัการจะต้องช าระให้กบักองทุนปลายทาง 
(กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนเปิดตน้ทาง) หรอื หกัค่าธรรมเนียมจากค่าซื้อหน่วยลงทุน (กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง) 

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซื้อหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน เป็นอตัราทีร่วมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษธีรุกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดใน
ท านองเดยีวกนัไวแ้ลว้ 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน/ การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน/ การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนกบัผู้
ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทัง้นี้ จะเปิดเผยข้อมูลดงักล่าวในหนังสอืชี้ ชวนส่วนสรุปข้อมูลส าคญั ทัง้นี้ หากมกีารเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
ดงักล่าวบรษิทัจดัการจะประกาศใหท้ราบ โดยตดิประกาศล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนัไวท้ีบ่รษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคนื
หน่วยลงทุนของกองทุนทุกแห่ง และ/หรอืเวป็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 

2. ช่ือย่อ : PRINCIPAL VNEQ-I 

อตัราค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก : อตัราค่าธรรมเนียมเดยีวกนั ทัง้กรณีสบัเปลีย่นออกไปยงักองทุนรวมภายใตก้าร
บรหิารของบรษิทัจดัการ และบรษิทัจดัการอื่น 

ประมาณการอตัราค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก : อตัราเดยีวกบัค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนื (Back-end fee) 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

บรษิัทจดัการจะหกัค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่บรษิัทจดัการจะต้องช าระให้กบักองทุนปลายทาง 
(กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนเปิดตน้ทาง) หรอื หกัค่าธรรมเนียมจากค่าซื้อหน่วยลงทุน (กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง) 

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซื้อหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน เป็นอตัราทีร่วมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษธีรุกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดใน
ท านองเดยีวกนัไวแ้ลว้ 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน/ การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน/ การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนกบัผู้
ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากนั ทัง้นี้ จะเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวในหนังสอืชี้ชวนส่วนสรุปขอ้มลูส าคญั ทัง้นี้ หากมกีารเปลีย่นแปลงเงื่อนไข
ดงักล่าวบรษิทัจดัการจะประกาศใหท้ราบ โดยตดิประกาศล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนัไวท้ีบ่รษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคนื
หน่วยลงทุนของกองทุนทุกแห่ง และ/หรอืเวป็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 

3. ช่ือย่อ : PRINCIPAL VNEQ-C 

อตัราค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก : อตัราค่าธรรมเนียมเดยีวกนั ทัง้กรณีสบัเปลีย่นออกไปยงักองทุนรวมภายใตก้าร
บรหิารของบรษิทัจดัการ และบรษิทัจดัการอื่น 

ประมาณการอตัราค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก : อตัราเดยีวกบัค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนื (Back-end fee) 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

บรษิัทจดัการจะหกัค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่บรษิัทจดัการจะต้องช าระให้กบักองทุนปลายทาง 
(กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนเปิดตน้ทาง) หรอื หกัค่าธรรมเนียมจากค่าซื้อหน่วยลงทุน (กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง) 

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซื้อหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน เป็นอตัราทีร่วมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษธีรุกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดใน
ท านองเดยีวกนัไวแ้ลว้ 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน/ การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน/ การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนกบัผู้
ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากนั ทัง้นี้ จะเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวในหนังสอืชี้ชวนส่วนสรุปขอ้มลูส าคญั ทัง้นี้ หากมกีารเปลีย่นแปลงเงื่อนไข
ดงักล่าวบรษิทัจดัการจะประกาศใหท้ราบ โดยตดิประกาศล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนัไวท้ีบ่รษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคนื
หน่วยลงทุนของกองทุนทุกแห่ง และ/หรอืเวป็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 
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4. ช่ือย่อ : PRINCIPAL VNEQ-R 

อตัราค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก : อตัราค่าธรรมเนียมเดยีวกนั ทัง้กรณีสบัเปลีย่นออกไปยงักองทุนรวม ภายใตก้าร
บรหิารของบรษิทัจดัการ และบรษิัทจดัการอื่น 

ประมาณการอตัราค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก : อตัราเดยีวกบัค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนื (Back-end fee) 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

บรษิัทจดัการจะหกัค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่บรษิัทจดัการจะต้องช าระให้กบักองทุนปลายทาง 
(กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนเปิดตน้ทาง) หรอื หกัค่าธรรมเนียมจากค่าซื้อหน่วยลงทุน (กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง) 

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากผู้สัง่ซื้อหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน เป็นอตัราทีร่วมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษธีรุกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดใน
ท านองเดยีวกนัไวแ้ลว้ 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน/ การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน/ การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนกบัผู้
ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากนั ทัง้นี้ จะเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวในหนังสอืชี้ชวนส่วนสรุปขอ้มลูส าคญั ทัง้นี้ หากมกีารเปลีย่นแปลงเงื่อนไข
ดงักล่าวบรษิทัจดัการจะประกาศใหท้ราบ โดยตดิประกาศล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนัไวท้ีบ่รษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคนื
หน่วยลงทุนของกองทุนทุกแห่ง และ/หรอืเวป็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 

5. ช่ือย่อ : PRINCIPAL VNEQ-X 

อตัราค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก : อตัราค่าธรรมเนียมเดยีวกนั ทัง้กรณีสบัเปลีย่นออกไปยงักองทุนรวมภายใตก้าร
บรหิารของบรษิทัจดัการ และบรษิทัจดัการอื่น 

ประมาณการอตัราค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก : อตัราเดยีวกบัค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนื (Back-end fee) 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

บรษิัทจดัการจะหกัค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่บรษิัทจดัการจะต้องช าระให้กบักองทุนปลายทาง 
(กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนเปิดตน้ทาง) หรอื หกัค่าธรรมเนียมจากค่าซื้อหน่วยลงทุน (กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง) 

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซื้อหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน เป็นอตัราทีร่วมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษธีรุกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดใน
ท านองเดยีวกนัไวแ้ลว้ 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน/ การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน/ การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนกบัผู้
ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากนั ทัง้นี้ จะเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวในหนังสอืชี้ชวนส่วนสรุปขอ้มลูส าคญั ทัง้นี้ หากมกีารเปลีย่นแปลงเงื่อนไข
ดงักล่าวบรษิทัจดัการจะประกาศใหท้ราบ โดยตดิประกาศล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนัไวท้ีบ่รษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคนื
หน่วยลงทุนของกองทุนทุกแห่ง และ/หรอืเวป็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 

6. ช่ือย่อ : PRINCIPAL VNEQ-E 

อตัราค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก : อตัราค่าธรรมเนียมเดยีวกนั ทัง้กรณีสบัเปลีย่นออกไปยงักองทุนรวมภายใตก้าร
บรหิารของบรษิทัจดัการ และบรษิทัจดัการอื่น 

ประมาณการอตัราค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก : อตัราเดยีวกบัค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนื (Back-end fee) 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

บรษิัทจดัการจะหกัค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่บรษิัทจดัการจะต้องช าระให้กบักองทุนปลายทาง 
(กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนเปิดตน้ทาง) หรอื หกัค่าธรรมเนียมจากค่าซื้อหน่วยลงทุน (กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง) 

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซื้อหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน เป็นอตัราทีร่วมภาษมีูลค่าเพิม่ ภาษธีรุกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดใน
ท านองเดยีวกนัไวแ้ลว้ 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน/ การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน/ การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนกบัผู้
ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากนั ทัง้นี้ จะเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวในหนังสอืชี้ชวนส่วนสรุปขอ้มลูส าคญั ทัง้นี้ หากมกีารเปลีย่นแปลงเงื่อนไข
ดงักล่าวบรษิทัจดัการจะประกาศใหท้ราบ โดยตดิประกาศล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนัไวท้ีบ่รษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคนื
หน่วยลงทุนของกองทุนทุกแห่ง และ/หรอืเวป็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 
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7. ช่ือย่อ : PRINCIPAL VNEQ-SSF 

อตัราค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก : อตัราค่าธรรมเนียมเดยีวกนั ทัง้กรณีสบัเปลีย่นออกไปยงักองทุนรวมภายใตก้าร
บรหิารของบรษิทัจดัการ และบรษิัทจดัการอื่น 

ประมาณการอตัราค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก : อตัราเดยีวกบัค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนื (Back-end fee) 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

บรษิัทจดัการจะหกัค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่บรษิัทจดัการจะต้องช าระให้กบักองทุนปลายทาง 
(กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนเปิดตน้ทาง) หรอื หกัค่าธรรมเนียมจากค่าซื้อหน่วยลงทุน (กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนเปิด 

ปลายทาง) 

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซื้อหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน เป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีรุกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดใน
ท านองเดยีวกนัไวแ้ลว้ 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน/ การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน/ การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนกบัผู้
ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากนั ทัง้นี้ จะเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวในหนังสอืชี้ชวนส่วนสรุปขอ้มลูส าคญั ทัง้นี้ หากมกีารเปลีย่นแปลงเงื่อนไข
ดงักล่าวบรษิทัจดัการจะประกาศใหท้ราบ โดยตดิประกาศล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนัไวท้ีบ่รษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคนื
หน่วยลงทุนของกองทุนทุกแห่ง และ/หรอืเวป็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 

ส าหรบัชนิดเพื่อการออม 

บรษิทัจดัการอาจเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไปยงักองทุนรวมภายใต้การบรหิารของบรษิทัจดัการเองและสบัเปลีย่น
หน่วยลงทุนไปยงักองทุนรวมเพื่อการออมของบรษิทัจดัการอื่นในอตัราทีไ่ม่เท่ากนั ซึง่บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบโดย
ประกาศผ่านทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ และในหนังสอืชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลูส าคญั และ/หรอืเวบ็ไซต์ของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อ
คนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี 

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ม ี

ในอตัรา ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : ม ี

ในอตัรา ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

ค่าปรบักรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองท่ีก าหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่ม ี

ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ : ม ี

ตามทีจ่่ายจรงิ 

รายละเอียดเพ่ิมเติม (ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเกบ็จากผู้สัง่ซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน) : 

1. ค่าใชจ้่ายในการซื้อขายหลกัทรพัยเ์มื่อมกีารซื้อขายสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 

ชนิดสะสมมูลค่า :  อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

ชนิดผู้ลงทุนสถาบนั : อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม :  อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติั : อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ : อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

ชนิดช่องทางอิเลก็ทรอนิกส:์ อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

ชนิดเพ่ือการออม : อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

ค่าใชจ้่ายในการซื้อขายหลกัทรพัย์จะถูกค านวณเขา้ไปในราคาขายหรอืราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเพื่อน าเงนิดงักล่าวไปช าระเป็นค่าใช ้

จ่ายในการซื้อหรอืขายหลกัทรพัย์ 



 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เวยีดนาม อคิวติี ้                                                                                                   17 

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซื้อหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน เป็นอตัราทีร่วมภาษมีูลค่าเพิม่ ภาษธีรุกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดใน  
  ท านองเดยีวกนัไวแ้ล้ว 

2. ค่าธรรมเนียมการโอนเงนิค่าซื้อและขายคนื (ถา้ม)ี 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะถูกเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการโอนเงนิค่าซื้อและค่าขายคนืหน่วยลงทุนตามทีธ่นาคารพาณิชยห์รอืสถาบนัการเงนิเรยีก
เกบ็จรงิ 

3. บรษิทัจดัการอาจเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายอื่น ๆ จากผูล้งทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน ในกรณีทีผู่ล้งทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนรอ้ง
ขอใหบ้รษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนด าเนินการ ใด ๆ ใหเ้ป็นกรณีพเิศษ นอกเหนือจากการด าเนินการตามปกตขิองบรษิทัจดัการหรอืนาย
ทะเบยีน หรอืใหด้ าเนินการทีพ่สิจูน์ไดว่้าเป็นความประสงคเ์ฉพาะตวัของผูล้งทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน เช่น ค่าธรรมเนียมการขอเปลีย่น
ขอ้มลูทางทะเบยีนใหม่ เช่น หนังสอืรบัรองสทิธ ิหนังสอืรบัรองการโอนหน่วยลงทุน เป็นต้น โดยบรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนหน่วย
ลงทุนจะคดิค่าธรรมเนียมจากผูล้งทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน ตามทีจ่่ายจรงิหรอืตามอตัราทีบ่รษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทุน
ก าหนดในการใหบ้รกิารลกัษณะดงักล่าว 

4. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน/ การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน/ การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนกบัผู้
ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากนั ตามประเภทของผูล้งทุน ตามมลูค่าการซื้อหน่วยลงทุน ตามระยะเวลาการถอืครองหน่วยลงทุน ตามช่องทาง
การซื้อขายหน่วยลงทุน หรอืตามเงื่อนไขทีบ่รษิทัจดัการอาจก าหนดขึน้ในอนาคต เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวก และเป็นประโยชน์
ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ จะเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวในหนังสอืชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลูส าคญั ทัง้นี้ หากมกีารเปลีย่นแปลงเงื่อนไขดงักล่าว
บรษิทัจดัการจะประกาศใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั ณ ทีท่ าการของบรษิทัจดัการ และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื
หน่วยลงทุน และ/หรอืประกาศทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ 

5. ส าหรบัชนิดหน่วยลงทุนส าหรบัผูล้งทุนทีไ่ม่ไดม้ถีิน่ทีอ่ยู่ในประเทศไทย บรษิทัจดัการจะเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนการรบั
ซื้อคนืหน่วยลงทุน การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ค่าใชจ้่ายในการซื้อขายหลกัทรพัย์ในสกุลเงนิดอลล่าหส์หรฐั หรอืสกุลเงนิอื่นใดทีบ่รษิทั
จดัการอาจประกาศเพิม่เตมิในอนาคต 

8.4 วิธีการค านวณและตดัจ่ายค่าธรรมเนียม 

1. การค านวณค่าธรรมเนียมตามหวัข้อค่าธรรมเนียมที่เรยีกเก็บจากผูส้ ัง่ซื้อหรอืผูถ้ือหน่วยลงทุน และ หวัขอ้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่
เรยีกเกบ็จากกองทุนรวม เป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีุรกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนัไวแ้ล้ว 

2. การค านวณค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน จะค านวณเป็นรายวนั
และเรยีกเกบ็จากกองทุนเป็นรายเดอืน ภายใน 10 วนัท าการถดัจากวนัสิน้เดอืน หรอืตามระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร 

3. ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วเนื่องกบัการบรหิารจดัการกองทุนในหวัขอ้ อื่น ๆ จะเรียกเกบ็ตามทีจ่่ายจรงิ ในทางบญัชบีรษิทัจดัการจะพจิารณาตดัจ่าย
ทัง้จ านวนหรอืทยอยตดัจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายของกองทุนเฉลีย่เท่ากนัทุกวนัตามระยะเวลาทีจ่ะไดร้บัประโยชน์จากค่าใช้จ่ายนัน้ ทัง้นี้ การตดั
ค่าใชจ้่ายดงักล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชทีีเ่กีย่วขอ้ง 

8.5 การเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย 

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายตามขอ้ “ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากผูซ้ื้อหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนและกองทุน” อาจมกีารเปลีย่นแปลง
ได ้โดยไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิรายละเอยีดโครงการ โดยบรษิทัจดัการจะด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

1. ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมมคีวามประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายตามทีไ่ดร้ะบุไวใ้นโครงการและไดด้ าเนินการดงักล่าว
แล้ว ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวใหผู้ล้งทุนทราบอย่างทัว่ถงึภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัทีม่กีารลดค่าธรรมเนียม
หรอืค่าใชจ้่ายดงักล่าว ทัง้นี้ การเปิดเผยข้อมูลต้องกระท าโดยวธิกีารที่เหมาะสมอนัท าใหม้ัน่ใจได้ว่า ผู้ลงทุนได้รบัทราบข้อมูลดงักล่าว 
เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบรษิัทจัดการกองทุนรวม หรอื ณ สถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบรษิัทจดัการ
กองทุนรวม และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี เป็นตน้ 

การลดค่าธรรมเนียมหรอืค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าส านักงานให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิม่เติมโครงการในเรื่อง
ดงักล่าวเมื่อบรษิทัจดัการกองทุนรวมไดด้ าเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว 

2. ในกรณีทีบ่รษิัทจดัการกองทุนรวมมคีวามประสงค์จะเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมหรอืค่าใช้จ่ายเพิม่ขึน้ตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการ บรษิทัจดัการ
กองทุนรวมตอ้งค านึงถงึความสมเหตุสมผลกบัสภาพปกตทิางธุรกจิและประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั และตอ้งเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวให้
ผูล้งทุนทราบล่วงหน้าอย่างทัว่ถงึดว้ยวธิกีารทีเ่หมาะสมอนัท าใหม้ัน่ใจไดว่้าผูล้งทุนไดร้บัทราบขอ้มูลดงักล่าว โดยอย่างน้อยต้องจดัให้มี
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การเผยแพร่ขอ้มลูไวบ้นเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการกองทุนรวม และ ณ สถานทีใ่นการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบรษิทัจดัการกองทุน
รวม และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้ 

2.1 ในกรณีทีก่ารเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้ไม่เกินกว่าอตัราขัน้สูงของค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเดมิตามที่ระบุไวใ้น
โครงการ ให้บรษิัทจดัการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดงักล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัท าการก่อนการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้ 

2.2 ในกรณีที่การเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้เกนิกว่าอตัราขัน้สูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายเดมิตามทีร่ะบุไว้อย่าง
ชดัเจนในโครงการแล้วว่าบรษิัทจดัการกองทุนรวมสามารถกระท าการดงักล่าวได ้ทัง้นี้ ในรอบระยะเวลายอ้นหลงั 1 ปีนับแต่วนัที่
บรษิทัจดัการกองทุนรวมประสงค์จะขึน้ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายดงักล่าว ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมด าเนินการตามหลักเกณฑ์
ดงันี้ 

(ก) ในกรณีทีก่ารเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้ไม่เกนิกว่าอตัรารอ้ยละ 5 ของอตัราขัน้สงูดงักล่าว ใหบ้รษิทัจดัการ
กองทุนรวมเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วนัก่อนการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายที่
เพิม่ขึน้ดงักล่าว 

(ข) ในกรณีทีก่ารเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้เกนิกว่าอตัรารอ้ยละ 5 ของอตัราขัน้สงูดงักล่าว บรษิทัจดัการกองทุน
รวมตอ้งไดร้บัมตพิเิศษ 

ในการเปิดเผยขอ้มลูตามวรรคหนึ่ง มใิหน้ ามาใชก้บักรณีทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมไดร้บัมตพิเิศษ” 

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

ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายดงักล่าว 

9. เคร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องของกองทุนรวม 

- เครื่องมอืการก าหนดใหผู้ล้งทุนเป็นผูร้บัภาระค่าใชจ้่าย 

การปรบัมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิด้วยสูตรการค านวณท่ีสะท้อนต้นทุนในการซ้ือขายทรพัยสิ์นของกองทุนรวม (swing 

pricing) : 

กองทุนรวมทัว่ไป 

อตัราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2.00 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

ด้วยวิธีปฏิบติั : Full swing pricing , Partial swing pricing 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

1. บรษิทัจดัการจะก าหนดอตัรา swing factor สูงสุดไม่เกนิรอ้ยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน และบรษิทัจดัการจะพจิารณาเลอืกใช ้Swing 
Pricing ทีเ่ป็น Full Swing Pricing หรอื Partial Swing Pricing ตามดุลพนิิจของบรษิทัจดัการ โดยค านึงถงึประโยชน์ของกองทุนและผูถ้ือ
หน่วยลทุนเป็นส าคญั 

2. swing factor มหีลกัการในการพจิารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บรษิัทจดัการก าหนด ซึ่งบรษิัทจดัการอาจพจิารณาใช้ข้อมูล
ประมาณการภายใต้ข้อเท็จจรงิที่มอียู่และหรอืสมมติฐานและหรอืการประเมนิจากปัจจยัที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถท าได้เพื่อให้สามารถ
ด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ โดยบรษิัทจดัการอาจพจิารณาปัจจยัต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง ไดแ้ก่ ต้นทุนและค่าใชจ้่าย
จากการซื้อหรอืขายทรพัย์สนิของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bid-ask spread ทีเ่ปลี่ยนแปลงไปจากการซื้อขายทรพัย์สนิ ความ
ผนัผวนในตลาดซื้อขายทรพัย์สนิ ภาวะสภาพคล่องของตลาดทรพัย์สนิทีล่ดลงจากปกต ิต้นทุนและค่าใชจ้่ายในการรกัษาสดัส่วนการลงทุน 
ต้นทุนและค่าใชจ้่ายการท าธุรกรรม REPO เพื่อเสรมิสภาพคล่องรองรบัธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้าม)ี ภาษีและหรอือากรแสตมป์ทีเ่กี่ยวขอ้ง 
หรอืตน้ทุนและค่าใชจ้่ายอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึปัจจยัอื่นๆ ทีก่ระทบสภาพคล่องของหลกัทรพัยท์ีก่องทุนรวมลงทุน เป็นตน้ 

3. Swing Thresholds มหีลกัการในการพจิารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บรษิัทจดัการก าหนด โดยบรษิทัจดัการอาจพจิารณาใช้
ขอ้มลูประมาณการภายใตข้อ้เทจ็จรงิทีม่อียู่และหรอืสมมตฐิานและหรอืการประเมนิจากปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งเท่าทีส่ามารถท าไดเ้พื่อใหส้ามารถ
ด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ โดยค านึงถงึปัจจยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสภาพคล่องของกองทุนรวมเป็นส าคญั ทัง้นี้ บรษิทั
จดัการอาจพจิารณาปัจจยัต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง ไดแ้ก่ พอรต์การลงทุน นโยบายการลงทุน สภาวะตลาดของทรพัย์สินทีล่งทุน รวมถงึปัจจยั
อื่นๆ ทีก่ระทบสภาพคล่องของหลกัทรพัยท์ีก่องทุนรวมลงทุน เป็นตน้ 
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4. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บรษิทัจดัการ จะไม่ใช ้Swing Pricing พรอ้มกบั Anti-dilution levies – ADL (ถา้ม)ี แต่สามารถใชร้่วมกบัเครื่องมอืใน
การบรหิารความเสีย่งสภาพคล่องอื่นไดโ้ดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

5. ในกรณีที่เป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บรษิัทจะด าเนินการตามข้อมูลที่ได้รบัจากผู้สนับสนุนการขายและรบัซื้อคนืเท่าที่
สามารถท าได ้(best effort) ภายใตส้ถานการณ์และขอ้จ ากดัในขณะนัน้ 

ขอ้สงวนสทิธิ ์

1. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะน าขอ้มูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถ้าม)ี มาใชใ้นการพจิารณาและหรอืตดัสนิใจเรื่องต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งการ
การใชเ้ครื่องมอื Swing Pricing ในวนัท าการนัน้ 

2. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัเพิม่หรอืลดอตัรา swing factor ทีเ่กบ็จรงิไดต้ามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร ซึ่งจะปรบัเพิม่ไม่เกนิอตัรา
สงูสุดทีร่ะบุไวใ้นโครงการ 

3. บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะน าค่าซื้อหน่วยลงทุนทีช่ าระเงนิดว้ยเช็ครวมเขา้เป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวนัท าการที่มกีารใชเ้ครื่องมอื 
swing pricing และบรษิัทจดัการจะน ายอดซื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวไปใช้ในการพจิารณาและหรอืตดัสนิใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการใช้
เครื่องมอื swing pricing ในวนัท าการนัน้ ทัง้นี้บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการด าเนินการใด ๆ ที่ได้ด าเนินการหรอื
ตดัสนิใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกบัการใช้เครื่องมอื swing pricing ในวนัท าการนัน้ แม้หากภายหลงัปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทัง้หมด
หรอืบางส่วนของวนัท าการนัน้ไม่สามารถเรยีกเก็บเงนิได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ช าระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นัน้ ไม่ได้รบัการ
จดัสรรหน่วยลงทุน ซึง่เป็นไปตามดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

4. บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางด าเนินการระหว่างการใชเ้ครื่องมอื โดยจะยงัคงเป็นไปตามที่สานักงาน ก.ล.ต.และ
หรอืสมาคมบรษิทัจดัการลงทุนและหรอืหน่วยงานทีม่อี านาจอื่นกาหนดใหบ้รษิทัจดัการด าเนินการได ้

5. บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิไม่ใช้เครื่องมือ swing pricing ดงักล่าวในกรณีที่พิจารณาแล้วว่าค าสัง่ซื้อ-ขาย-สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่มี
ผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมนีัยส าคญั และ/หรอือาจใช้ร่วมกบัเครื่องมอืในการบรหิารสภาพคล่องอื่นๆ แล้วแต่กรณี 
โดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

การพจิารณาใชเ้ครื่องมอื 

1.  บรษิทัจดัการอาจพจิารณาใช ้Swing Pricing ทีแ่ตกต่างกนัไดใ้นแต่ละวนัท าการ ทีม่กีารใชเ้ครื่องมอืนี้โดยเป็นไปตามดุลยพนิิจของบรษิทั
จดัการ โดยค านึงถงึและรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนและความเหมาะสมในทางปฏบิตัเิป็นส าคญั 

2. ในกรณีทีบ่รษิัทจดัการพจิารณาใช ้partial swing pricing จะเป็นการใชเ้ฉพาะวนัท าการซื้อขายใดที่สดัส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุน
สุทธขิองกองทุน เทยีบกบัมูลค่าทรพัย์สนิสุทธทิัง้หมดของกองทุน มคี่าเกินกว่า swing threshold ทีบ่รษิทัจดัการก าหนด โดยทีมู่ลค่าซื้อ
ขายหน่วยลงทุนสุทธขิองกองทุน ค านวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเขา้ (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 : 

หลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไข 

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

ขอ้สงวนสทิธิ ์

1.  ในกรณีที่มีการใช้ Notice period และมีเหตุที่ท าให้ต้องใช้เครื่องมืออื่นด้วย บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิบัติกับค าสัง่ที่ได้จาก 
Notice period นัน้เช่นเดียวกับค าสัง่ที่ได้ตามปกติในวนัที่ท ารายการด้วย ทัง้นี้ บรษิัทจดัการอาจพิจารณาใช้ Notice period ร่วมกับ
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เครื่องมอือื่น ได้แก่ Swing pricing, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรอืเครื่องมอือื่น ๆ หรอือาจไม่ใช้
เครื่องมอื Notice period ดงักล่าว 

ในกรณีทีพ่จิารณาแลว้ว่าค าสัง่ซื้อ-ขาย-สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่มผีลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมนีัยส าคญั โดยขึน้อยู่
กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

2.  บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะปรบัเพิ่มหรอืลด Notice period ได้ตามที่บรษิัทจดัการเห็นสมควร ซึ่งจะปรบัเพิ่มไม่เกิน Notice period 
สูงสุดทีก่ าหนดไวใ้นโครงการ โดยบรษิทัจดัการจะเปิดเผยทางเวบ็ไซด์ของบรษิัทจดัการและในหนังสอืชี้ชวนส่วนขอ้มูลกองทุนรวมหรอื
ผ่านทางช่องทางอื่นทีบ่รษิทัจดัการก าหนด 

3.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะน าขอ้มูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถา้ม)ี มาใชใ้นการพจิารณาและหรอืตดัสนิใจเรื่องต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งการ
การใชเ้ครื่องมอื Notice period ในวนัท าการนัน้ 

การพจิารณาใชเ้ครื่องมอื 

1.  บรษิทัจดัการอาจพจิารณาใช ้Notice period ทีแ่ตกต่างกนัไดใ้นแต่ละวนัท าการทีม่กีารใชเ้ครื่องมอืนี้โดยเป็นไปตามดุลยพนิิจของบรษิทั
จดัการ โดยค านึงถงึและรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนและความเหมาะสมในทางปฏบิตัเิป็นส าคญั 

2.  บรษิัทจดัการอาจพิจารณาใช้และก าหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่
บรษิทัจดัการก าหนด โดยพจิารณาจากปัจจยัต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยบรษิทัจดัการอาจพจิารณาใช ้ขอ้มลูประมาณการภายใตข้อ้เทจ็จรงิที่
มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรอืการประเมินจากปัจจยัที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถท าได้เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ภายในเวลาและ
เงื่อนไข ณ ขณะนัน้ๆ โดยค านึงถึงปัจจยัที่เกี่ยวข้องกบัสภาพคล่องของกองทุนรวมเป็นส าคญั ทัง้นี้ บรษิัทจดัการอาจพิจารณาปัจจยั
ต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งไดแ้ก่ พอรต์การลงทุน นโยบายการลงทุน สภาวะตลาดของทรพัยส์นิทีล่งทุน รวมถงึปัจจยัอื่นๆ ทีก่ระทบสภาพคล่อง
ของ หลกัทรพัยท์ีก่องทุนรวมลงทุน เป็นตน้ 

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) : 

กองทุนรวมทัว่ไป 

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต า่กว่าร้อยละ : 10.00 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

โดยบริษทัจดัการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 7 วนัท าการ 

ในทุกรอบเวลา : 30 วนั 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไข 

1. บรษิทัจดัการจะท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (redemption) และสบัเปลีย่นออก (switch out) ไม่เกนิ Redemption Gate ตามราคารบัซื้อ
คนืหน่วยลงทุน ณ วนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ เวน้แต่กรณีทีก่องทุนมสีภาพคล่องเพยีงพอ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธิทีจ่ะรบั
ซื้อคนืหน่วยลงทุนหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเกนิกว่า Redemption Gate ทีป่ระกาศใช ้

2. ในกรณีที่บริษัทจดัการก าหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption Gate จะ
ใชฉ้พาะวนัท าการซื้อขายใดที ่สดัส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธขิองกองทุนเทยีบกบั มูลค่าทรพัย์สนิสุทธทิัง้หมดของกองทุน มี
ค่าเท่ากบัหรอืมากกว่า Gate threshold ทีบ่รษิทัจดัการก าหนด โดยที ่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธขิองกองทุน ค านวณจาก มูลค่าการ
ซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มลูค่าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ (switch in) หกัดว้ยมลูค่าการขายคนืหน่วยลงทุน (redemption) 
และหกัดว้ยมลูค่าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก (switch out) 

3. บรษิัทจดัการจะพจิารณาก าหนดวธิีการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสดัส่วน (pro-rata basis) ของ
ค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออก ณ วนัทีใ่ช ้Redemption Gate ดงันัน้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจไม่ไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทุน 
และมูลค่าหน่วยลงทุนทัง้จ านวน ในวนัที่ส่งค าสัง่ขายคืนหรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนนัน้ รวมทัง้อาจไม่ได้รบัเงนิค่าขายคนืทัง้จ านวน
ภายในระยะเวลาทีก่ าหนดไว ้

ส าหรบัค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือ บรษิัทจดัการจะน าไปท ารายการในวนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน
ถดัไป รวมกบัค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออกใหม่ตามสดัส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มกีารจดัล าดบัก่อน-หลงัของค าสัง่
รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน โดยปัจจุบนับรษิัทจดัการยงัไม่เปิดให้มกีารยกเลิกค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออกจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนทีส่่งค าสัง่มาแลว้ในวนัทีม่กีารใช ้Redemption Gate ดงักลา่ว  



 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เวยีดนาม อคิวติี ้                                                                                                   21 

อย่างไรก็ตาม หากเมื่อบรษิัทจดัการมีระบบงานส าหรบัรองรบัการจัดการกรณีเปิดให้มีการยกเลิกค าสัง่รบัซื้อคืนหน่วยลงทุนและ
สบัเปลี่ยนออก บริษัทจดัการอาจเปิดให้มีการยกเลิกค าสัง่รบัซื้อคืนหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือได้ ซึ่งจะเป็นไปตาม
เงื่อนไขและวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการก าหนด ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าก่อนการด าเนินการดงักล่าว 

4. บรษิทัจดัการอาจพจิารณาก าหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครัง้แตกต่างกนัได ้แต่ Redemption Gate จะไม่ต ่ากว่า 
Redemption Gate ขัน้ต ่า และ gate period จะไม่มากกว่าระดบัเพดานทีร่ะบุไวใ้นโครงการ 

5. บรษิทัจดัการจะท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลีย่นออก ไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ณ วนัท าการ
รบัซื้อคืนหน่วยลงทุน ทัง้นี้  เว้นแต่กรณีที่กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือ
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเกนิกว่า Redemption Gate ทีป่ระกาศใช ้

6. บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบเมื่อมกีารใช ้Redemption gate โดยไม่ชกัชา้ 

7. ในกรณีที่มกีารใช้เครื่องมอื Redemption Gate นี้ บรษิัทจดัการอาจใช้ร่วมกบัเครื่องมอืในการบรหิารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้โดย
ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

8. ในกรณีที่เป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บรษิัทจะด าเนินการตามข้อมูลที่ได้รบัจากผู้สนับสนุนการขายและรบัซื้อคนืเท่าที่
สามารถท าได ้(best effort) ภายใตส้ถานการณ์และขอ้จ ากดัในขณะนัน้ 

ขอ้สงวนสทิธิ ์

1. บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะปรบัเพิ่มหรือลดอัตรา Gate threshold รวมถึงเปลี่ยนแปลง gate period ได้ตามดุลยพินิจของบรษิัท
จดัการ โดยจะปรบัลดไม่ต ่ากว่า Redemption Gate ขัน้ต ่าที่ระบุในโครงการ และไม่เกิน Gate period สูงสุด ที่ระบุในโครงการ ทัง้นี้ 
รายละเอยีดวธิกีารค านวณเป็นไปตามวธิทีีบ่รษิทัจดัการก าหนด 

2. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเกนิกว่า Redemption Gate ทีป่ระกาศใช ้

3. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลี่ยนแปลงแนวทางด าเนินการระหว่างการท า Redemption Gate ไดแ้ก่การยกเลกิ Redemption Gate 
ก่อนระยะเวลาที่ก าหนด การใช้เครื่องมอือื่นแทน Redemption Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทัง้นี้ ในกรณีที่ไม่สามารถช าระค่าขายคนืหน่วย
ลงทุนในส่วนทีเ่หลอืได ้บรษิทัจดัการอาจพจิารณายกเลกิค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนทัง้หมดทีค่า้งอยู่ในรายการ และแจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนที่
ถูกยกเลกิค าสัง่โดยไม่ชกัชา้ 

4. บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะน าข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถ้าม)ี มาใช้ในการพจิารณาและหรอืตดัสนิใจเรื่องต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง
การการใชเ้ครื่องมอื Redemption Gate ในวนัท าการนัน้ 

5. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธไิม่ใชเ้ครื่องมอื Redemption Gate ดงักล่าวในกรณีทีพ่จิารณาแลว้ว่าค าสัง่ซื้อ-ขาย-สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไม่มี
ผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมนีัยส าคญั โดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

การพจิารณาใชเ้ครื่องมอื 

1. บรษิัทจดัการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate ที่แตกต่างกนัในแต่ละวนัท าการที่มีการใช้เครื่องมอืนี้โดยเป็นไปตามดุลยพินิจของ
บรษิทัจดัการ โดยค านึงถงึและรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนและความเหมาะสมในทางปฏบิตัเิป็นส าคญั 

2. บรษิัทจดัการอาจพจิารณาใช ้Redemption Gate เฉพาะกรณีทีเ่กดิสถานการณ์ไม่ปกติ หรอืประเมนิว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกต ิโดย
บรษิัทจดัการอาจก าหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate threshold ได้ โดยค านึงถึงปัจจยัที่เกี่ยวข้องกบัสภาพคล่อง
ของกองทุนรวมเป็นส าคญั ทัง้นี้ บรษิัทจดัการอาจพิจารณาปัจจยัต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ มีความผนัผวนในตลาดซื้อขายทรพัย์สิน 
สภาพคล่องของตลาดทรพัย์สนิลดลงจากภาวะปกติ สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรอืประเมนิว่าสภาพคล่องของกองทุนจะไม่
สอดคล้องกบัปรมิาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม เกดิการไถ่ถอนผดิปกต ิเกดิการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ทีก่ าหนดไว ้หรอื
ปัจจยัอื่น ๆ ทีน่อกเหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการ รวมถงึปัจจยัอื่นๆ ทีก่ระทบสภาพคล่องของหลกัทรพัยท์ีก่องทุนรวมลงทุน เป็นตน้ 

- การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ทีร่บัไวห้รอืจะหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน 

(suspension of dealings) 

บริษทัจดัการกองทุนรวมสามารถด าเนินการได้สูงสุดไม่เกิน (วนัท าการ) : 1 

เว้นแต่จะได้รบัการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากส านักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจดัการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและ
สมเหตุสมผลว่า จ าเป็นต้องระงบัการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยได้รบัความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด 
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บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ทีร่บัไวแ้ล้วหรอืจะหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน 
(suspension of dealings) ไดด้ว้ยเหตุอื่นใดดงัต่อไปนี้ ซึง่ไม่เกนิกว่ากรณีทีป่ระกาศคณะกรรมการก ากบั 

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด 

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีร่บัไวแ้ลว้ หรอืเป็นการหยุดรบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนแก่ผูล้งทุนเฉพาะราย เนื่องจาก
ปรากฏขอ้เทจ็จรงิดงันี้ 

   (ก) บรษิทัจดัการกองทุนรวมมเีหตุอนัควรสงสยัว่าผูล้งทุนรายนัน้ ๆ มสี่วนเกีย่วขอ้งกบัการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

(1) การกระท าทีเ่ป็นความผดิมลูฐานหรอืความผดิฐานฟอกเงนิตามกฎหมายเกีย่วกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอก 

    เงนิไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทย หรอืกฎหมายต่างประเทศ 

(2) การใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย 

(3) การกระท าทีเ่ป็นการปฏบิตัติามค าสัง่เกีย่วกบัการยดึหรอือายดัทรพัยส์นิโดยบุคคลผูม้อี านาจตามกฎหมาย 

(ข) บรษิทัจดัการกองทุนรวมไม่สามารถด าเนินการรูจ้กัลูกคา้ และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัลูกคา้ไดใ้นสาระ ส าคญั 

2.อยู่ในระหว่างด าเนินการเปลี่ยนให้บรษิทัจดัการกองทุนรวมรายอื่นเขา้บรหิารจดัการกองทุนรวมภายใต้การจดัการของตนอนัเนื่องมาจาก 
การทีบ่รษิัทจดัการกองทุนรวมรายเดมิไม่สามารถด ารงความเพยีงพอของเงนิกองทุนไดต้ามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และ
ตลาดหลกัทรพัย์ ว่าดว้ยการด ารงเงนิกองทุนของผูป้ระกอบธุรกจิการจดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้า
ซื้อขายหลกัทรพัย์และการค้าหลกัทรพัย์ และการจดัจ าหน่ายหลกัทรพัย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จดัการเงนิทุนสญัญาซื้อขาย
ล่วงหน้า ซึง่ใหก้ระท าไดไ้ม่เกนิ 3 วนัท าการ 

3.อยู่ในระหว่างด าเนินการเพื่อเลกิกองทุนรวม ในกรณีทีป่รากฏขอ้เทจ็จรงิซึง่บรษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแล้วมคีวามเชื่อโดยสุจรติและ
สมเหตุสมผลว่าจะมกีารขายคนืหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดงัต่อไปนี้ และการเลกิกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน
โดยรวม 

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

(ข) มยีอดรวมการขายคนืหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วนัท าการ ซื้อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกนัคดิเป็นจ านวนเกนิกว่า 2 ใน 3 
ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมด ทัง้นี้ กรณีทีเ่ป็นกองทุนรวมทีม่กี าหนดระยะเวลาการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเป็นช่วง 
(interval fund) การพจิารณาระยะเวลาการขายคนืหน่วยลงทุน ใหพ้จิารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดยีวกนั ซึ่งกองทุนรวมเปิดให้
รบัซื้อคืนหน่วยลงทุนเท่านัน้ทัง้นี้ บริษัทจดัการกองทุนรวมจะไม่ด าเนินการตามข้อ 3 วรรคหนึ่ง หากบริษัทจดัการกองทุนรวม
พจิารณาแล้ว มคีวามเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าการเลกิกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนทีเ่หลอือยู่เน่ืองจาก
กองทุนรวมยงัคงมทีรพัย์สนิคงเหลอื ทีม่คีุณภาพและมสีภาพคล่องอย่างเพยีงพอ และผูถ้อืหน่วยลงทุนทีเ่หลืออยู่จะไม่ไดร้บัผลกระทบ
จากการขายคนืนัน้ 

10. ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน :  

ค านวณของทุกสิน้วนัท าการและประกาศภายในวนัท าการถดัไป 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

บรษิทัจดัการจะค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวมตามหลกัเกณฑ ์และวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัยป์ระกาศก าหนด และตามทีส่มาคมบรษิทัจดัการลงทุนก าหนดโดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. 

1 มลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

2 มลูค่าหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดสะสมมลูค่า 

3 มลูค่าหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนสถาบนั 

4 มลูค่าหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนกลุ่ม 

5 มลูค่าหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ 

6 มลูค่าหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนพเิศษ 

7มลูค่าหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์ 

8 มลูค่าหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม 
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กองทุนมกีารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามชนิด ดงันัน้ มลูค่าหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมมีลูค่าไม่เท่ากนั 

มูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองแต่ละชนิดหน่วยลงทุนรวมกนัจะเท่ากบัมูลค่าทรพัย์สินสุทธขิองกองทุนรวม ซึ่งผลประโยชน์ทีเ่กดิจากการลงทุนจะ
ถอืเป็นประโยชน์ของกองทุนรวม และจะถูกปันส่วนตามสดัส่วนมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองหน่วยลงทุนแต่ละชนิด 

ในกรณีทีม่กีารลงทุนในต่างประเทศบรษิัทจดัการจะค านวณจากมูลค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวมในส่วนทีล่งทุนในประเทศ รวมกบัมูลค่า
ทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวมในส่วนที่ลงทุนในต่างประเทศ เพื่อใชใ้นการค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อ
คนืหน่วยลงทุน 

อนึ่ง ในการใชอ้ตัราแลกเปลี่ยนเพื่อค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธเิป็นเงนิบาท บรษิทัจดัการจะใชอ้ตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Spot 
Rate) ที่ประกาศโดย Bloomberg ณ วนัท าการค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน ที่เวลาประมาณ 16.00 น. เป็นเกณฑ์ใน
การค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธเิป็นเงนิบาท 

ทัง้นี้ หากข้อมูลดงักล่าวไม่ปรากฏอยู่ในระบบข้างต้น บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิใช้อตัราแลกเปลี่ยนที่อ้างอิงจากแหล่งอื่น ภายใต้ความ
เห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ เช่น อตัราแลกเปลี่ยนจาก APEX หรอื Reuter ณ วนัท าการค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิและมูลค่าหน่วย
ลงทุน ที่เวลาประมาณ 16.00 น. หรือระบบอื่นใดที่มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้ เป็นต้น เป็นเกณฑ์ในการค านวณมูลค่า
ทรพัย์สนิสุทธเิป็นเงนิบาท โดยอตัราแลกเปลี่ยนที่อ้างอิงจะต้องเป็นไปตามที่ประกาศสมาคม หรอืประกาศที่เกี่ยวขอ้งก าหนดการค านวณ
มลูค่าทรพัยส์นิสุทธแิยกตามรายชนิดของหน่วยลงทุน ผูล้งทุนสามารถศกึษารายละเอยีดไดท้ี ่: https://www.principal.th/ 

ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะด าเนินการและชดเชยราคาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก าหนดในประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนและหรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์ว่าดว้ยเรื่องการด าเนินการใน
กรณทีีม่ลูค่าหน่วยลงทุนหรอืราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง 

ในกรณีทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ เน่ืองจากมเีหตุจ าเป็นและสมควรทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุม ของบรษิทัจดัการ โดยเหตุ
ดงักล่าวส่งผลใหบ้รษิทัจดัการไม่ไดร้บัขอ้มูลเกี่ยวกบัราคาของทรพัย์สนิทีก่องทุนลงทุน หรอืไม่สามารถค านวณหรอืประกาศมูลค่าทรพัย์สนิ
สุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนื หน่วยลงทุนได ้บรษิทัจดัการจะด าเนินการประกาศสาเหตุ และแนวทาง
ปฏบิตัใิหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบผ่านช่องทาง ที่เขา้ถงึไดง้่ายและทัว่ถงึ ภายในเวลาที่ผูล้งทุนสามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลในการตดัสนิใจ
ลงทุนได ้

 



 

 

               แนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียง 
ผูล้งทุนสามารถตรวจดแูนวทางในการใชส้ทิธอิอกเสยีงและการด าเนินการใชส้ทิธอิอกเสยีงในการประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั

ต่างๆในรอบปีปฏทินิไดจ้าก website ของบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 
 
 

รายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมกีารท าธรุกรรมกบักองทุนรวม 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวยีดนาม อิควิต้ี 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2564 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 
 

                                                        -ไม่ม-ี 
           

หมายเหตุ : ผูล้งทนุสามารถตรวจสอบการท าธุรกรรมกบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบักองทุนรวมได้
ที่  บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่  website ของบริษัทจัดการ (www.principal.th) และ
ส านกังาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)  
 
 

รายชื่อผู้จดัการกองทุนท่ีบริหารจดัการกองทุนรวม 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวยีดนาม อิควิต้ี 

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

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

 
 

รายงานรายละเอียดการรบัคา่ตอบแทน หรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีมิใช่ดอกเบีย้ หรือผลประโยชน์ทัว่ไปท่ีเกิดจากการลงทนุ 
- ไม่ม ี- 

http://www.sec.or.th/


 

 

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

 
 

ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซ้ือขายหลกัทรพัย ์

ตัง้แต่วนัท่ี  1 ตุลาคม 2564 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 

    

อนัดบั รายช่ือบริษทันายหน้า 

ค่านายหน้าจาก
การซ้ือขาย

หลกัทรพัย ์(หน่วย 
: บาท) 

ร้อยละของค่า
นายหน้าทัง้หมด 

1 HO CHI MINH CITY SECURITIES CORPORATION 5,676,641.80 30.93 

2 SAIGON SECURITIES INCOPORATION 5,303,754.18 28.90 

3 VIET CAPITAL SECURITIES CORPORATION 4,164,735.96 22.69 

4 MAYBANK KIM ENG SECURITIES (VIETNAM) LIMITED 3,208,865.78 17.48 

รวมค่านายหน้าทัง้หมด 
        

18,353,997.72  100.00 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ส่วนข้อผกูพนั



ข้อผกูพนั 
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1. บริษทัจดัการ 

ชื่อบรษิทัจดัการ : บรษิทั หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนพรนิซเิพลิ จ ากดั 

ทีอ่ยู่ (ภาษาไทย) : 

เลขที ่44 อาคารธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย ชัน้ 16 ถนนหลงัสวน แขวงลุมพนิี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

ทีอ่ยู่ (ภาษาองักฤษ) : 

44 CIMB THAI BANK BUILDING, 16TH FLOOR, LANGSUAN ROAD, LUMPHINI, PATHUM WAN, Bangkok 10330 

สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบ : 

(1)  ยื่นค าขอจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิซึง่เป็นเงนิทีไ่ดจ้ากการเสนอขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนรวมต่อส านักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ภายใน 15 วนัท าการนับตัง้แต่วนัถดัจากวนัปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครัง้แรก 

(2)  เมื่อได้รับอนุมัติให้จัดตัง้และจัดการกองทุนรวม จัดให้มีข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจั ดการ สัญญาแต่งตัง้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ และหนังสอืชีช้วน ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

(3)  จดัส่ง แจกจ่าย หรอืจดัให้มหีนังสอืชี้ชวนทีเ่ป็นปัจจุบนั จดัให้มใีบจองซื้อหน่วยลงทุนหรอืใบค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตาม
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

(4)  ชี้แจงและด าเนินการใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุนชี้แจงขอ้มูลใหผู้้ถอืหน่วยลงทุนหรอืผูท้ี่สนใจ จะ
ลงทุนทราบในกรณีทีม่กีารแก้ไขเพิม่เตมิโครงการ หรอืมเีหตุการณ์ทีม่ผีลกระทบอย่างมนีัยส าคญัต่อสทิธปิระโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน
หรอืต่อการตดัสนิใจในการลงทุนหรอืต่อการเปลีย่นแปลงในราคาของหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 

(5)  เสนอขายหน่วยลงทุน ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

(6)  เสนอขายหน่วยลงทุนเกนิจ านวนเงนิทุนของโครงการไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 15 ของจ านวนเงนิทุนของโครงการ หากบรษิทัจดัการแสดงความ
ประสงคด์งักล่าวไวอ้ย่างชดัเจนในโครงการ 

(7)  ออกใบหน่วยลงทุน หรอืหนังสอืรบัรองสทิธิในหน่วยลงทุน หรอืสมุดบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืปรบัปรุงรายการในสมุดบญัชี
แสดงสทิธใินหน่วยลงทุนใหเ้ป็นปัจจุบนั และส่งใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน ตามรายละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นโครงการ 

(8)  ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรพัย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง แล้วแต่กรณี ตาม
รายละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นโครงการ และจดัท ารายงานตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

(9)  ค านวณและประกาศมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตาม
ระยะเวลา หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

(10)  ด าเนินการตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดในกรณีทีม่ลูค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน 
จ านวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไม่ถูกตอ้ง 

(11)  ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ ในโครงการและตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

(12)  บรษิทัจดัการอาจเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดม้คี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด
ไดต้ามรายละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นโครงการและตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

(13)  บรษิทัจดัการอาจไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนที่ได้รบัไวแ้ล้วหรอือาจหยุดรบัค าสัง่ซื้ อ
หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนได ้ตามรายละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นโครงการและตามหลกัเกณฑ์และวธิีการทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศก าหนด 

(14)  ในกรณีทีก่องทุนเปิดไม่สามารถช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนได ้และผูถ้อืหน่วยลงทุนทีส่ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุน
ตกลงทีจ่ะรบัช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นแทนเงนิบรษิทัจดัการอาจช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าว
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เป็นหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นได ้โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ ทัง้นี้ ตามทีก่ าหนดในรายละเอยีดโครงการและตาม
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่มาคมก าหนด 

(15)  จดัท างบการเงนิของกองทุนรวมใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการบญัชสี าหรบักจิการทีม่ธีุรกจิเฉพาะด้านการลงทุน และตามหลกัเกณฑ์และ
วธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

(16)  จดัท ารายงานทุกรอบปีบญัช ีเพื่อแสดงขอ้มลูเกี่ยวกบักองทุนเปิดของรอบปีบญัช ีและส่งรายงานดงักล่าวใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ชีื่ออยู่
ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนและส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในสามเดอืนนับแต่วนัสิน้ปีบญัช ีทัง้นี้ หากบรษิทัจดัการเลอืกจดัท า
และส่งรายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดอืนตามปีปฏิทนิให้ระยะเวลาการส่งรายงานเพื่อแสดงขอ้มูลเกี่ยวกบักองทุนรวมของรอบปีบญัชี
ขยายเป็นภายในสีเ่ดอืนนับแต่วนัสิน้ปีบญัช ี

(17)  จดัท ารายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดอืนของรอบปีบญัชหีรอืปีปฏทินิ เพื่อแสดงขอ้มูลเกีย่วกบักองทุนเปิดของรอบระยะเวลาหกเดอืนนัน้ 
และส่งรายงานดงักล่าวใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ชีื่ออยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนและส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในสองเดอืนนับ
แต่วนัสิน้รอบระยะเวลาหกเดอืนดงักล่าว ทัง้นี้ ในกรณีทีบ่รษิัทจดัการเลอืกจดัท าและส่งรายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดอืนตามรอบปีบญัช ี
ใหบ้รษิทัจดัการไดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งจดัท าและส่งรายงานดงักล่าวในรอบระยะเวลาหกเดอืนหลงัส าหรบัปีบญัชนีัน้ 

(18)  จดัใหม้รีายงานทุกรอบปีบญัช ีรายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดอืนของรอบปีบญัชหีรอืปีปฏทินิ ของรอบระยะเวลาล่าสุดไว ้ณ ทีท่ าการทุก
แห่งของบรษิทัจดัการ และสถานทีต่ดิต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน เพื่อใหผู้ถ้อืหน่วย
ลงทุนสามารถตรวจดูไดแ้ละจดัส าเนาใหเ้มื่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรอ้งขอ 

(19)  จดัท าและส่งรายงานเกี่ยวกบัข้อมูลการจดัการกองทุนรวมส าหรบัทุกรอบระยะเวลา 6 เดอืนของรอบปีบญัชหีรอืของรอบปีปฏิทนิและ
รายงานทุกรอบปีบญัชขีองกองทุนตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด และส่งรายงานดงักล่าวแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ชีื่ออยู่ใน
ทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนและส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 2 เดอืนนับแต่วนัสิ้นรอบระยะเวลา 6 เดอืน และ ภายใน 3 เดอืน
นับแต่วนัสิน้ปีบญัช ีทัง้นี้ หากบรษิทัจดัการเลอืกจดัท าและจดัส่งรายงานรอบปีบญัชตีามรายงานรอบปีปฎทินิ บรษิทัจดัการสามารถขยาย
ระยะเวลาการส่งรายงานเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกบักองทุนรวมเป็นภายใน 4 เดอืนนับแต่วนัสิ้นรอบปีบญัชขีองกองทุน ตามล าดบั การ
จดัส่งรายงานดงักล่าวใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนนัน้ ใหบ้รษิทัจดัการจะด าเนินการอย่างน้อยดว้ยวธิกีารอย่างหนึ่งอย่างใด ดงัต่อไปนี้ 

(1) จดัส่งรายงานดงักล่าวในรปูแบบเอกสารสิง่พมิพ ์หรอื สื่อบนัทกึขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกส์ 

(2) เผยแพร่รายงานดงักล่าวบนเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการกองทุนรวม ทัง้นี้ ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนแจง้ความประสงคใ์หจ้ดัส่งรายงาน
ดงักล่าวโดยวธิีการตาม (1) ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมด าเนินการตามวธิีการดงักล่าวดว้ยทัง้นี้ ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการเลอืกจดัท า
รายงานรอบปีบญัชขีองกองทุน บรษิทัจดัการจะไดร้บัการยกเวน้ไม่ตอ้งจดัท าและจดัส่งรายงานในรอบระยะเวลา 6 เดอืนหลงัส าหรบั
รอบระยะเวลาบญัชนีัน้ เวน้แต่ในกรณีทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต.หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเหน็ชอบหรอืมปีระกาศ
แกไ้ขเป็นอย่างอื่น 

(20)  จดัใหม้ผีูส้อบบญัชขีองกองทุนรวมที่ไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต ตามประกาศของส านักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ว่าดว้ยการใหค้วามเหน็ชอบผูส้อบบญัช ี

(21)  จดัใหม้ผีูดู้แลผลประโยชน์ทีม่คีุณสมบตัติามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต ว่าดว้ยคุณสมบตัขิองผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน
รวมและหากมเีหตุต้องเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ว่าเพราะเหตุใด บรษิัทจดัการจะกระท าได้ต่อเมื่อได้รบัอนุญาตจากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน 

(22)  ประสานงานกบัผูดู้แลผลประโยชน์ตามรายละเอยีดในสญัญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน เช่น การส่งมอบ รบัมอบ แปลงสภาพ 
จ าหน่าย จ่ายโอน ช าระ รบัช าระค่าหลกัทรพัย ์การรบัและจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายของกองทุน 

(23)  แต่งตัง้นายทะเบยีนของกองทุนตามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร 

(24)  แต่งตัง้ผูช้ าระบญัชกีองทุนเมื่อยุตหิรอืเลกิกองทุน ทัง้นี้ โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน 

(25)  ด าเนินการทีเ่กีย่วเนื่องกบัการบรหิารจดัการกองทุน เช่น การเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหลกัทรพัยท์ีก่องทุนลงทุน ดูแล ตดิตามสทิธขิองกองทุน 
การด าเนินการทางกฎหมายเพื่อประโยชน์ของกองทุน 
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(26)  ด าเนินการเลิกกองทุนเมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนหรอืมผีู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเข้าข่ายต้องเลิกกองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

(27)  ด าเนินการแกไ้ขเพิม่เตมิรายละเอยีดโครงการจดัการกองทุนตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

(28)  ขอรบัใบแทนหลกัฐานการรบัจดทะเบียนกองทรพัย์สนิเป็นกองทุนรวมต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยเสยีค่าธรรมเนียมตาม
อตัราทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดในกรณีทีห่ลกัฐานดงักล่าวสญูหายหรอืถูกท าลาย 

(29)  ปฏบิตักิารอื่น ๆ เพื่อใหบ้รรลุซึ่งวตัถุประสงค์ของกองทุนและรกัษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนภายใต้ขอบเขต หน้าที ่และ
ความรบัผิดชอบของบริษัทจัดการ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ทีม่อียู่ในปัจจุบนัและทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิในอนาคต 

บรษิัทจดัการกองทุนรวมมีหน้าที่ปฏิบตัิตามข้อผูกพนั โครงการจดัการกองทุน กฎหมายว่าด้วยหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ ตลอดจน
ประกาศ กฎ หรอืค าสัง่ทีอ่อกโดยอาศยัอ านาจตลาดหลกัทรพัย์แห่งกฎหมายดงักล่าว ทัง้นี้ในกรณีทีข่อ้ก าหนดในขอ้ผกูพนัหรอืโครงการจดัการ
กองทุนรวมขดัหรอืแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรอืค าสัง่ดงักล่าว หากบรษิัทจดัการกองทุนได้ด าเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ประกาศ กฎ หรอืค าสัง่นัน้ ใหถ้อืว่าบรษิทัจดัการกองทุน ไดป้ฏบิตัใิห้เป็นไปตามขอ้ผกูพนัหรอืโครงการจดัการกองทุนรวมแลว้ 

เงื่อนไขการเปลี่ยนบรษิทัจดัการ : - 

ในกรณีที่มกีารเปลี่ยนบริษัทจดัการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยค าสัง่ของส านักงานหรอืโดยเหตุอื่นใดตามพระราชบัญญัติหลักทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 บรษิทัจดัการกองทุนรวมต้องด าเนินการตามทีจ่ าเป็นเพื่อใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมรายใหม่เขา้ท าหน้าทีต่่อไปได้ซึ่ง
รวมถงึการส่งมอบเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ใหแ้ก่บรษิทัจดัการกองทุนรวมรายใหม่ 

 

2. ผู้ดแูลผลประโยชน์ 

ชื่อ : ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 

ทีอ่ยู่ : เลขที ่400/22 ถนนพหลโยธนิ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 

สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบ : 

(1)  ดูแลใหบ้รษิทัจดัการปฏบิตัติามหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการจดัการกองทุนและขอ้ผูกพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุน
กบับรษิทัจดัการ พระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอืประกาศส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ทีม่อียู่ในปัจจุบนัและทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิในอนาคต โดยเคร่งครดั 

(2)  รบัฝากทรพัยส์นิของกองทุนโดยแยกไวต้่างหากจากทรพัยส์นิอื่น รวมถงึการดูแลและเกบ็รกัษาทรพัยส์นิของกองทุน รบัเงนิและทรพัย์สนิ
ต่าง ๆ ทีก่องทุนพงึไดร้บัจากการจดัตัง้และจดัการกองทุน เช่น เงนิปันผล ดอกเบีย้รบัจากหลกัทรพัย ์ผลตอบแทน เงนิตน้อื่นใดทีไ่ดจ้าก
หลกัทรพัย์หรอืจากการจ าหน่ายหรอืเวนคนืหลกัทรพัย์ เงนิช าระค่าซื้อหน่วยลงทุน หรอืเงนิไดอ้ื่นใดของกองทุน โดยดูแล รับฝาก และ
เกบ็รกัษาไวใ้นบญัชเีงนิฝากและหรอืบญัชทีรพัย์สนิของกองทุนพรอ้มทัง้ดูแลใหก้ารเบกิจ่ายทรพัย์สนิของกองทุนเป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้น
โครงการจดัการกองทุน รวมถงึการจ่ายเงนิจากบญัชเีงนิฝากของกองทุนเพื่อเป็นค่าใชจ้่ายของกองทุนตามค าสัง่ของบรษิทัจดัการ ทัง้นี้
ผู้ดูแลผลประโยชน์จะรบัผิดชอบต่อความเสียหาย ความสูญเสยี หรอืค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการไม่สามารถด าเนินการรบัหรือ
จ่ายเงนิไดท้นัตามก าหนดเวลาตามค าสัง่ของบรษิทัจดัการ 

(3)  จดัท าบัญชีแสดงการรบัจ่ายทรพัย์สินของกองทุน เช่น จดัท ารายงานการด าเนินการตามค าสัง่ของบริษัทจัดการในการรบัเงินและ
ทรพัย์สนิต่าง ๆ ทีก่องทุนพงึได้รบัจากการจดัตัง้และจดัการกองทุน เช่น เงนิปันผล ดอกเบี้ย การจ าหน่ายหลกัทรพัย์ จดัท าบญัชแีละ
รบัรองความถูกตอ้งของทรพัยส์นิของกองทุนทีร่บัฝากไว ้

(4)  จดัใหม้กีารรบัมอบ ส่งมอบ เปลีย่นแปลง จ าหน่าย รบัช าระ ช าระราคาหลกัทรพัย ์และโอนหลกัทรพัย์ต่าง ๆ ทีเ่ป็นทรพัย์สนิของกองทุน 
ตามค าสัง่ของบรษิทัจดัการ โดยผูดู้แลผลประโยชน์จะไดต้รวจสอบรายละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้งใหถู้กตอ้งครบถ้วนก่อน 
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(5)  จดัท ารายงานการค านวณมูลค่าทรพัย์สนิ มูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และ
รายงานเกีย่วกบัเงนิสดของกองทุน 

(6)  แจง้และรายงานใหบ้รษิทัจดัการทราบถงึสทิธทิีเ่กี่ยวเน่ืองกบัทรพัยส์นิทีก่องทุนลงทุน เช่น สทิธใินการเขา้ประชุมผูถ้อืหุน้ สทิธใินการจอง
หุ้นเพิม่ทุน สทิธิในการรบัเงนิปันผลหรอืดอกเบี้ยหรอืเงนิได้อื่นใดจากหลักทรพัย์ รวมถึงการแจ้งการเปลี่ยนแปลงของหลกัทรพัย์ที่มี
ผลกระทบต่อกองทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์ เป็นต้น หรือสถานะการปิดโอนของหลักทรัพย์ โดยทันทีที่ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ไดร้บัทราบขอ้มลูเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

(7)  จดัท ารายงานเสนอต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการกระท าการหรอืงดเวน้กระท าการจนก่อใหเ้กดิความเสยีหาย
แก่กองทุน หรอืไม่ปฏบิตัหิน้าทีต่ามมาตรา 125 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 

(8)  ด าเนินการฟ้องรอ้งบงัคบัคดใีหบ้รษิทัจดัการปฏบิตัติามหน้าทีข่องตนหรอืฟ้องรอ้งเรยีกค่าสนิไหมทดแทนความเสยีหายจากบรษิทัจดัการ 
ทัง้นี้เพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวง หรอืเมื่อไดร้บัค าสัง่จากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้นี้ ค่าใชจ้่ายในการฟ้องร้ อง
บงัคบัคดเีพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนในกองทุนใหเ้รยีกรอ้งจากทรพัยส์นิกองทุนนัน้ 

(9)  รบัรองความถูกตอ้งในการค านวณมลูค่าทรพัยส์นิ มลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิและมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคารบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุน จ านวนหน่วยลงทุนที่เพิม่ขึ้นจากการจ าหน่ายหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน และจ านวนหน่วยลงทุนที่ลดลงจากการขายคืน
หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งบริษัทจดัการค านวณไว้ตามที่ระบุในรายละเอียดโครงการ ทัง้นี้ผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้องร่วม
รบัผดิชอบต่อความสูญเสยี ความเสยีหาย ความรบัผดิ และค่าใชจ้่ายหรอืค่าธรรมเนียมใด ๆ ทีเ่กดิขึน้จากความผดิพลาดในการค านวณ
มลูค่าทรพัยส์นิ มลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการไดค้ านวณไว้
และผูดู้แลผลประโยชน์ไดร้บัรองความถูกตอ้งแลว้ 

(10)  ใหค้วามเหน็ชอบเมื่อบรษิทัจดัการเห็นว่ามเีหตุจ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอนหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิของกองทุนได้อย่าง
สมเหตุสมผล ไม่สามารถค านวณมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุนไดอ้ย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรอืมเีหตุจ าเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์
ของผูถ้อืหน่วยลงทุน ซึ่งบรษิทัจดัการจะไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนทีไ่ด้รบัมาแล้ว 
หรอื จะหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน หรอืให้ความเห็นชอบกรณีการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรอื
ทรพัย์สนิอื่นแทนเงนิ การรบัช าระหนี้ด้วยทรพัย์สนิอื่นแทนการช าระหนี้ตามตราสารแห่งหนี้ตามวธิีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
ก าหนด กรณีราคาขายหรอืราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และกรณีอื่นใด ทีก่ฎหมายหรอืประกาศที่เกี่ยวขอ้งก าหนดใหต้้องขอ
ความเหน็ชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ 

(11)  ให้ความเห็นชอบแก่บรษิัทจดัการในการก าหนดวธิีค านวณมูลค่าทรพัย์สนิของกองทุนตามราคาที่เป็นธรรม เมื่อมเีหตุจ าเป็นท าให้วธิี
ค านวณมูลค่าทรพัย์สนิของกองทุนตามวธิปีกตไิม่สามารถค านวณมูลค่าทรพัย์สนิของกองทุนรวมไดอ้ย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรอืมี
เหตุจ าเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืในกรณีทีเ่ป็นทรพัย์สนิอื่นของกองทุนทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ไม่ไดม้ปีระกาศก าหนดรายละเอยีดไว ้

(12)  ใหค้วามเหน็เกีย่วกบัการจดัการกองทุนของบรษิทัจดัการ เพื่อเป็นขอ้มลูประกอบในการจดัท ารายงานตามทีป่ระกาศคณะกรรมการก.ล.ต. 
หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด เช่น รายงานทุกรอบปีบญัช ีรายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดอืนของรอบปีบญัชหีรอืปีปฏทินิ 
โดยผูดู้แลผลประโยชน์จะจดัท าและน าส่งถงึบรษิทัจดัการภายใน 60 วนันับแต่วนัสิ้นรอบบญัชขีองกองทุน และ 30 วนั นับแต่วนัสิ้นรอบ
บญัชขีองกองทุนหรอืปีปฏทินิ ตามล าดบั 

(13)  เมื่อเกิดเหตุที่ต้องเลิกกองทุน ผู้ดูแลผลประโยชน์จะสิ้นสุดหน้าที่เมื่อผู้ช าระบญัชขีองกองทุนได้จดทะเบียนเลิกกองทุนกบัส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้นี้ ในระหว่างทีก่ารช าระบญัชยีงัไม่สิน้สุด ผูดู้แลผลประโยชน์จะดูแลและรบัฝากทรพัย์สนิของกองทุนจนกว่ าจะ
จดทะเบยีนเลกิกองทุนดงักล่าวกบัส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรยีบรอ้ยแลว้ และผูดู้แลผลประโยชน์จะดูแลตรวจสอบใหผู้ช้ าระบญัชี
ปฏบิตัติามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และหากผูช้ าระบญัชีกระท าการหรอืงดเว้นกระท าการตามที่กฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งประกาศก าหนด จนก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่
กองทุน ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนจะรายงานใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั 

(14)  จ่ายเงนิคนืใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ของผูช้ าระบญัช ี
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(15)  กรณีทีส่ญัญาสิ้นสุดลงไม่ว่าดว้ยเหตุใดกต็าม ผูดู้แลผลประโยชน์จะด าเนินการโอน และหรอืส่งมอบทรพัย์สนิ และขอ้มูลเอกสารทัง้หมด
ของกองทุนให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หรอืผู้ช าระบญัช ี(แล้วแต่กรณี) หรอืตามค าสัง่ของบรษิัทจดัการหรอืค าสัง่ของส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 30 วนันับแต่วนัทีส่ญัญาสิน้สุดลง 

(16)  หน้าที่อื่นใดตามที่กฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมาย ก.ล.ต. ก าหนด โดยปฏิบัติให้เป็นไปตาม
พระราชบญัญตัิหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ทัง้ทีม่อียู่ในปัจจุบนัและทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิในอนาคต 

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาแต่งตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม และตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถึงหน้าที่ดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน และเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงผูดู้แลผลประโยชน์ ผูดู้แลผลประโยชน์รายเดมิมหีน้าทีด่ าเนินการตามทีจ่ าเป็น เพื่อใหผู้ดู้แลผลประโยชน์รายใหม่ สามารถปฏิบตัิ
หน้าที่ต่อไปได้ ซึ่งการด าเนินการดงักล่าวรวมถึงการลงลายมอืชื่อในหนังสอืเพื่อรบัรองความถูกต้อง และครบถ้วนของสิ่ งที่ส่งมอบให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์รายใหม่หากมกีารเปลีย่นแปลงผูดู้แลผลประโยชน์ 

ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์กระท าการ งดเว้นกระท าการ หรอืละเลยไม่ปฏิบตัิหน้าที่ในการดูแลรกัษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ถือ
หน่วยลงทุนอาจใชส้ทิธติามมาตรา 132 ประกอบกบัมาตรา 47 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ในการฟ้องรอ้ง
บงัคบัคดกีบัผูดู้แลผลประโยชน์เพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวงได้ 

ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระท าการอนัเป็นการขดักบัผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่าการกระท านัน้จะเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์ของผูดู้แลผลประโยชน์เองหรอืประโยชน์ของผูอ้ื่น เวน้แต่เป็นการเรยีกค่าตอบแทนในการท าหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์หรอืเป็น
การด าเนินการในลกัษณะที่เป็นธรรม และไดเ้ปิดเผยขอ้มูลให้ผูถ้ือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่างเพยีงพอแล้ว โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนที่ได้ทราบ
ขอ้มลูดงักล่าวมไิดแ้สดงการคดัคา้น 

ในกรณีทีก่ารด าเนินการใดต้องไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน หากบรษิทัจดัการกองทุนรวมไม่ด าเนินการขอมตใิหผู้ดู้แลผลประโยชน์มอี านาจ
ด าเนินการตามทีจ่ าเป็น เพื่อขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนได้ 

เงื่อนไขการเปลีย่นผูดู้แลผลประโยชน์ : 

ในกรณีผูดู้แลผลประโยชน์กระท าการอนัเป็นการขดัแยง้กบัประโยชน์ของกองทุนรวมหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ม่เขา้ขอ้ยกเวน้ให้กระท าได้หาก
เป็นกรณีทีม่นีัยส าคญัและไม่สามารถแก้ไขใหห้มดไป ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมมอี านาจบอกเลกิสญัญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ไดใ้นกรณี
ผูดู้แลผลประโยชน์กระท าการอนัเป็นการขดัแยง้กบัประโยชน์ของกองทุนรวม หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ม่เขา้ขอ้ยกเวน้ใหก้ระท าไดห้ากเป็นกรณี
ทีม่นีัยส าคญัและไม่สามารถแกไ้ขใหห้มดไป ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมมอี านาจบอกเลกิสญัญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ได้ 

สถานทีเ่กบ็รกัษาทรพัยส์นิกองทุนรวม : 

ชื่อ : ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 

ทีอ่ยู่ : เลขที ่400/22 ถนนพหลโยธนิ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 

กรุงเทพมหานคร 10400 

โทรศพัท ์02-470-5920 

โทรสาร : 02-470-1996 

และ/หรอื ทีบ่รษิทัศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั หรอืทีผู่ดู้แลผลประโยชน์ทีบ่รษิทัจดัการจะแต่งตัง้ขึน้ 
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3. นายทะเบียนหน่วยลงทุน 

ชื่อ : บรษิทั หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนพรนิซเิพลิ จ ากดั 

ทีอ่ยู่ : 44 อาคาร ธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย ชัน้ 16 ถนนหลงัสวน แขวงลุมพนิี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 

 

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. สิทธิ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน 

13.1สทิธใินการขายคนืหน่วยลงทุน : 

ตามเงื่อนไขและวธิกีารทีร่ะบุในหวัขอ้ “วธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน" 

13.2สทิธใินการรบัเงนิปันผล : 

ไม่ม ี

13.3สทิธใินการโอนหน่วยลงทุน : 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนและตอ้งช าระค่าใชจ้่ายและค่าธรรมเนียมการโอนตามระเบยีบวธิกีารทีน่ายทะเบยีนกองทุน
ก าหนด 

13.4ขอ้จ ากดัการโอนหน่วยลงทุน : 

ส าหรบัหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมจะไม่สามารถน าไปจ าหน่าย จ่าย โอน จ าน า หรอืน าไปเป็นหลกัประกนั
มไิด ้
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13.5สทิธใินการลงมตเิพื่อแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการลงทุนหรอืแก้ไขวธิจีดัการ : 

13.5.1 ผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธลิงมตเิพื่อใหบ้รษิทัจดัการท าการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนโดยบรษิทัจดัการจะกระท าการตาม
หวัขอ้ "การขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน และวธิกีารแกไ้ขโครงการจดัการกองทุนรวม หรอืแกไ้ขวธิกีารจดัการ" 

13.5.2.กรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนถอืหน่วยลงทุนเกนิกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมดของกองทุนรวม บรษิทั
จดัการจะไม่นับคะแนนเสยีงส่วนทีเ่กนิกว่า 1 ใน 3 เวน้แต่กรณีทีม่กีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดงักล่าวมผีูถ้อื
หน่วยลงทุนเพยีงรายเดยีวจะนับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวไดเ้ตม็ตามจ านวนทีถ่อือยู่ 

13.6สทิธใินการไดร้บัเงนิคนืเมื่อเลกิโครงการ : 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธทิีจ่ะไดร้บัเงนิคนืเมื่อบรษิทัจดัการเลกิกองทุนรวม โดยบรษิทัจดัการจะด าเนินการตามหวัขอ้ "การช าระบญัชกีองทุน 

รวมและวธิกีารเฉลีย่เงนิคนืใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนเมื่อเลกิโครงการ" 

13.7สทิธปิระโยชน์อื่นๆ : 

การลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม/ชนิดเพื่อการออม ผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธไิดร้บัสทิธปิระโยชน์ทางภาษ ีเมื่อผูถ้อืหน่วยลงทุนได้
ด าเนินการตามเงื่อนไขทีก่ฎหมายภาษอีากรก าหนดไวค้รบถ้วน 

13.8รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนมคีวามรบัผดิจ ากดัเพยีงไม่เกนิค่าหน่วยลงทุนทีย่งัส่งใชแ้ก่บรษิทัจดัการกองทุนรวมไม่ครบ 
การทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงคใ์นการซื้อหรอืลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ไม่ว่าในทอดใด ๆ ใหถ้อืว่าผูถ้อืหน่วย 
ลงทุนดงักล่าวยอมรบัทีจ่ะผูกพนัตามขอ้ก าหนดในขอ้ผูกพนัซึง่ลงนามโดยผูดู้แลผลประโยชน์ทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้จากบรษิทัจดัการกองทุนรวม 
โดยชอบ 
ผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธเิรยีกใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน และคนืเงนิทุนไดไ้ม่เกนิไปกว่าส่วนของทุนของกองทุน 
รวมทีต่นถอื ทัง้นี้ ในกรณีทีม่กีารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สทิธใินการไดร้บัประโยชน์ตอบแทนหรอืการคนืเงนิทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุน 
แต่ละชนิดตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดของหน่วยลงทุนชนิดนัน้ ๆ ดว้ย 
 

14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 

14.1รปูแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน : 

- สมุดบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุน 

- หนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน 

14.2เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ : 

กองทุนจะใชร้ะบบไรใ้บหน่วยลงทุน (Scripless) โดยจะด าเนินการดงัต่อไปนี้เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการใหด้ าเนินการเป็น
อย่างอื่น 

14.2.1 ส าหรบัการเสนอขายครัง้แรก 

ภายหลงัจากทีบ่รษิทัจดัการไดจ้ดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตามค าสัง่ซื้อทีส่มบูรณ์และบรษิทัจดัการไดร้บัช าระเงนิค่า
ซื้อหน่วยลงทุนแลว้ นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะออกและจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน ภายใน 15 วนั
นับตัง้แต่วนัถดัจากวนัสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายครัง้แรก 

14.2.2 ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถแจง้ใหน้ายทะเบยีนหน่วยลงทุนทราบถงึขอ้มลูทีผ่ดิพลาดหรอืไม่ครบถ้วน ในหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วย
ลงทุนไดโ้ดยตอ้งแจง้ใหน้ายทะเบยีนหน่วยลงทุนทราบภายใน 15 วนันับจากวนัทีน่ายทะเบยีนไดจ้ดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วย
ลงทุนดงักล่าว 

14.2.3 บรษิทัจดัการและนายทะเบยีนขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นรูปแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนจากหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วย
ลงทุนเป็นสมุดบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืรปูแบบอื่นทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต โดยบรษิทัจดัการจะตดิ
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ประกาศรายละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้ง ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

14.2.4 หากเป็นกรณีผูถ้อืหน่วยลงทุน 2 คนถอืหน่วยลงทุนร่วมกนั นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะบนัทกึชื่อผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้หมดเป็นผูถ้อื
หน่วยลงทุนร่วมกนัในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยจะถอืเอาบุคคลทีม่ชีื่อแรกในค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวมเป็นผูใ้ชส้ทิธใินฐานะผู้
ถอืหน่วยลงทุนหรอืผูร้บัเงนิทีไ่ดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทุน 

บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะจดัท าหลกัฐานแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน เพื่อใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสามารถใชอ้า้งองิต่อ
บรษิทัจดัการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได้ 

ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนจ าเป็นต้องใชใ้บหน่วยลงทุนบรษิทัจดัการกองทุนรวมตอ้งจดัท าใบหน่วยลงทุนมอบใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน 

 

15. ก าหนดเวลา วิธีการ และข้อจ ากดัในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

- 

16. วิธีการช าระเงินหรือทรพัยสิ์นอ่ืน 

วธิกีารช าระเงนิหรอืทรพัยส์นิอื่นใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน : 

หากมกีารผดินัดช าระหนี้หรอืมพีฤตกิารณ์ว่าผูอ้อกตราสารแห่งหนี้หรอืลูกหนี้ตามสทิธเิรยีกรอ้งของกองทุนรวมจะไม่สามารถช าระหนี้ได้ บรษิทั
จดัการจะรบัช าระหนี้ด้วยทรพัย์สนิอื่นทัง้ที่เป็นหลกัประกันและมิใช่หลักประกนัเพื่อกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.  ว่าด้วย
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการจดัการกองทุนรวมในกรณีทีผู่อ้อกตราสารแห่งหนี้หรอืลูกหนี้ตามสทิธเิรยีกรอ้งผดินัดช าระหนี้ ดงันี้ 

16.1 กรณีทีบ่รษิทัจดัการไดบ้นัทกึมลูค่าตราสารแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งของกองทุนรวมเป็นศูนย์ 

       16.1.1 เมื่อมกีารบนัทกึมลูค่าตราสารแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งเป็นศูนย ์ผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกรายทีม่ชีื่ออยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ณ 

                วนัทีบ่รษิทัจดัการไดบ้นัทกึมลูค่า ตราสารแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งเป็นศูนย์เป็นผูม้สีทิธใินเงนิไดสุ้ทธจิากทรพัยส์นิทีไ่ดจ้ากการ   
      รบัช าระหนี้ 

16.1.2 เมื่อไดร้บัทรพัยส์นิมาจากการรบัช าระหนี้ บรษิทัจดัการจะไม่น าทรพัยส์นิดงักล่าวและเงนิไดสุ้ทธจิากทรพัยส์นิทีไ่ดจ้ากการรบัช าระ 

หนี้ มารวมค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม และจะจ าหน่ายทรพัย์สนิทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้ในโอกาสแรกทีส่ามารถ
กระท าได ้โดยค านึงถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั เวน้แต่กรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนทีม่สีทิธใินเงนิไดสุ้ทธจิากทรพัย์สนิ
ทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้ตกลงรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัย์สนิดงักล่าวแทนเงนิ ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑ์และวธิีการทีส่มาคมบรษิทัจดัการ
ลงทุนก าหนดโดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ในระหว่างที่บริษัทจดัการยงัไม่สามารถจ าหน่ายทรพัย์สินที่ได้จากการรบัช าระหนี้ บริษัทจดัการอาจจดัหาผลประโยชน์จาก
ทรพัย์สนินัน้ได้ และในกรณีทีม่คี่าใชจ้่ายในการบรหิารทรพัย์สนิ บรษิทัจดัการจะจ่ายจากเงนิส ารอง รายไดห้รอืผลประโยชน์ที่ได้
จากการบรหิารทรพัยส์นินัน้ 

16.1.3 เมื่อมเีงนิไดสุ้ทธจิากทรพัยส์นิทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัย์สนิอื่นในแต่ละครัง้ บรษิทัจดัการจะเฉลี่ยเงนิไดสุ้ทธจิากทรพัย์สนิ
ทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้คนืใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่สีทิธใินเงนิไดสุ้ทธนิัน้ภายใน 45 วนันับตัง้แต่วนัถดัจากวนัทีม่เีงนิไดสุ้ทธ ิและ
จะแจง้รายละเอยีดเกี่ยวกบัการเฉลี่ยเงนิคนืไปยงัส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนัท าการนับตัง้แต่วนัถดัจากวนัที่
บรษิทัจดัการไดเ้ฉลีย่เงนิคนื เวน้แต่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผนัระยะเวลาการเฉลีย่เงนิคนืเป็นอย่างอื่น 

16.1.4 เมื่อมกีารบนัทกึมลูค่าตราสารแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งเป็นศูนยแ์ลว้ ต่อมาปรากฏว่ากองทุนรวมไดร้บัช าระหนี้ตามตราสารแห่งหนี้ 

หรอืสทิธเิรยีกรอ้งดงักล่าวเป็นเงนิ บรษิทัจดัการจะปฏบิตัติามความในขอ้ 16.1.3 โดยอนุโลม 
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16.2 กรณีทีบ่รษิทัจดัการไม่ไดบ้นัทกึมลูค่าตราสารแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งของกองทุนรวมเป็นศูนย์ 

16.2.1 ก่อนการรบัช าระหนี้ด้วยทรพัย์สนิอื่นทีม่ใิช่หลกัประกนัในแต่ละครัง้ บรษิทัจดัการจะต้องไดร้บัความเหน็ชอบจากผู้ถอืหน่วย
ลงทุนโดยมตพิเิศษและบรษิทัจดัการจะระบุรายละเอยีดเกี่ยวกบัทรพัย์สนิที่กองทุนรวมจะไดจ้ากการรบัช าระหนี้ มูลค่าของ
ทรพัยส์นิ ประมาณการค่าใชจ้่าย พรอ้มเหตุผลและความจ าเป็นในการรบัช าระหนี้ 

16.2.2 เมื่อไดร้บัทรพัยส์นิมาจากการรบัช าระหนี้ บรษิทัจดัการจะน าทรพัยส์นิดงักล่าวมารวมค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน
รวมโดยจะก าหนดราคาทรพัย์สนินัน้เพื่อใชใ้นการค านวณมลูค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวมตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่า
มาคมบรษิทัจดัการลงทุนก าหนดโดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะด าเนินการกบัทรพัยส์นิ
ดงักล่าวดงันี้ 

(1) กรณีเป็นทรพัยส์นิประเภททีก่องทุนรวมสามารถลงทุนในหรอืมไีวไ้ด ้บรษิทัจดัการอาจมไีวซ้ึง่ทรพัยส์นิดงักล่าวต่อไปเพื่อ
เป็นทรพัยส์นิของกองทุนรวมกไ็ด ้

(2) กรณีเป็นทรพัย์สนิประเภทที่กองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรอืมไีว้ได้ บรษิัทจดัการจะจ าหน่ายทรพัย์สนิดงักล่าวใน
โอกาสแรกทีส่ามารถกระท าไดโ้ดยค านึงถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั และในระหว่างทีบ่รษิทัจดัการยงัไม่
สามารถจ าหน่ายทรพัยส์นิดงักล่าว บรษิทัจดัการอาจจดัหาผลประโยชน์จากทรพัยส์นิดงักล่าว 

ในกรณีทีม่คี่าใชจ้่ายในการบรหิารทรพัยส์นิ บรษิทัจดัการจะจ่ายจากทรพัยส์นิของกองทุนรวม 

16.3 ในกรณีทีม่พีฤตกิารณ์ว่าผูอ้อกตราสารแห่งหนี้หรอืลูกหนี้ตามสทิธเิรยีกรอ้งจะไม่สามารถช าระหนี้ได ้บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะ 

ด าเนินการให้ผูถ้อืหน่วยทุกรายทีม่ชีื่ออยู่ในทะเบยีนผู้ถอืหน่วยลงทุน ณ วนัทีม่พีฤตกิารณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี้หรอืลูกหนี้ ตาม
สทิธเิรยีกรอ้งจะไม่สามารถช าระหนี้ได ้เป็นผูม้สีทิธใินเงนิไดสุ้ทธจิากทรพัยส์นิอื่นทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้กไ็ด ้ทัง้นี้ ในการด าเนินการ
ดงักล่าวบรษิทัจดัการไม่ตอ้งน าตราสารแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งนัน้มารวมค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

เงื่อนไขเพิม่เตมิ : 

ในการเฉลีย่เงนิคนืแต่ละครัง้ตามขอ้ 16.1.3 หากบรษิทัจดัการมเีหตุผลแสดงใหเ้หน็ว่า เงนิไดสุ้ทธจิากทรพัยส์นิทีไ่ดจ้ากการรบัช าระ
หนี้ไม่คุม้กบัภาระค่าใชจ้่ายในการเฉลีย่เงนิคนืใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการอาจน าเงนิไดสุ้ทธดิงักล่าวไปรวมจ่ายในโอกาส
แรกทีก่ารเฉลี่ยเงนิคนืใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะคุม้กบัภาระค่าใชจ้่ายกไ็ด ้ทัง้นี้ หากไดม้กีารจ าหน่ายทรพัยส์นิทีไ่ดจ้ากการรบัช าระ
หนี้จนครบถว้นแลว้ และปรากฏว่าเงนิไดสุ้ทธนิัน้ไม่คุม้กบัภาระค่าใชจ้่ายในการเฉลีย่เงนิคนื บรษิทัจดัการอาจน าเงนิไดสุ้ทธดิงักล่าว
มารวมค านวณเป็นมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวมกไ็ด้ 

การช าระเงนิหรอืทรพัยส์นิอื่นใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะช าระใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่รากฏชื่อตามทะเบยีน
ผูถ้อืหน่วยลงทุน ณ เวลาทีก่ าหนด เท่านัน้ 

วธิกีารช าระเงนิหรอืทรพัยส์นิอื่นใหแ้ก่บุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งอื่น ๆ (ถา้ม)ี : - 

 

17. การจดัท าทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากดัในการโอนหน่วยลงทุน : - 

บรษิทัจดัการกองทุนรวมมหีน้าทีจ่ดัใหม้ทีะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑท์ีอ่อกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์ 
และตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 
ใหส้นันิษฐานไวก่้อนว่าทะเบยีนหน่วยลงทุนถูกตอ้ง และการช าระเงนิหรอืทรพัยส์นิอื่น รวมทัง้การใหส้ทิธหิรอืการจ ากดัสทิธใิด ๆ แก่ผูถ้อื 
หน่วยลงทุนทีป่รากฏรายชื่อในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน หากไดก้ระท าตามขอ้ก าหนดในขอ้ผูกพนัหรอืตามกฎหมายแล้ว ใหถ้อืว่า 
บรษิทัจดัการกองทุนรวมไดด้ าเนินการตามอ านาจหน้าทีแ่ลว้ 
บรษิทัจดัการกองทุนรวมหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะปฏเิสธการลงทะเบยีนการโอนและการจ าน าหน่วยลงทุน ในกรณีดงันี้ 
(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมทีเ่สนอขายต่อผูล้งทุนทีม่ใิช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะท าใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนไม่ 

เป็นผูล้งทุนสถาบนั ผูล้งทุนรายใหญ่ หรอืผูม้เีงนิลงทุนสงู ตามทีก่ าหนดในโครงการจดัการกองทุนรวม เวน้แต่เป็นการโอนทางมรดก 
(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมทีเ่สนอขายต่อผูล้งทุนสถาบนัหรอืผูล้งทุนรายใหญ่พเิศษ และการโอนหน่วยลงทุนจะท าใหผู้้ 
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ถอืหน่วยลงทุนไม่เป็นผูล้งทุนสถาบนัหรอืผูล้งทุนรายใหญ่พเิศษ ตามทีก่ าหนดในโครงการจดัการกองทุนรวม เวน้แต่เป็นการโอนทางมรดก 
(ค) การโอนหรอืการจ าน าหน่วยลงทุน ดงันี้ 
1. หน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมขายใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนก่อนวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทุนรวมหุน้ระยะยาวที ่
จดัตัง้ขึน้ก่อนวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 

2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี 
3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการลงทุนของกองทุน 
ขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทุน และขอ้จ ากดัในการใชส้ทิธอิอกเสยีง (ถา้ม)ี : 
กรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนถอืหน่วยลงทุนเกนิกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมดของกองทุนรวม บรษิทัจดัการจะไม่ 
นับคะแนนเสยีงส่วนทีเ่กนิกว่า 1 ใน 3 เวน้แต่กรณีทีม่กีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดงักล่าวมผีูถ้อืหน่วยลงทุนเพยีงราย 
เดยีวจะนับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวไดเ้ตม็ตามจ านวนทีถ่อือยู่ 
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน: 
ในการแก้ไขเพิม่เตมิโครงการใด หากไม่สามารถด าเนินการตามมตโิดยเสยีงขา้งมาก หรอืมตพิเิศษของผูถ้อืหน่วยลงทุนได ้เนื่องจากขอ้จ ากดั 
ดงัต่อไปนี้ บรษิทัจดัการกองทุนรวมอาจด านินการขอรบัความเหน็ชอบจากส านักงานตามแนวทางทีส่ านักงานก าหนดได้ 
(1) การนับคะแนนเสยีงของผุถ้อืหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัขอ้จ ากดัการถอืหน่วย 

ลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่องบรษิทัจดัการ 
(2) การนับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอื่นทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมเดยีวกนัเป้นผูร้บัผดิชอบในการด าเนินการ 

การด าเนินการใดทีโ่ครงการจดัการกองทุนรวม หรอืกฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน หากบริษทัจดัการกองทุนรวมได้ 
ด าเนินการไปตามมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัมาโดยชอบแลว้ ใหถ้อืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวงเหน็ชอบใหด้ าเนินการดงักล่าวและมผีล 
ผกูพนัตามมต ิ
มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีใ่หด้ าเนินการใดอนัเป็นการขดัหรอืแยง้กบัหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในกฎหมาย ใหถ้อืว่ามตนิัน้เสยีไป 
ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตเิพื่อแก้ไขขอ้ผูกพนัในเรื่องที่กระทบต่อสทิธิของผู้ถอืหน่วยลงทุนอย่างมนีัยส าคญั ต้องไดร้บัมติพเิศษของผู้ถื อหน่วย
ลงทุน (มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คีะแนนเสยีงไดไ้ม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทุ น ซึ่งเขา้ร่วมประชุม
และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน หรอืของจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่ส่งหนังสอืแจง้มตแิละมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน) เวน้
แต่กรณีทีก่องทุนรวมมกีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุน นอกจากจะตอ้งปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์เกี่ยวกบัการขอมต ิ
ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ผูกพนั หรอืทีก่ าหนดไวใ้นมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรอืตามทีก่ าหนดในประกาศนี้แล้วใหเ้ป็นไปตาม
หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิดงัต่อไปนี้ดว้ย 
(1) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดไดร้บัผลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่เท่ากนั ตอ้งไดร้บัมติ

เสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี 
(2) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ตอ้งไดร้บัมตเิสยีงขา้งมากหรอื มตพิเิศษของจ านวน

หน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี 
(3) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ตอ้งไดร้บัมตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของ จ านวนหน่วยลงทุน

แต่ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แล้วแต่กรณี 
วธิกีารแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผูกพนั : - 

การแก้ไขเพิม่เตมิส่วนใดส่วนหนึ่งของขอ้ผกูพนัทีเ่ป็นไปตามวธิกีารทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ผูกพนั และมสีาระส าคญัทีเ่ป็นไปตาม และไม่ขดัหรอืแย้ง
กบัพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลกัเกณฑ์ทีอ่อกโดยอาศยัอ านาจของกฎหมายดงักล่าว ใหถ้อืว่าข้อ
ผกูพนัส่วนทีแ่กไ้ขเพิม่เตมินัน้มผีลผกูพนัคู่สญัญา 

การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผูกพนัในเรื่องทีก่ระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างมนีัยส าคญั ตอ้งไดร้บัมตพิเิศษของผูถ้อืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ เรื่องที่
กระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างมนีัยส าคญั ใหร้วมถงึ 

(ก) ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัผลประโยชน์ตอบแทนและการคนืเงนิทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน 
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(ข) ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นตามขอ้ 6 ของประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

ที ่ทน. 19/2554 

(ค) ขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัการรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัยส์นิอื่น 

(ง) ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการประกนัตามขอ้ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมปีระกนัและ 

ขอ้ก าหนดเกีย่วกบั การแกไ้ขเพิม่เตมิสญัญาประกนัในเรื่องใด ๆ อนัมผีลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนเสยีผลประโยชน์ 

(จ) เรื่องทีผู่ดู้แลผลประโยชน์เหน็ว่ากระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างมนีัยส าคญั 

การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผูกพนัในลกัษณะ ดงัต่อไปนี้ ใหม้ผีลผูกพนัเมื่อไดร้บัความเหน็ชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ โดยไม่ตอ้งไดร้บัมตขิองผู้
ถอืหน่วยลงทุน 

(ก) เป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผกูพนัใหม้สีาระส าคญัสอดคลอ้งกบัโครงการจดัการกองทุนรวมทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ โดยไดร้บัมตโิดยเสยีงขา้งมาก 

หรอืมตพิเิศษของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน แล้วแต่กรณี หรอื 

(ข) ผูดู้แลผลประโยชน์แสดงความเหน็ว่าการแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผูกพนันัน้เหมาะสม มคีวามจ าเป็นหรอืสมควร และไม่กระทบต่อสทิธขิองผูถ้อื 

หน่วยลงทุนอย่างมนีัยส าคญั 

การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผูกพนัไม่ว่ากรณีใด 
ตอ้งกระท าเป็นหนังสอืลงลายมอืชื่อ โดยบุคคลผูม้อี านาจลงนามผูกพนับรษิทัจดัการกองทุนรวมและผูดู้แลผลประโยชน์ พรอ้มทัง้ประทบั 
ตราบรษิทั (ถา้ม)ี บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะจดัใหม้ขีอ้ผูกพนัเปิดเผยไว ้ณ ทีท่ าการและเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการกองทุนรวมเพื่อใหผู้ถ้อื 
หน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได ้รวมทัง้จดัส่งสรุปการแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผกูพนั พรอ้มทัง้เหตุผลและความจ าเป็นใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน พรอ้มกบั 
การส่งรายงานประจ าปีของกองทุนรวม 

 

18. การระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : มี 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 

ในกรณีที่บรษิัทจดัการปฏิบตัิไม่เป็นไปตามโครงการจดัการกองทุนรวมนี้ และ/หรอืหลกัเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอื
ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที่เกี่ยวข้องอนัมผีลให้เกิดความเสยีหายแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ผู้ถือหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมสามารถน าขอ้พพิาทเขา้สู่การพจิารณาตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ได้ 

 

19. การเลิกกองทุนรวม 

เงื่อนไขในการเลกิกองทุน : 

19.1 หากปรากฏว่ากองทุนเปิดใดมมีลูค่าหน่วยลงทุนหรอืมผีูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นจ านวนดงันี้ 

      (1) จ านวนผูถ้อืหน่วยลงทุนลดลงเหลอืน้อยกว่า 35 รายในวนัท าการใด 

      (2) มกีารขายคนืหน่วยลงทุนในลกัษณะใดลกัษณะหนึ่งดงันี้ 

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

(ข) มยีอดรวมการขายคนืหน่วยลงทุนสุทธใินช่วงระยะเวลา 5 วนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนใดตดิต่อกนัคดิเป็นจ านวนเกนิกว่า 2 ใน 3 
ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมด ทัง้นี้ ในกรณีทีเ่ป็นกองทุนรวมทีม่กี าหนดระยะเวลาการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเป็น
ช่วง (interval fund) การพจิารณาระยะเวลาการขายคนืหน่วยลงทุน ใหพ้จิารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดยีวกนั ซึง่กองทุนรวม
เปิดใหร้บัซื้อคนืหน่วยลงทุนเท่านัน้ 
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ความใน (2) วรรคหนึ่ง มิให้น ามาใช้บังคบักับกองทุนรวมที่บริษัทจดัการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและ
สมเหตุสมผลว่าการเลกิกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนทีเ่หลอือยู่ เน่ืองจากกองทุนรวมยงัคงมทีรพัยส์นิคงเหลอื
ทีม่คีุณภาพและมสีภาพคล่องอย่างเพยีงพอ และผูถ้อืหน่วยลงทุนทีเ่หลอือยู่จะไม่ไดร้บัผลกระทบจากการขายคนืนัน้ 

ความใน (2) วรรคหนึ่ง และวรรคสอง มใิหน้ ามาใชบ้งัคบักบักองทุนรวมตลาดเงนิ กองทุนรวมหน่วยลงทุน กองทุนรวมฟีดเดอร ์ 

กองทุนรวมดชันี และกองทุนรวมอทีเีอฟ 

(3) บรษิทัจดัการกองทุนรวมด าเนินการเลกิกองทุนรวมเปิดตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดไวใ้นขอ้ “การด าเนินการของบรษิทัจดัการ เมื่อเลกิ 

กองทุนรวม” เมื่อปรากฏขอ้เทจ็จรงิทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแล้วมคีวามเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าจะมกีารขายคืน
หน่วยลงทุนตามขอ้ 19.1 (2) วรรคหนึ่ง และการเลกิกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม ทัง้นี้ ใหน้ าความในข้อ 
(2) วรรคสองมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

19.2 เมื่อส านักงานมคี าสัง่เลกิกองทุนรวมตามแห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์หรอืเมื่อส านักงานมคี าสัง่เพกิถอนการ 

อนุมตัใิหจ้ดัตัง้และจดัการกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป 

กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีม่ใิช่รายย่อย 

19.3 เมื่อการอนุมตัใิหจ้ดัตัง้กองทุนรวมเป็นอนัสิน้สุดลงตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการจดัตัง้กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุน 

       ทัว่ไปและเพื่อผูล้งทุนทีม่ใิช่รายย่อย และการเขา้ท าสญัญารบัจดัการกองทุนส่วนบุคคล 

19.4 เมื่อไดร้บัความเหน็ชอบตามมตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของผูถ้อืหน่วย 

19.5 ส านักงานก.ล.ต. มอี านาจเพกิถอนการอนุมตัใิหจ้ดัตัง้และจดัการกองทุนรวมได ้ในกรณีทีป่รากฏเหตุดงัต่อไปนี้ 

(1) มกีารแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการหรอืขอ้ผกูพนัทีข่ดัหรอืแยง้กบักฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตลอดจนประกาศ กฎ หรอื
ค าสัง่ทีอ่อกโดยอาศยัอ านาจแห่งกฎหมายดงักล่าว 

(2) มกีารจ าหน่ายหน่วยลงทุนโดยบรษิทัจดัการกองทุนรวมมไิดป้ฏบิตัหิรอืดูแลใหม้กีารปฏบิตัติามหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัการเสนอขายหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไปตามทีก่ าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการจดัส่งหรอื
แจกจ่ายหนังสอืชีช้วนและการเสนอขายหน่วยลงทุน 

ในกรณีทีส่ านักงานสัง่เพกิถอนการอนุมตัใิหจ้ดัตัง้และจดัการกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมด าเนินการใหม้กีารเลกิ
กองทุนรวมทนัท ี 

ในกรณีทีภ่ายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกแลว้ ปรากฏว่าไม่มตีราสารทีส่ามารถลงทุนไดอ้ย่างเหมาะสม เพื่อใหเ้กดิประโยชน์
สงูสุดต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเลกิโครงการ 

การด าเนินการของบรษิทัจดัการ เมื่อเลกิกองทุนรวม : 

บรษิทัจดัการจะด าเนินการดงัต่อไปนี้เพื่อเลกิกองทุน เวน้แต่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต จะพจิารณาผ่อนผนั หรอืสัง่การใหบ้รษิทัจดัการ 

ปฏบิตัเิป็นอย่างอื่น 

(1) ยุตกิารรบัค าสัง่ซื้อและค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนตัง้แต่วนัท าการทีป่รากฏเหตุตาม 19.1 

(2) แจง้ใหผู้ท้ ีเ่กีย่วขอ้งทราบภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัทีเ่กดิเหตุการณ์ตาม 19.1 โดยวธิกีารดงันี้ 

(2.1) แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ชีื่ออยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยช่องทางใดๆ ทีม่หีลกัฐานว่าสามารถตดิต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนได้ 

(2.2) แจง้เป็นหนังสอืถงึผูดู้แลผลประโยชน์ 

(2.3) แจง้ส านักงานผ่านระบบทีจ่ดัไวบ้นเวบ็ไซตข์องส านักงาน 

(3) จ าหน่ายหลกัทรพัยห์รอืทรพัย์สนิทีเ่หลอือยู่ของกองทุนเปิดดงักล่าวภายใน 5 วนัท าการนับตัง้แต่วนัท าการทีป่รากฏเหตุตาม 19.1 เพื่อ 

     รวบรวมเงนิเท่าทีส่ามารถกระท าไดเ้พื่อช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนให้ผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยอตัโนมตั ิ
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(4) ช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนตามสดัส่วนจ านวนเงนิทีร่วบรวมไดต้าม (3) ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนภายใน 10 วนัท าการนับตัง้แต่วนัทีป่รากฏ 

เหตุตาม 19.1 และเมื่อไดด้ าเนินการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนแล้วจะถอืว่าเป็นการเลกิกองทุนเปิดนัน้ 

เมื่อไดด้ าเนินการตาม (1) ถงึ (4) แลว้ หากมหีลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิคงเหลอือยู่จากการด าเนินการตาม (3) บรษิทัจดัการจะด าเนินการ
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว่์าดว้ยหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีารช าระบญัชขีองกองทุนรวม 

กรณีหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม 

1. ยุตกิารรบัค าสัง่ซื้อและค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนตัง้แต่วนัท าการทีป่รากฏเหตุตาม 19.1 

2. แจง้ใหผู้ท้ ีเ่กี่ยวขอ้งทราบภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัทีเ่กดิเหตุการณ์ตาม 19.1 โดยวธิกีารดงันี้ 

(ก) แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ชีื่ออยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยช่องทางใดๆ ที่มหีลกัฐานว่าสามารถตดิต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนได้ 

(ข) แจง้เป็นหนังสอืถงึผูดู้แลผลประโยชน์ 

(ค) แจง้ส านักงานผ่านระบบทีจ่ดัไวบ้นเวบ็ไซต์ของส านักงาน 

ขอ้มลูทีแ่จง้ใหผู้ท้ ีเ่กีย่วขอ้งทราบ ตอ้งมสีาระส าคญัอย่างน้อยดงันี้ 

(1) บลจ. จะด าเนินการโอนยา้ยการลงทุนของผูถ้อืหน่วยไปยงักองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่นตามแนวทางที่ 

    ก าหนดในขอ้ผูกพนัโดยไม่เกบ็ค่าธรรมเนียมการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยจากผูถ้อืหน่วย 

(2) ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยประสงค์จะโอนยา้ยการลงทุนไปยงักองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่นอกีทอดหนึ่ง ผูถ้อื 

หน่วยสามารถแจง้ต่อบรษิทัจดัการเพื่อโอนยา้ยการลงทุนไปยงั กองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่นทีผู่ถ้อื
หน่วยก าหนดและผูถ้อืหน่วยจะไดร้บัยกเวน้ค่าธรรมเนียมการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขโดยครบถ้วนดงันี้ 

(2.1) เป็นการโอนยา้ยตามค าสัง่ของผูถ้อืหน่วยเป็นครัง้แรกโดยโอนยา้ยไปยงั กองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม
อื่นทีอ่ยู่ภายใตก้ารจดัการของบรษิทัจดัการเดยีวกนั 

(2.2) เป็นการโอนยา้ยการลงทุนภายในระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการก าหนด ทัง้นี้ ในการก าหนดระยะเวลาดงักล่าวบรษิทัจดัการตอ้ง
ค านึงถงึระยะเวลาทีผู่ถ้อืหน่วยจะสามารถด าเนินการเพื่อแจง้โอนยา้ยการลงทุนไดอ้ย่างเหมาะสม 

โอนยา้ยหน่วยลงทุนไปยงักองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่นภายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทัจดัการ 
หรอืกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมภายใต้การบรหิารจดัการของบรษิทัจดัการอื่น โดยถอืว่าไดร้บัความ
เหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ และไม่ถอืเป็นการแกไ้ขโครงการ โดยบรษิทัจดัการจะยกเวน้การเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการ
ซื้อ-ขาย หรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนดงักล่าว ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะพจิารณาถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนและกองทุนเป็น
ส าคญั 

ทัง้นี้ ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนประสงคจ์ะโอนยา้ยการลงทุนไปยงักองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม อื่นอกี
ทอดหนึ่ง ผูถ้อืหน่วยสามารถแจง้ต่อบรษิทัจดัการกองทุนรวมเพื่อโอนยา้ยการลงทุนไปยงักองทุนรวมกองทุนรวมเพื่อการออม/
หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม อื่นทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนก าหนด และผูถ้อืหน่วยจะไดร้บัยกเวน้ค่าธรรมเนียมการขายหรอืรบัซื้อคนื
หน่วยลงทุนเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขโดยครบถ้วนดงันี้ 

(1) เป็นการโอนยา้ยตามค าสัง่ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นครัง้แรกโดยโอนยา้ยไปยงักองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อ
การออมอื่นทีอ่ยู่ภายใต้การจดัการของบรษิทัจดัการกองทุนรวมเดยีวกนั 

(2) เป็นการโอนยา้ยการลงทุนภายในระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมก าหนด ทัง้นี้ ในการก าหนดระยะเวลาดงักล่าวบรษิทั
จดัการกองทุนรวมตอ้งค านึงถงึระยะเวลาทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนจะสามารถด าเนินการเพื่อแจง้โอนยา้ยการลงทุนไดอ้ย่าง
เหมาะสม 

(3) จ าหน่ายหลกัทรพัยห์รอืทรพัย์สนิทีเ่หลอือยู่ของกองทุนรวมดงักล่าวเพื่อรวบรวมเงนิและด าเนินการโอนยา้ยการลงทุนภายใน 
5 วนัท าการนับแต่วนัทีเ่กดิเหตุการณ์ตามเงื่อนไขการเลกิโครงการ 
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(4) รวบรวมเงนิทีไ่ดจ้ากการด าเนินการตาม (3) ภายใน 10 วนัท าการนับแต่วนัทีเ่กดิเหตุการณ์ตามขอ้ 22.1.1 

(5) ด าเนินการโอนยา้ยการลงทุนไปยงักองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม หรอืกองทุนรวมเพื่อการออม
พเิศษ/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมพเิศษอื่นตามแนวทางทีก่ าหนดไวใ้นโครงการโดยไม่ชกัชา้ 

เมื่อไดด้ าเนินการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนแลว้ จะถอืว่าเป็นการเลกิกองทุนรวมนัน้ 

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 

     หลกัเกณฑด์งักล่าวเกดิขึน้ก่อนหรอืในวนัทีค่รบก าหนดจดัท าหรอืจดัส่งรายงาน 

(3) การจดัท ารายงานพอรต์โฟลโิอ ดูเรชนั (portfolio duration) ตามขอ้ “สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบของบรษิทัจดัการ” นับตัง้แต่ 

วนัทีป่รากฏเหตุตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าว และการจดัส่งรายงานดงักล่าว หากวนัทีป่รากฏเหตุตามหลกัเกณฑด์งักล่าวเกดิขึน้ก่อนหรอื
ในวนัทีค่รบก าหนดจดัส่งรายงาน 

(4) การจดัท ารายงานการลงทุนตามขอ้ “สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบของบรษิทัจดัการ” นับตัง้แต่วนัทีป่รากฏเหตุตามหลกัเกณฑด์งั 

กล่าว และการจดัส่งรายงานดงักล่าว หากวนัทีป่รากฏเหตุตามหลกัเกณฑด์งักล่าวเกดิขึน้ก่อนหรอืในวนัทีค่รบก าหนดจดัส่งรายงาน 

(5) การจดัท าและจดัส่งรายงานเพื่อแสดงขอ้มลูตามขอ้ “สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบของบรษิทัจดัการ” หากวนัทีป่รากฏเหตุการณ์ 

ตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าวเกดิขึน้ก่อนหรอืในวนัทีค่รบก าหนดจดัท าหรอืจดัส่งรายงาน 

(6) การค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ตามขอ้ “วธิกีารค านวณ 

ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน” นับตัง้แต่วนัทีป่รากฏเหตุ 

ตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าว และการประกาศมลูค่าและราคาดงักล่าวตามขอ้ “วธิกีารค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศ 

มลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน” นับตัง้แต่วนัทีป่รากฏเหตุตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าว 

 

20. การช าระบญัชีเม่ือเลิกกองทุน 

บรษิทัจดัการจะจดัใหม้กีารช าระบญัช ีโดยจะแต่งตัง้ผูช้ าระบญัชทีีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเหน็ชอบเพื่อท าหน้าทีร่วบรวมแล ะ
แจกจ่ายทรพัยส์นิทีค่งเหลอืจากการช าระหนี้สนิของกองทุนรวมแล้วใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน รวมทัง้ท าการอย่างอื่นตามแต่จ าเป็นเพื่อช าระบัญชี
กองทุนใหเ้สรจ็สิ้น ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวธิกีารทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศก าหนด ส าหรบัค่าใชจ้่ายและเงนิค่าตอบแทนใน
การช าระบญัชขีองกองทุนรวมจะหกัจ่ายจากทรพัย์สนิของกองทุนรวมและผู้ช าระบญัชจีะด าเนินการเฉลี่ยเงนิคนืให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม
มลูค่าทรพัยส์นิสุทธเิท่าทีค่งเหลอือยู่ตามสดัส่วนจ านวนหน่วยลงทุนทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนถอือยู่ตามหลกัฐานทีป่รากฏในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน 
ณ วนัเลกิโครงการเมื่อไดช้ าระบญัชเีสร็จเรยีบรอ้ยแล้ว ผูช้ าระบญัชจีะท าการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกบัส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
และภายหลงัจากจดทะเบยีนเลกิกองทุนรวมแล้ว หากปรากฏว่ายงัมทีรพัย์สนิคงคา้งอยู่ใหผู้ช้ าระบญัชจีดัการโอนทรพัย์สนิดงักล่าวใหต้กเป็น
กรรมสทิธิข์องส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

โครงการจดัการกองทุนรวมทีผ่่านการอนุมตัจิากส านักงาน หรอืผ่านการแกไ้ขเพิม่เตมิตามมาตรา 129 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ทีแ่นบทา้ยขอ้ผูกพนัระหว่างผู้ถอืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม ถอืเป็นส่วนหนึ่งของขอ้ผูกพนัระหว่างผู้ถือ
หน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม 



 

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั 
สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ี 0-2686-9500 

www.principal.th 
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