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• เน่ืองจากกองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหาริมทรพัย ์และ/หรือทรสัต์เพ่ือการลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์(REITs) และ/หรือ
กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน ซ่ึงกองทุนดงักล่าวมีความเส่ียงในลกัษณะเดียวกบัการลงทุนในธุรกิจอสงัหาริมทรพัย์หรือโครงสร้างพ้ืนฐาน
โดยตรง เช่น ความเส่ียงจากความผนัแปรของค่าเช่าและอัตราการเช่า การเพ่ิมข้ึนของภาษีทรพัย์สิน การเปล่ียนแปลงของกฎหมายหรือ
กฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง ความเส่ียงด้านส่ิงแวดล้อม ความเส่ียงจากภยัธรรมชาติ ค่าเส่ือมราคาของอาคารเม่ือเวลาผ่านไป และการเพ่ิมข้ึนของ
อัตราดอกเบี้ย เป็นต้น รวมถึงความเส่ียงจากการกระจุกตัวอาจท าให้มีความผนัผวนมากกว่าการลงทุนท่ีกระจายการลงทุนในหลาย
อตุสาหกรรม 

• กองทุนรวมน้ีลงทุนกระจกุตวัในประเทศแถบเอเชีย ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเส่ียงของพอรต์การลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย 
• ผู้ลงทุนไม่สามารถน าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพ่ือการออมหรือชนิดเพ่ือการออมไปจ าหน่าย โอน จ าน า หรือน าไปเป็นประกนั 
• กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอน็แฮนซ์ พรอ็พเพอรต้ี์ แอนด์ อินฟราสตรคัเจอร ์เฟลก็ซ์ อินคมั มีการลงทุนในต่างประเทศบางส่วนโดยเฉล่ียในรอบปี

บญัชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน กองทุนจึงมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ บริษัทจดัการอาจ
ลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้าเพ่ือป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน (Hedging) โดยข้ึนอยู่กบัดุลยพินิจของบริษัทจดัการ ผู้ลงทุนอาจจะ
ขาดทุนหรือได้รบัก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน/หรือได้รบัเงินคืนต า่กว่าเงินทุนเร่ิมแรกได้ 

• กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พรอ็พเพอรต้ี์ แอนด์ อินฟราสตรคัเจอร ์เฟลก็ซ์ อินคมั อาจลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงสญัญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อ
แสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน ท าให้กองทุนรวม/เปิดน้ีมีความเส่ียงมากกว่ากองทุนรวมอ่ืน จึงเหมาะสมกบัผู้ลงทุนท่ีต้องการผลตอบแทนสูง
และรบัความเส่ียงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทัว่ไป 

• กองทุนอาจจะลงทุนในตราสารท่ีมีลักษณะของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) โดยอตัราผลตอบแทนจะอ้างอิงกบัหลกัทรพัย ์
หรือดชันีกลุ่มหลกัทรพัย ์หรือสินทรพัยอ่ื์นใด ท่ีเก่ียวข้องกบัอสงัหาริมทรพัย ์และ/หรือทรสัต์เพ่ือการลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์(REITs) และ/หรือ
กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน ทัง้ในไทย และหรือต่างประเทศกองทุนจึงมีความเส่ียงเน่ืองจากการลงทุนในตราสารดงักล่าว 

• การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน หรือการโอนย้ายหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออม หรือกองทุนเพื่อการออมจะสามารถสบัเปล่ียน หรือ
โอนย้ายได้ระหว่างหน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออม หรือกองทุนเพ่ือการออมอ่ืนท่ีมีสิทธิประโยชน์ทางภาษีด้วยกนัเท่านัน้ เว้นแต่มีกฎหมาย หรือ
ประกาศท่ีเก่ียวข้องประกาศก าหนดเพ่ิมเติม หรือเปล่ียนแปลง 

• กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 8 ชนิด ได้แก่ ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติั ชนิดจ่ายเงินปันผล ชนิดสะสมมูลค่า ชนิดผู้ลงทุน
สถาบนั ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ ชนิดช่องทางอิเลก็ทรอนิกส ์และชนิดเพ่ือการออม ทัง้น้ี ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของหน่วยลงทุน
ทัง้ 8 ชนิดก่อนท าการลงทุน  เพ่ือประโยชน์สูงสุดของผู้ลงทุน บริษทัจดัการขอสงวนสิทธ์ิในการเพ่ิมชนิดหน่วยลงทุนในอนาคตได้ 

• การแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน มิได้ท าให้ความรบัผิดชอบของกองทุนรวมท่ีมีต่อบุคคลภายนอกแยกออกจากกนัตามชนิดของหน่วยลงทุน 
ทรพัยสิ์นทัง้หมดของกองทุนรวมยงัคงอยู่ภายใต้ความรบัผิดต่อบุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมกนั 

• มูลค่าหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมีมูลค่าเท่ากนัหรือแตกต่างกันได้ โดยบริษัทจดัการจะแยกค านวณมูลค่าทรพัย์สินของ
กองทุนแต่ละชนิด 

• ส าหรบัหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติับริษัทจดัการจะน าเงินค่ารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติัไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน
เปิดพรินซิเพิล เดล่ี ตราสารรฐัระยะสัน้ ทัง้จ านวน 

• ในกรณีท่ีกองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พรอ็พเพอรต้ี์ แอนด์ อินฟราสตรคัเจอร ์เฟล็กซ์ อินคมั ไม่สามารถด ารงสินทรพัย์สภาพคล่องได้
ตามท่ีส านักงานก าหนดผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนตามท่ีมีค าสัง่ไว้ 

• ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ไม่ปกติผู้ลงทุนอาจได้รบัช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าเวลาท่ีก าหนดในหนังสือช้ีชวน 
• การลงทุนในหน่วยลงทุน มิใช่การฝากเงิน และมีความเส่ียงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รบัเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุน

เร่ิมแรกกไ็ด้ ดงันัน้ ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พรอ็พเพอรต้ี์ แอนด์ อินฟราสตรคัเจอร ์เฟลก็ซ์ อินคมั  เม่ือเห็นว่า
การลงทุนในกองทุนรวมน้ี เหมาะสมกบัวตัถปุระสงคก์ารลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรบัความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการลงทุนได้ 

 
 

หนังสือช้ีชวนส่วนข้อมลูโครงการ 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอน็แฮนซ์ พรอ็พเพอรต้ี์ แอนด ์อินฟราสตรคัเจอร ์เฟลก็ซ์ อินคมั 
Principal Enhanced Property and Infrastructure Flex Income Fund (PRINCIPAL iPROPEN) 



 

 

 

 

• การพิจารณาร่างหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ี มิได้เป็นการแสดงว่าส านักงาน ก.ล.ต.ได้รบัรองถึงความถกูต้อง
ของข้อมูลในหนังสือช้ีชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายนัน้ 

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

• ผู้ลงทุนโปรดศึกษาเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (SSF) ในคู่มือการลงทุนโดยเป็นไปตาม
เกณฑก์รมสรรพากรก าหนดให้เข้าใจ หากมีข้อสงสยัให้สอบถามผู้ติดต่อกบัผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน 

• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือช้ีชวนให้เข้าใจและควรเกบ็หนังสือช้ีชวนไว้เป็นข้อมูล เพ่ือใช้อ้างอิงในอนาคต และเม่ือมีข้อสงสยัให้สอบถาม
ผู้ติดต่อกบัผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน 

• ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลกัษณะสินค้า(กองทุน) เง่ือนไข ผลตอบแทนและความเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทุน 
• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลความเส่ียงในหนังสือช้ีชวนให้เข้าใจก่อนตดัสินใจลงทุน 

 
 

ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีปีท่ี 4 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลาคม 2566 
 



 

 

 

 

หนงัสอืชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุน 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ต้ี แอนด์  
อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม  

 
 

จดัตัง้และจดัการโดย 
บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั 

เสนอขายต่อผูล้งทุนทัว่ไป 
 
 

สถานท่ีติดต่อซ้ือขายหน่วยลงทุน 
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั 

ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน) 
หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืที ่บลจ.พรนิซเิพลิ แต่งตัง้ 

 
 

ผู้ดแูลผลประโยชน์ 
ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 

 
 

หนงัสอืชีช้วนฉบบัน้ีรวบรวมขึน้โดยใชข้อ้มลู ณ วนัที่ 31 ตุลาคม 2565 
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กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เอน็แฮนซ์ พรอ็พเพอรต์ี ้แอนด ์อนิฟราสตรคัเจอร ์เฟลก็ซ ์อนิคมั  1 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอน็แฮนซ์ พรอ็พเพอรต้ี์ แอนด ์อินฟราสตรคัเจอร ์เฟลก็ซ์ อินคมั 

รายละเอียดโครงการจดัการ 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

ช่ือโครงการจดัการ (ไทย) : กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เอน็แฮนซ์ พรอ็พเพอรต์ี ้แอนด ์อนิฟราสตรคัเจอร์ เฟลก็ซ์ อนิคมั 

ช่ือโครงการจดัการ (องักฤษ) : Principal Enhanced Property and Infrastructure Flex Income Fund 

ช่ือย่อโครงการ : PRINCIPAL iPROPEN 

ประเภทโครงการ : กองทุนเปิด 

ประเภทการขาย : หลายครัง้ 

การก าหนดอายุโครงการ : ไม่ก าหนด 

รายละเอียดเพ่ิมเติมเง่ือนไข (อายุโครงการ) : 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการจดัตัง้กองทุนรวมทีอ่ยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกได ้หรอืหลงัจากสิน้สุดระยะ 

เวลาเสนอขายหน่วยลงทุน ตามดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ โดยจะพจิารณาช าระเงนิคนืใหก้บัผูล้งทุน โดยไม่น าทรพัยส์นิทีจ่ าหน่ายไดไ้ปจด 

ทะเบยีน ในกรณีที ่

(ก) บรษิทัจดัการพจิารณาแลว้เหน็ว่าสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม หรอืไม่มตีราสารทีส่ามารถลงทุนไดอ้ย่างเหมาะสมเพื่อใหเ้กดิ 

ประโยชน์สงูสุดต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน 

(ข) กรณีทีม่กีารเปลี่ยนแปลงในเรื่องกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกบัการน าเงนิไปลงทุนในต่างประเทศ 

(ค) กรณีทีก่องทุนรวมมจี านวนเงนิทีไ่ดจ้ากการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกไม่เพยีงพอต่อการจดัตัง้กองทุนเพื่อส่งเงนิไปลงทุนในต่าง 

ประเทศ 

(จ) กรณีมเีหตุใหเ้ชื่อว่าเพื่อเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม 

ทัง้นี้ ในกรณียุตกิารเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกบรษิทัจดัการจะรายงานใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบถงึการยุตกิารขายหน่วย 

ลงทุนภายใน 7 วนันับแต่วนัทียุ่ตกิารขายหน่วยลงทุนนัน้ และใหก้ารอนุมตัจิดัตัง้กองทุนสิ้นสุดลงในวนัทีแ่จง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต.ทราบ 

ลกัษณะโครงการ : กองทุนเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป 

ลกัษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย 

วตัถปุระสงคข์องโครงการ : 

เป็นทางเลือกให้แก่ผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนและแสวงหาโอกาสรบัผลตอบแทนผ่านการลงทุนในหน่วยลงทุนของกอ งทุนรวม
อสงัหารมิทรพัยท์ีจ่ดทะเบยีนในประเทศไทย และ/หรอืตราสารของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์ต่างประเทศ และ/หรอืกองทรสัตเ์พื่อการลงทุน
ในอสงัหารมิทรพัย์ (”REITs”) และ/หรอืกองทุนรวมโครงสรา้งพื้นฐาน และ/หรอืกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) ที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์หรือทรสัต์เพื่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ (REITs) หรอืกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โดยบริษัทจดัการจะ
พจิารณาถงึศกัยภาพในการเตบิโต อตัราการจ่ายเงนิปันผลทีส่ม ่าเสมอ และสภาพคล่องของกองทุนทีไ่ปลงทุนเป็นส าคญั รวมถงึตราสารอื่นใด
ทีเ่กี่ยวข้องกบักลุ่มอุตสาหกรรมอสงัหารมิทรพัย์ และหรอืโครงสรา้งพื้นฐาน หรอืให้ผลตอบแทนอ้างองิเกี่ยวกบักองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์
และ/หรอืโครงสรา้งพืน้ฐาน ทัง้นี้ เพื่อก่อใหเ้กดิรายได ้และผลประโยชน์ต่อกองทุน และผูล้งทุนเป็นส าคญั 

2. ประเภทกองทุน 

ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน : ทรพัยส์นิทางเลอืก 

การลงทุนของนโยบายการลงทุนในทรพัยสิ์นทางเลือก : หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย/์REITs/กองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน 

ประเภทกองทุนตามลกัษณะพิเศษ : 
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- กองทุนรวมเพื่อการออม 

- กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) 

ประเภทการลงทุนตามลกัษณะพิเศษอ่ืน ๆ : ไม่ก าหนด 

ประเภทการลงทุนตามความเส่ียงเก่ียวกบัต่างประเทศ : กองทุนทีล่งทุนแบบมคีวามเสีย่งทัง้ในและต่างประเทศ 

การก าหนดสดัส่วนการลงทุนในต่างประเทศ 

สดัส่วนการลงทุน : โดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีม่เกนิ รอ้ยละ 79.0 ของ NAV 

รายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกบันโยบายการลงทุนและลกัษณะพิเศษ : 

กองทุนมีนโยบายการลงทุนทัง้ในและต่างประเทศ ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรพัย์ และ/หรือทรสัต์เพื่อการลงทุนใน
อสงัหารมิทรพัย์ (REITs) และ/หรอืกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรอืหน่วยลงทุนของกองทุนรวม รวมถึง Exchange Traded Fund 
(ETF) และ/หรอืหน่วยของกองทุน private equity ที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์หรอืทรสัต์เพื่อการลงทุนใน
อสงัหารมิทรพัย์ (REITs) หรอืกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน หรอืเน้นลงทุนในตราสารที่เกี่ยวข้องกบัธุรกิจอสงัหารมิทรพัย์ หรอืโครงสร้ าง
พื้นฐาน และ/หรอืตราสารของกองทุนรวมอสงัหาริมทรพัย์/ตราสารของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงตราสารอื่นใดที่ให้สทิธใินการ
ไดม้าซึ่งตราสารดงักล่าวหรอืกลุ่มของตราสารดงักล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน โดย
กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีม่เกนิรอ้ยละ 79 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน 

ส่วนทีเ่หลอือาจพจิารณาลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารทางการเงนิ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน เงนิฝาก ตราสารทีม่ลีกัษณะของสญัญาซื้อ
ขายล่วงหน้าแฝง (Structured note) ตลอดจนหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นใด ทัง้ในประเทศและ/หรอืต่างประเทศตามที่คณะกรรมการก.ล.ต. 
หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนดหรอืใหค้วามเหน็ชอบใหก้องทุนสามารถลงทุนได ้หรอื
การหาดอกผลโดยวธิอีื่นตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการหรอืตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศก าหนด 

กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ซึ่ง
พจิารณาจากสภาวะของตลาดการเงนิในขณะนัน้ และปัจจยัอื่นทีเ่กี่ยวขอ้ง เช่น ทิศทางราคาหลกัทรพัย์, ทศิทางอตัราดอกเบี้ย, ค่าใชจ้่ายใน
การป้องกนัความเสีย่ง เป็นตน้ 

ในกรณีที่มกีารลงทุนในต่างประเทศกองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน
(Hedging) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จดัการกองทุน ซึ่งพิจารณาจากสภาวะของตลาดการเงนิในขณะนัน้ และปัจจยัอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น 
ทศิทางของค่าเงนิ, ค่าใช้จ่ายในการป้องกนัความเสีย่ง เป็นต้น อย่างไรกต็ามหากผู้จดัการกองทุนพจิารณาว่า การป้องกนัความเสี่ยงอตัรา
แลกเปลี่ยนอาจไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูถ้ือหน่วย หรอืท าให้ผูถ้ือหน่วยลงทุนเสยีประโยชน์ที่อาจไดร้ับ ผู้จดัการกองทุนอาจไม่ป้องกนั
ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นกไ็ด ้

ทัง้นี้ จะไม่ลงทุนในหรอืมไีว้ซึ่งตราสารหนี้ที่ไม่ได้รบัการจดัอันดบัความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) ตราสารทุนของบรษิัทที่ไม่ได้จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ (Unlisted Securities) และตราสารหนี้ที่มอีนัดบัความน่าเชื่อถือของตราสารหรอืผู้ออก (Issue/Issuer) ต ่ากว่าที่
สามารถลงทุนได ้(Non-investment grade) อย่างไรกต็าม กองทุนอาจลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งตราสารแห่งหนี้ทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถือทีต่วัตรา
สารหรอืทีผู่อ้อกตราสารต ่ากว่าทีส่ามารถลงทุนได ้(Non-investment grade) เฉพาะในกรณีทีต่ราสารหนี้นัน้ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื
ทีต่วัตราสารหรอืทีผู่อ้อกตราสารในอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้(Investment Grade) ขณะทีก่องทุนลงทุนเท่านัน้ และ/หรอืลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่ง
ตราสารแห่งทุนของบรษิัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์ เฉพาะกรณีที่ตราสารแห่งทุนนัน้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัยข์ณะทีก่องทุนลงทุนเท่านัน้ 

บรษิทัจดัการจะมอบหมายให้ Principal Real Estate Investors LLC เป็นผูร้บัมอบหมายงานด้านการจดัการลงทุนของกองทุน(Outsourced 
fund manager) และมสีทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบ รวมถึงเงื่อนไขการเปลี่ยนผูร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทุนเป็นไปตามทีร่ะบุ
ในโครงการจดัการกองทุนและสญัญาแต่งตัง้ผู้รบัมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน ซึ่ง Principal Real Estate Investors LLC เป็นบรษิัท
บรหิารสนิทรพัย์ที่ให้บรกิารด้านการจดัการลงทุน ที่จดัตัง้ในประเทศสหรฐัอเมรกิา และอยู่ภายใต้การก ากบัดูแลของ U.S. Securities and 
Exchange Commission ในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่ งเป็นสมาชิกสามัญของ International Organization of Securities Commissions 
(IOSCO) และเป็นพหุภาคีประเภท Signatory A ใน MMOU โดยผู้รบัมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนอาจน าทรพัย์สินบางส่วนหรือ
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ทัง้หมดของกองทุนไปลงทุนในทรพัย์สนิหรอืหลกัทรพัย์ทัง้ในและต่างประเทศ และอาจลงทุนในทรพัย์สนิที่บริหารจดัการโดยผูร้บัมอบหมาย
งานดา้นจดัการลงทุน และ/หรอืบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งตามดุลยพนิิจของผูร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทุน 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะก าหนดสดัส่วนการบรหิารการลงทุนระหว่างบรษิทัจดัการและผูร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทุนตามดุลยพนิิจของ
บรษิทัจดัการ โดยบรษิทัจดัการหรอืผูร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทุนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจบรหิารการลงทุนทัง้หมด 

นอกจากนี้ ก่อนทีบ่รษิทัจดัการจะเริ่มมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทุนให้ Principal Real Estate Investors LLC น าทรพัย์สนิของกองทุน
ไปลงทุนได้ บริษัทจัดการจะด าเนินการแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการที่ 
www.principal.th หรอืช่องทางอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการก าหนดก่อนเริม่ด าเนินการ 

ในกรณีทีผู่ร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทุนไม่สามารถด ารงคุณสมบตัหิรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มตามหลกัเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.ก าหนด หรอืในกรณีที่บรษิัทจดัการเห็นว่าผู้รบัมอบหมายงานด้านการจดัการลงทุนนัน้ไม่เหมาะสมที่จะได้รบัการมอบหมายหน้าที่
ดงักล่าวแล้ว บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใืนการเปลี่ยนผูร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทุน หรอืยกเลกิการมอบหมายงานดา้นการจดัการ
ลงทุนและบรษิทัจดัการจะบรหิารจดัการลงทุนทัง้หมด โดยถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธเิปลี่ยนแปลงประเภทและลกัษณะพเิศษของกองทุนเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Funds) หรอืกองทุนรวมที่มี
การลงทุนโดยตรงในหลกัทรพัย์และทรพัย์สนิทัง้ในประเทศและ/หรอืต่างประเทศได ้หรอืสามารถกลบัมาเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of 
Funds) ได้ โดยไม่ท าให้ระดบัความเสี่ยงของการลงทุน (Risk Spectrum) เพิ่มขึ้นและผลตอบแทนเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคญัทัง้นี้ ให้
เป็นไปตามดุลยพนิิจของผู้จดัการกองทุน โดยขึน้กบัสถานการณ์ตลาด และต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผูถ้อืหน่วยลงทุน อนึ่ง  บรษิัท
จดัการจะด าเนินการแจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั โดยผ่านเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการที ่www.principal.th หรอืช่องทางอื่น
ใดทีบ่รษิทัจดัการก าหนดก่อนด าเนินการเปลี่ยนแปลงการลงทุนดงักล่าว 

ในกรณีการด าเนินการดังกล่าวท าให้การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งป ระเภทของกองทุน บริษัทจัดการจะ
ด าเนินการตามหวัขอ้ “อตัราส่วนการลงทุนในหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิอื่น เพื่อเป็นทรพัย์สนิของกองทุนรวม” ส่วนที ่6: การด าเนินการเมื่อการ
ลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุนรวม 

3. ข้อมูลเก่ียวกบัจ านวนเงินทุนโครงการ 

จ านวนเงินทุนโครงการเร่ิมต้น : 5,000,000,000.00 บาท 

นโยบายการเพ่ิมเงินทุนโครงการ : ม ี

ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก บริษทัจดัการเสนอขายหน่วยลงทุนมากกว่าจ านวนเงินทุน : เป็นจ านวนรอ้ยละ 

15.0 ของจ านวนเงนิทุนโครงการ 

มูลค่าท่ีตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท 

จ านวนหน่วยลงทุนเร่ิมต้น : 500,000,000.0000 หน่วย 

ราคาของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายครัง้แรก : 10.0000 บาท 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครัง้แรก บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเสนอหน่วยลงทุนเกนิกว่าจ านวนเงนิทุน
ของโครงการไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 15 ของจ านวนเงนิลงทุนของโครงการ 

บรษิทัจดัการสงวนสทิธใินการพจิารณาเพิม่จ านวนเงนิทุนของโครงการจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หากบรษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่า
การด าเนินการดงักล่าวจะก่อใหเ้กดิประโยชน์แก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนและกองทุน โดยไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการซึง่การเพิม่จ านวน
เงนิลงทุนของโครงการจะเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละขัน้ตอนการด าเนินการทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต ก าหนด 

4. การบริหารจดัการกองทุน 

การลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) : ลงทุน 

วตัถปุระสงคข์องการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) : 

- ทีม่ไิดม้วีตัถุประสงคเ์พื่อลดความเสีย่ง (Non-Hedging) 
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มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซบัซอ้น 

วิธีการในการค านวณ Global Exposure limit : Commitment approach 

อตัราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกินร้อยละ : 100.0 

- การลดความเสีย่ง (Hedging) 

การลงทุนในตราสารท่ีมีสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ลงทุน 

กลยุทธก์ารบริหารกองทุน (Management Style) : มุ่งหวงัใหผ้ลประกอบการเคลื่อนไหวสงูกว่าดชันีชีว้ดั (active management) 

ลกัษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซบัซอ้น 

5. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (class of unit) 

ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : 

- ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็ผูถ้อืหน่วยลงทุน 

- ระยะเวลาการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

- สทิธทิีจ่ะไดร้บัเงนิปันผล 

- สทิธปิระโยชน์ทางภาษชีนิดเพื่อการออม (SSF) 

รายการ class of unit : 

1. ช่ือย่อ : PRINCIPAL iPROPEN-A 

เป็นชนิดเพ่ือการออม (SSF) : ไม่เป็น 

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน : ชนิดสะสมมลูค่า 

ค าอธิบาย : 

เหมาะกบัผูล้งทุนประเภทบุคคลธรรมดา ทีต่อ้งการรบัรายไดจ้ากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์ 

จากการลงทุน (Total return) (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

2. ช่ือย่อ : PRINCIPAL iPROPEN-D 

เป็นชนิดเพ่ือการออม (SSF) : ไม่เป็น 

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน : ชนิดจ่ายเงนิปันผล 

ค าอธิบาย : 

เหมาะส าหรบัผูล้งทุนประเภทนิตบิุคคล/สถาบนั เปิดโอกาสใหผู้ล้งทุนรบัรายไดส้ม ่าเสมอจากเงนิปันผล รวมถงึมสีทิธไิดร้บัสทิธ ิ

   พเิศษทางภาษ ีหากปฏบิตัเิป็นไปตามเกณฑ/์เงื่อนไขทีก่รมสรรพากรก าหนด 

3. ช่ือย่อ : PRINCIPAL iPROPEN-R 

เป็นชนิดเพ่ือการออม (SSF) : ไม่เป็น 

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน : ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ

ค าอธิบาย : 

เหมาะกบัผูล้งทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสใหผู้ล้งทุนรบัรายไดส้ม ่าเสมอจากการขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิและไม่ตอ้ง 

เสยีภาษเีงนิไดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตันิัน้ (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

4. ช่ือย่อ : PRINCIPAL iPROPEN-I 

เป็นชนิดเพ่ือการออม (SSF) : ไม่เป็น 

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน : ชนิดผูล้งทุนสถาบนั 
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ค าอธิบาย : 

เหมาะส าหรบัผูล้งทุนประเภทนิตบิุคคล/สถาบนั/บุคคลธรรมดา ทีต่อ้งการรบัรายไดจ้ากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) 

และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) โดยก าหนดขัน้ต ่าในการลงทุนสงูกว่าหน่วยลงทุนชนิดอื่น (ยงัไม่เปิดให ้

บรกิาร) 

5. ช่ือย่อ : PRINCIPAL iPROPEN-C 

เป็นชนิดเพ่ือการออม (SSF) : ไม่เป็น 

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน : ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม 

ค าอธิบาย : 

เหมาะส าหรบัผูล้งทุนประเภทกลุ่มบุคคล นิตบิุคคล/ สถาบนัที่บรษิทัจดัการก าหนด อาท ิผูล้งทุนกลุ่มกองทุนส ารองเลีย้งชพีกองทุนส่วน
บุคคลภายใต้การบรหิารของบรษิทัจดัการ ผูล้งทุนกลุ่มกรมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทุน (Unit Linked) กองทุนรวมของบรษิทัจดัการ
อีน่ การลงทุนจากนิตบิุคคล/สถาบนัทีม่กีารใหบ้รกิารบรหิารพอรต์การลงทุนในรปูแบบ Asset Allocation Model รวมถงึ ผูล้งทุนกลุ่มผู้
ลงทุนอื่นทีบ่รษิทัจดัการประกาศเพิม่ในอนาคตเท่านัน้ (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

6. ช่ือย่อ : PRINCIPAL iPROPEN-X 

เป็นชนิดเพ่ือการออม (SSF) : ไม่เป็น 

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน : ชนิดผูล้งทุนพเิศษ 

ค าอธิบาย : 

เหมาะส าหรบัผูล้งทุนประเภทกองทุนรวมอื่นทีอ่ยู่ภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการ หรอืการลงทุนในหรอืมไีว้ซึง่หน่วยลงทุนของกองทุน
รวมอื่นทีบ่รษิทัจดัการเดยีวกนัเป็นผูร้บัผดิชอบในการด าเนินการ อาท ิกองทุนรวมภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการ รวมถงึกลุ่มผูล้งทุน
อื่นทีบ่รษิทัจดัการประกาศเพิม่เตมิในอนาคต โดยเปิดโอกาสให ้ผูล้งทุนรบัรายไดจ้ากส่วนต่างจากการลงทุน(Capital Gain) และสะสม
ผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

7. ช่ือย่อ : PRINCIPAL iPROPEN-E 

เป็นชนิดเพ่ือการออม (SSF) : ไม่เป็น 

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน : ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์ 

ค าอธิบาย : 

เหมาะส าหรบัผูล้งทุนทีท่ ารายการผ่านช่องทางอเิลก็ทรอนิกสข์องบรษิทัจดัการ ทีต่อ้งการรบัรายไดจ้ากส่วนต่างจากการลงทุน(Capital 
Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) โดยในเบือ้งตน้ก าหนดใหส้ าหรบัผูล้งทุนทีท่ ารายการผ่านMobile Application 
(Mobile App) และ Internet (Easy invest) ของบรษิทัจดัการเท่านัน้ รวมถงึกลุ่มผูล้งทุนอื่นทีบ่รษิทัจดัการประกาศเพิม่เตมิในอนาคต (ยงั
ไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

8. ช่ือย่อ : PRINCIPAL iPROPEN-SSF 

เป็นชนิดเพ่ือการออม (SSF) : เป็น 

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน : ชนิดเพื่อการออม 

ค าอธิบาย : 

เหมาะส าหรบัผูล้งทุนทีต่อ้งการออมเงนิระยะยาวและไดร้บัสทิธปิระโยชน์ทางภาษ ีโดยเงนิลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนน้ีสามารถน าไป
ลดหย่อนภาษีเงนิไดบุ้คคลธรรมดาได ้ทัง้นี้ ผูล้งทุนตอ้งปฏบิตัติามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื่อนไขทีก่รมสรรพากรและ/หรอืหน่วยงานของ
ทางการประกาศก าหนด รวมถงึผูล้งทุนทีค่าดหวงัรบัผลตอบแทนจากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการ
ลงทุน (Total return) (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
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6. การจ่ายเงินปันผล 

ชื่อย่อ นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

PRINCIPAL iPROPEN-A ไม่จ่าย 

PRINCIPAL iPROPEN-D จ่าย 

PRINCIPAL iPROPEN-R ไม่จ่าย 

PRINCIPAL iPROPEN-I ไม่จ่าย 

PRINCIPAL iPROPEN-C ไม่จ่าย 

PRINCIPAL iPROPEN-X ไม่จ่าย 

PRINCIPAL iPROPEN-E ไม่จ่าย 

PRINCIPAL iPROPEN-SSF ไม่จ่าย 

หลกัเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

1. กองทุนจะพจิารณาจ่ายเงนิปันผลไม่เกนิปีละ 12 ครัง้ โดยพจิารณาจากผลการด าเนินงานสิน้สุดตามช่วงเวลาทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควรจากก าไร
สะสม หรอืก าไรสุทธใินงวดบญัชทีีจ่ะจ่ายเงนิปันผลแล้วแต่กรณี และการจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวจะตอ้งไม่ท าใหก้องทุนรวมมผีลขาดทุนสะสม
เพิม่ขึน้ในงวดทีม่กีารจ่ายเงนิปันผลนัน้ 

2. การพจิารณาจ่ายเงนิปันผลจะขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะพจิารณาจ่ายเงนิปันผลแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า
ผลลพัธท์ีค่ านวณจากประโยชน์ตอบแทนทีไ่ดร้บัหกัดว้ยค่าใชจ้่ายทุกประเภทในรอบระยะเวลาบญัชทีีจ่ะจ่ายเงนิปันผล เวน้แต่กรณีดงัต่อไปนี้ 

1. ในกรณีทีก่องทุนมกี าไรสุทธหิรอืก าไรสะสมในรอบระยะเวลาบญัชทีีม่กีารจ่ายเงนิปันผล แต่รายการก าไรสุทธหิรอืก าไรสะสมทัง้สองรายการ
ดงักล่าวมยีอดเงนิน้อยกว่าจ านวนเงนิปันผลทีค่ านวณได ้ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมจ่ายเงนิปันผลเท่ากบัยอดก าไรสุทธหิรอืก าไรสะสมนัน้ 
แลว้แต่จ านวนใดจะมากกว่า และการจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวจะตอ้งไม่ท าใหก้องทุนรวมมผีลขาดทุนสะสมเพิม่ขึน้ในงวดทีม่กีารจ่ายเงนิปันผล
นัน้ 

2. กรณีเงนิปันผลทีจ่ะจ่ายเมื่อค านวณแล้วเป็นจ านวนเงนิน้อยกว่า 25 สตางคต์่อหน่วย บรษิทัจดัการกองทุนรวมอาจงดจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวได ้
ทัง้นี้ ส าหรบักองทุนรวมทีม่นีโยบายจ่ายเงนิปันผลมากกว่า 1 ครัง้ในรอบปีบญัช ีใหน้ ายอดเงนิปันผลทีค่ านวณไดน้้อยกว่า 25 สตางคต์่อ
หน่วยนัน้ ไปรวมค านวณกบัการจ่ายเงนิปันผลในครัง้ต่อไปของรอบปีบญัชเีดยีวกนัดว้ย 

3. บรษิทัจดัการกองทุนรวมจ่ายเงนิปันผลตามเงื่อไขในขอ้ 1 และขอ้ 2 ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 90วนันับแต่วนัสิน้รอบ      
ระยะเวลาบญัชทีีจ่ะจ่ายเงนิปันผล 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะถอืปฏบิตัติามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศก าหนด และตามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร 
โดยการค านวณขอ้ 1-3 จะไม่รวมชนิดเพื่อการออมทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะถอืปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์และวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศก าหนด และตามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการพจิารณาจ่ายเงนิปันผลใหแ้กผู้ถ้อืหน่วยลงทุน เมื่อกองทุนมมีลูค่าหน่วยลงทุนน้อยกว่ามลูค่าทีต่ราไวข้องหน่วย
ลงทุน 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะพจิารณาแกไ้ขเพิม่เตมิรายละเอยีดโครงการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจ่ายเงนิปันผล เพื่อไม่ใหข้ดัแยง้กบักฎหมายหรอื
ประกาศทีเ่กีย่วขอ้งทีม่กีารแก้ไขหรอืเพิม่เตมิเกีย่วกบัการจ่ายเงนิปันผลของกองทุนในอนาคต 

ก าหนดเวลา วธิกีาร และขอ้จ ากดัในการจ่ายเงนิปันผลแก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน : 

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาใหม้กีารจ่ายเงนิปันผลของหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงนิปันผล บรษิทัเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัการจ่ายเงนิปันผล วนัปิด
ทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงนิปันผล และอตัราเงนิปันผลของกองทุน ดว้ยวธิกีารทีเ่หมาะสมดงัต่อไปนี้ 

(1) เปิดเผยขอ้มลูผ่านช่องทางทีผู่ล้งทุนทัว่ไปสามารถเขา้ถงึได ้เวน้แต่เป็นกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั 

(2) แจง้ผูดู้แลผลประโยชน์ และผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ชีื่ออยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน รวมถงึผูถ้อืหน่วยลงทุนทีถ่อืหน่วยลงทุนชนิดไม่ระบุชื่อผูถ้อื
เมื่อไดร้บัการรอ้งขอ 
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บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีอ่าจจ่ายเงนิปันผลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนดว้ยวธิกีารทีต่่างกนัส าหรบัหน่วยลงทุนทีข่ายในช่วงระยะเวลาทีต่่างกนัได้
โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน ก.ล.ต.ก่อน ด าเนินการจ่ายเงนิปันผลในแต่ละครัง้ และจะถอืปฏบิตัเิพิม่เตมิตามหลกัเกณฑ์และ
วธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศก าหนด 

ในกรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่ใชส้ทิธขิอรบัเงนิปันผลจ านวนใดภายในอายุความใชส้ทิธเิรยีกรอ้งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์บรษิทั
จดัการจะไม่น าเงนิปันผลจ านวนดงักล่าวไปใชเ้พื่อการอื่นใด นอกจากเพื่อประโยชน์ของหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดนัข้อ้จ ากดัในการ
จ่ายเงนิปันผล 

7. การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

รายการ class of unit : 

1. ช่ือย่อ : PRINCIPAL iPROPEN-A 

มูลค่าขัน้ต า่ของการรบัซ้ือคืน : ไม่ก าหนด จ านวนหน่วยลงทุนขัน้ต ่าของการรบัซื้อคนื : ไม่ก าหนด 

2. ช่ือย่อ : PRINCIPAL iPROPEN-D 

มูลค่าขัน้ต า่ของการรบัซ้ือคืน : ไม่ก าหนด จ านวนหน่วยลงทุนขัน้ต ่าของการรบัซื้อคนื : ไม่ก าหนด 

3. ช่ือย่อ : PRINCIPAL iPROPEN-R 

มูลคา่ขัน้ต า่ของการรบัซ้ือคืน : ไม่ก าหนด จ านวนหน่วยลงทุนขัน้ต ่าของการรบัซื้อคนื : ไม่ก าหนด 

4. ช่ือย่อ : PRINCIPAL iPROPEN-I 

มูลคา่ขัน้ต า่ของการรบัซ้ือคืน : ไม่ก าหนด จ านวนหน่วยลงทุนขัน้ต ่าของการรบัซื้อคนื : ไม่ก าหนด 

5. ช่ือย่อ : PRINCIPAL iPROPEN-C 

มูลค่าขัน้ต า่ของการรบัซ้ือคืน : ไม่ก าหนด จ านวนหน่วยลงทุนขัน้ต ่าของการรบัซื้อคนื : ไม่ก าหนด 

6. ช่ือย่อ : PRINCIPAL iPROPEN-X 

มูลค่าขัน้ต า่ของการรบัซ้ือคืน : ไม่ก าหนด จ านวนหน่วยลงทุนขัน้ต ่าของการรบัซื้อคนื : ไม่ก าหนด 

7. ช่ือย่อ : PRINCIPAL iPROPEN-E 

มูลค่าขัน้ต า่ของการรบัซ้ือคืน : ไม่ก าหนด จ านวนหน่วยลงทุนขัน้ต ่าของการรบัซื้อคนื : ไม่ก าหนด 

8. ช่ือย่อ : PRINCIPAL iPROPEN-SSF 

มูลค่าขัน้ต า่ของการรบัซ้ือคืน : ไม่ก าหนด จ านวนหน่วยลงทุนขัน้ต ่าของการรบัซื้อคนื : ไม่ก าหนด 

วิธีการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน : 

- แบบดุลยพนิิจของผูถ้อืหน่วยลงทุน 

- แบบอตัโนมตั ิ

ระยะเวลาในการรบัซ้ือคืน : ทุกวนัท าการ 

การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน : ผูถ้อืหน่วยลงทุน ไม่ตอ้งแจง้ล่วงหน้า 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

1 บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธเิปลีย่นแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน เพื่อเพิ่มความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน 
โดยบรษิทัจดัการจะประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ 
สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และประกาศผ่านทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการใหท้ราบ 

2 บรษิทัจดัการจะไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหากเกดิกรณีตามขอ้ “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” 
“การหยุดรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการไดส้งวนสทิธใินการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไวใ้นรายละเอยีดโครงการ(ถา้ม)ี 
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เงื่อนไข ข้อจ ากดั หรือสิทธิในการระงบั การโอน หรือการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน : 

การช าระค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนด้วยหลกัทรพัย ์หรือทรพัยสิ์นอ่ืนแทนเงิน : 

กรณีบรษิทัจดัการไม่สามารถช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเงนิ และจะช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นแทนบรษิทั
จดัการจะก าหนดขัน้ตอนการด าเนินการต่อไป โดยตอ้งไดร้บัมตพิเิศษใหช้ าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเป็นหลกัทรพัย ์หรอืทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิสด
ไดต้ามเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งดงัต่อไปนี้ 

(1) การช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าว มวีตัถุประสงคเ์พื่อใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนน าหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นนัน้ไปช าระเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมอื่นทีบ่รษิทัจดัการเป็นผูร้บัผดิชอบด าเนินการ 

(2) บรษิทัจดัการไม่สามารถช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเงนิ 

(3) ผูถ้อืหน่วยลงทุนตกลงรบัช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิได ้

การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

1. บรษิทัจดัการจะเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไวแ้ลว้ได้เฉพาะใน
กรณีทีก่าหนดไวใ้นโครงการ ซึง่ต้องไม่เกนิกว่ากรณีดงัต่อไปนี้ 

(1) บรษิทัจดัการพจิารณาแล้ว มคีวามเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณี ทีเ่ขา้เหตุใดเหตุหนึ่งดงันี้ โดยไดร้บัความเหน็ชอบของผู้ดูแล
ผลประโยชน์แล้ว 

(ก) มเีหตุจ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จ่ายโอน หลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิ ของกองทุนรวมเปิดไดอ้ย่างสมเหตุสมผล 

(ข) มเีหตุทีท่ าใหก้องทุนรวมไม่ไดร้บัช าระเงนิจากหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิ ทีล่งทุนไวต้ามก าหนดเวลาปกต ิซึง่เหตุดงักล่าวอยู่นอกเหนือการ
ควบคุมของบรษิทัจดัการ 

(2) ผูถ้อืหน่วยลงทุนมคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนก่อนหรอืในช่วงระยะเวลาที ่บรษิทัจดัการพบว่าราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่
ถูกตอ้งโดยมมีลูค่าตัง้แต่ 1 สตางค์ขึน้ไป และคดิเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของมลูค่าหรอืราคาทีถู่กต้อง และผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ได้
รบัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา 

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 ารายงานทีแ่สดงเหตุผลของการเลื่อน และหลกัฐานการไดร้บัความ
เหน็ชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ 1 (1) หรอืการรบัรองขอ้มลูจากผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ 1 (2) ใหส้ านักงานโดยพลนั ทัง้นี้ 
บรษิทัจดัการอาจมอบหมายใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ด าเนินการดงักล่าวแทนกไ็ด้ 

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

เงื่อนไขและข้อจ ากดัในการจดัสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

กรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนถอืหน่วยลงทุนเกนิกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมดของกองทุนรวม บรษิทัจดัการจะไม่นับ
คะแนนเสยีงส่วนทีเ่กนิกว่า 1 ใน 3 เวน้แต่กรณีทีม่กีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดงักล่าวมผีูถ้อืหน่วยเพยีงรายเดยีวจะนับคะแนน
เสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวไดเ้ตม็ตามจ านวนทีถ่อือยู่ 

บรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทุนขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการโอนหน่วยลงทุนไม่ว่าทอดใดๆ ในกรณีต่อไปนี้ 

1. หากการโอนหน่วยลงทุนดงักล่าวเป็นการโอนใหแ้ก่บุคคลทีท่ีม่ไิดม้สีญัชาตไิทย หรอืมถีิน่ทีอ่ยู่ในประเทศไทย รวมถงึ นิตบิุคคล บรษิทัหา้ง
หุน้ส่วน ทีม่ไิดจ้ดัตัง้ขึน้ภายใตก้ฎหมายไทย 
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2. การโอนหน่วยลงทุนส่งผลใหบ้รษิทัจดัการไม่สามารถปฏบิตัหิน้าที ่และ/หรอื ท าใหก้องทุน และ/หรอื บรษิทัจดัการมหีน้าทีต่ามกฎหมายว่าดว้ย
การป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), Common Reporting Standard (CRS) 
รวมถงึกฎหมายอื่นใดในท านองเดยีวกนั 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออม หรอืหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม หรอืหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (พเิศษ) ไม่สามารถน าหน่วย
ลงทุนไปจ าหน่าย จ่ายโอน จ าน า หรอืน าไปเป็นประกนัได ้ซึง่เป็นไปตามหลกัเกณฑข์องส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต 

เงื่อนไข ข้อจ ากดั การไม่ขายไม่รบัซ้ือคืนไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามสัง่ : 

• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมระยะเวลา และ/หรือวนัและเวลาท าการขายหน่วยลงทุน เพื่อความ
เหมาะสมหรอืเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรอืระงบั เปลี่ยนแปลง หรอืเลื่อนวนัและเวลาท าการขายหน่วยลงทุนเพื่อใหส้อดคล้อง
กบัการลงทุนในต่างประเทศ โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดดงักล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ า
การทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานที่ตดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน และ/หรอืเว็ป
ไซต์ของบรษิัทจดัการเว้นแต่กรณีที่เกิดจากปัจจยัที่ควบคุมไม่ได้ หรอืกรณีจ าเป็นและสมควร บรษิัทจดัการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลง
ดงักล่าวโดยทนัท ี

• ส าหรบัหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะหยุดรบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนชัว่คราว ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง หรอืหยุด
รบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนถาวร ตามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร โดยพจิารณาถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนและกองทุนเป็นส าคญั ทัง้นี้ 
บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดดงักล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วนั ก่อน
วนัด าเนินการทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ช้ในการรบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุนและ/หรอืเวป็ไซต์ของบรษิทัจดัการ โดยจะแจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วนั เวน้แต่กรณีทีเ่กดิจากปัจจยั
ทีค่วบคุมไมไ่ด ้หรอืกรณีจ าเป็นและสมควร บรษิทัจดัการจะแจง้การเปลีย่นแปลงดงักล่าวโดยทนัท ี

• บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงเพิม่เติมระยะเวลา และ/หรอืวนัและเวลาท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพื่อความ
เหมาะสม หรอืเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรอืระงบั เปลี่ยนแปลง หรอืเลื่อนวนัและเวลาท าการขายหน่วยลงทุนเพื่อใหส้อดคล้อง
กับการลงทุนในต่างประเทศ โดยบริษัทจดัการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดงักล่าว ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนั
เปลี่ยนแปลงทีท่ี่ท าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานที่ตดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุนและ/หรอืเวป็ไซต์ของบรษิทัจดัการ เวน้แต่กรณีทีเ่กดิจากปัจจยัที่ควบคุมไม่ได ้หรอืกรณีจ าเป็นและสมควร บรษิทัจดัการจะแจ้ง
การเปลีย่นแปลงดงักล่าวโดยทนัท ี

• บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลี่ยนแปลงวนัและเวลาท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนดงักล่าว ตามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร โดยจะ
ประกาศใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนวนัเปลีย่นแปลง ณ ทีท่ าการของบรษิทัจดัการ และสถานทีต่ดิต่อของ
ผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี และ/หรอืประกาศทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ 

8. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย 

8.1 ค่าธรรมเนียมรวม 

      ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด : 

1. ช่ือย่อ : PRINCIPAL iPROPEN-A 

ประมาณการค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด ในอตัราไม่เกินร้อยละ : 7.29 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิอง 

กองทุนรวม 

2. ช่ือย่อ : PRINCIPAL iPROPEN-D 

ประมาณการค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด ในอตัราไม่เกินร้อยละ : 7.29 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิอง 

กองทุนรวม 

3. ช่ือย่อ : PRINCIPAL iPROPEN-R 

ประมาณการค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด ในอตัราไม่เกินร้อยละ : 7.29 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิอง 
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กองทุนรวม 

4. ช่ือย่อ : PRINCIPAL iPROPEN-I 

ประมาณการค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด ในอตัราไม่เกินร้อยละ : 7.29 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิอง 

กองทุนรวม 

5. ช่ือย่อ : PRINCIPAL iPROPEN-C 

ประมาณการค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด ในอตัราไม่เกินร้อยละ : 7.29 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิอง 

กองทุนรวม 

6. ช่ือย่อ : PRINCIPAL iPROPEN-X 

ประมาณการค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด ในอตัราไม่เกินร้อยละ : 7.29 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิอง 

กองทุนรวม 

7. ช่ือย่อ : PRINCIPAL iPROPEN-E 

ประมาณการค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด ในอตัราไม่เกินร้อยละ : 7.29 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิอง 

กองทุนรวม 

8. ช่ือย่อ : PRINCIPAL iPROPEN-SSF 

ประมาณการค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด ในอตัราไม่เกินร้อยละ : 7.29 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิอง 

กองทุนรวม 

   รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวม เป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษีธรุกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนัไว้
แลว้ 

ทัง้นี้ เพื่อประโยชน์ของกองทุน ในกรณีทีม่กีารรบัค่าธรรมเนียมอนัเกดิจากกองทุนรวมในต่างประเทศทีก่องทุนน้ีไปลงทุน บรษิทัจดัการจะจ่าย
คนืในรปูแบบใดๆใหแ้ก่กองทุนนี้ (ถา้ม)ี 

8.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 

ค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี 

1. ช่ือย่อ : PRINCIPAL iPROPEN-A 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี ในอตัราไม่เกินร้อยละ : 1.605 ต่อปี ของมลูค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

2. ช่ือยอ่ : PRINCIPAL iPROPEN-D 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี ในอตัราไม่เกินร้อยละ : 1.605 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

3. ช่ือย่อ : PRINCIPAL iPROPEN-R 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี ในอตัราไม่เกินร้อยละ : 1.605 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

4. ช่ือย่อ : PRINCIPAL iPROPEN-I 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี ในอตัราไม่เกินร้อยละ : 1.605 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

5. ช่ือย่อ : PRINCIPAL iPROPEN-C 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี ในอตัราไม่เกินร้อยละ : 1.605 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

6. ช่ือย่อ : PRINCIPAL iPROPEN-X 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี ในอตัราไม่เกินร้อยละ : 1.605 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 



 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เอน็แฮนซ์ พรอ็พเพอรต์ี ้แอนด ์อนิฟราสตรคัเจอร ์เฟลก็ซ ์อนิคมั  11 

7. ช่ือย่อ : PRINCIPAL iPROPEN-E 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี ในอตัราไม่เกินร้อยละ : 1.605 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

8. ช่ือย่อ : PRINCIPAL iPROPEN-SSF 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี ในอตัราไม่เกินร้อยละ : 1.605 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์รายปี 

1. ช่ือย่อ : PRINCIPAL iPROPEN-A 

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอตัราไม่เกินร้อยละ : 0.33 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

2. ช่ือย่อ : PRINCIPAL iPROPEN-D 

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอตัราไม่เกินร้อยละ : 0.33 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

3. ช่ือย่อ : PRINCIPAL iPROPEN-R 

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอตัราไม่เกินร้อยละ : 0.33 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

4. ช่ือย่อ : PRINCIPAL iPROPEN-I 

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอตัราไม่เกินร้อยละ : 0.33 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

5. ช่ือย่อ : PRINCIPAL iPROPEN-C 

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอตัราไม่เกินร้อยละ : 0.33 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

6. ช่ือย่อ : PRINCIPAL iPROPEN-X 

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอตัราไม่เกินร้อยละ : 0.33 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

7. ช่ือย่อ : PRINCIPAL iPROPEN-E 

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอตัราไม่เกินร้อยละ : 0.33 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

8. ช่ือย่อ : PRINCIPAL iPROPEN-SSF 

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอตัราไม่เกินร้อยละ : 0.33 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

    ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนรายปี 

1. ช่ือย่อ : PRINCIPAL iPROPEN-A 

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอตัราไม่เกินร้อยละ : 0.54 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิอง 

กองทุนรวม 

2. ช่ือย่อ : PRINCIPAL iPROPEN-D 

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอตัราไม่เกินร้อยละ : 0.54 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิอง 

กองทุนรวม 

3. ช่ือย่อ : PRINCIPAL iPROPEN-R 

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอตัราไม่เกินร้อยละ : 0.54 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิอง 

กองทุนรวม 

4. ช่ือย่อ : PRINCIPAL iPROPEN-I 

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอตัราไม่เกินร้อยละ : 0.54 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิอง 

กองทุนรวม 
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5. ช่ือย่อ : PRINCIPAL iPROPEN-C 

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอตัราไม่เกินร้อยละ : 0.54 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิอง 

กองทุนรวม 

6. ช่ือย่อ : PRINCIPAL iPROPEN-X 

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอตัราไม่เกินร้อยละ : 0.54 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิอง 

กองทุนรวม 

7. ช่ือย่อ : PRINCIPAL iPROPEN-E 

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอตัราไม่เกินร้อยละ : 0.54 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิอง 

กองทุนรวม 

8. ช่ือย่อ : PRINCIPAL iPROPEN-SSF 

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอตัราไม่เกินร้อยละ : 0.54 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิอง 

กองทุนรวม 

ค่าธรรมเนียมท่ีปรึกษาการลงทุน : ไม่ม ี

ค่าธรรมเนียมการจดัจ าหน่าย : ไม่ม ี

ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ : ม ี

ประมาณการค่า ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 4.815 ต่อปี ของมลูคา่ทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

รายละเอียดเพ่ิมเติม (ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม) : 

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

2. ค่าธรรมเนียมการจดทะเบยีนเพิม่ทุนของกองทุนรวม ตามทีจ่่ายจรงิ 

3. ค่าโฆษณาประชาสมัพนัธ์กองทุนเพื่อการเสนอขายหน่วยลงทุน ซึ่งรวมถงึค่าใชจ้่ายในการ จดัสมัมนาเผยแพร่ขอ้มลูเกีย่วกบักองทุนรวม 
ค่าใชจ้่ายในการลงนามในสญัญาต่างๆ อนัเกีย่วเนื่องกบักองทุน และค่าใชจ้่ายดา้นการตลาดอื่น ๆ ทัง้นี้ ค่าใชจ้่ายดงักล่าวรวมกนัไม่
เกนิรอ้ยละ 1.07 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธถิวัเฉลีย่ในรอบระยะเวลาบญัชทีีเ่กดิค่าใชจ้่ายนัน้ 

4. ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วเนื่องกบัการด าเนินงานและบรหิารกองทุน ตามทีจ่่ายจรงิเช่น 

4.1 ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการลงทุนในหลกัทรพัยแ์ละทรพัยส์นิของกองทุนทัง้ในและต่างประเทศ เช่น ค่านายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย์
หรอืตราสารต่างๆ ภาษ ีค่าอากรแสตมป์ ค่าใชจ้่ายในการโอนหลกัทรพัย ์ค่าใชจ้่ายในการจดัท าเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัหลกัทรพัย ์
ค่าใชจ้่ายในการเบกิเอกสารสทิธใินหลกัทรพัย ์เช่น ใบหุน้กู ้ค่าใชจ้่ายในการโอนและรบัโอนหลกัทรพัย์ และค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทีเ่กดิ
จากการซื้อขายหลกัทรพัย ์ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่างๆ ในการใชบ้รกิารของสถาบนัการเงนิทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารกองทุน 
และหรอืค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายอื่นใดทีท่ าใหก้องทุนสามารถลงทุนในหลกัทรพัยแ์ละหรอืทรพัยส์นินัน้ไดท้ัง้ในและต่างประเทศ 

4.2 ค่าใชจ้่ายในการแต่งตัง้หรอืค่าบรหิารจดัการหรอืการใหบ้รกิารของผูร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทุน (outsourced fund 
manager) ทีป่รกึษาการลงทุนและ/หรอืทีป่รกึษากองทุนทีอ่ยู่ในต่างประเทศ (ถา้ม)ี ทัง้นี้ ค่าใชจ้่ายขา้งต้นรวมกนัจะไม่เกนิรอ้ยละ
1.605 ต่อปีของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

4.3 ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการจดัท าบญัชแีละรายงานของกองทุน เช่น ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายในการสอบบญัช ีค่าใชจ้่ายทีเ่กดิ
จากการลงบญัชกีองทุน หรอืการจดัท ารายงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

4.4 ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการขายและหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน เช่น ค่าจดัท า ค่าผลติ และน าส่งค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวม เอกสาร
แสดงสทิธใินหน่วยลงทุน ค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน ค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน บตัรตวัอย่างลายมอืชื่อผูถ้อื
หน่วยลงทุน ใบยนืยนั ใบเสรจ็รบัเงนิ ใบก ากบัภาษี (ถา้ม)ี รายงานการถอืหน่วยลงทุน แบบฟอรม์ รายงาน หรอืเอกสารอื่นใดทีใ่ช้
เพื่อประโยชน์ในการซื้อขายสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน และค่าใชจ้่ายในการจดัท าและผลติเอกสารดงักล่าวเป็นภาษาต่างประเทศ 
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ค่าใชจ้่ายในการรบัช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน และค่าใชจ้่ายในการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายที่
เกีย่วขอ้งกบัวธิกีารซื้อขายหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการเปิดใหบ้รกิารแก่ผูล้งทุน 

4.5 ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการแกไ้ขเพิม่เตมิรายละเอยีดโครงการ เช่น ค่าใชจ้่ายในการขอมต ิสรุปมต ิและตรวจสอบมตผิูถ้อืหน่วย
ลงทุน การจดัประชุมผูถ้อืหน่วยลงทุน การแจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุน การประกาศหนังสอืพมิพ์ 

4.6 ค่าใชจ้่ายในการจดัท า ผลติ และน าส่งเอกสารและรายงานตามทีก่ฎหมายก าหนด เช่น หนังสอื ชีช้วน รายงานทุกรอบปีบญัชรีายงาน
ทุกรอบระยะเวลาหกเดอืน รายงานเกีย่วกบัขอ้มลูการจดัการกองทุนรวม เพื่อน าส่งแก่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอืผู้
ถอืหน่วยลงทุน และหรอืผูดู้แลผลประโยชน์ ผูส้อบบญัช ีและผูเ้กีย่วขอ้งอื่น ๆ ของกองทุน 

4.7 ค่าใชจ้่ายในการแปลเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการและการด าเนินงานของกองทุนเป็นภาษาต่างประเทศ 

4.8 ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่กดิจากการท าตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.และส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสมาคม
ก าหนด เช่น ค่าใชจ้่ายในการประกาศจ่ายเงนิปันผล เป็นตน้ 

4.9 ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการช าระหนี้ดว้ยทรพัยส์นิอื่น เช่น ค่าใชจ้่ายในการบรหิารทรพัยส์นิ ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่กดิจาก
การใชบ้รกิารทางกฎหมาย และศาล เช่น ค่าทีป่รกึษากฎหมาย ค่าร่างและตรวจสอบนิตกิรรม สญัญา ค่าบรกิารทางกฎหมายเพื่อ
รกัษาสทิธหิรอืเพื่อตดิตามหนี้สนิ หรอืประโยชน์อื่นใดของกองทุน ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่กดิจากการ
จ าน า จ านองปลดจ าน า จ านอง ประเมนิราคา ค่าภาษอีากร ประกนัภยั 

4.10 ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายในการใชบ้รกิารธนาคาร สถาบนัการเงนิ หรอืผูใ้หบ้รกิารภายนอกอื่น ๆ เพื่อประโยชน์ของกองทุนหรอื
ผูถ้อืหน่วยลงทุน 

4.11 ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายตามสญัญาระหว่างกองทุนและบุคคลภายนอก เช่น สญัญาแต่งตัง้ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื
สญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัจ าหน่าย 

4.12 ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายอื่น ๆ เช่น ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิจากการตดิตามทวงถามหนี้สนิของกองทุน 

4.13 ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชห้รอือา้งองิดชันีหลกัทรพัย ์เครื่องหมายการคา้ และ/หรอืเครื่องหมายบรกิารของตลาดหลกัทรพัย์
และ/หรอื ของผูค้ านวณและประกาศดชันี (Index Provider) 

5. ค่าบรกิารแก่บุคคลภายนอก ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าตดิต่อสื่อสาร ค่าประกาศหนังสอืพมิพ ์ค่าเดนิทาง ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
บรหิารจดัการกองทุน ตามทีจ่่ายจรงิ 

6. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายในการเลกิกองทุน และช าระบญัชกีองทุน เช่น ค่าใชจ้่ายในการสอบบญัชเีมื่อเลกิกองทุน ค่าธรรมเนียมผูดู้แล
ผลประโยชน์ในระหว่างการช าระบญัชกีองทุน ค่าใชจ้่ายในการช าระเงนิ หรอืทรพัยส์นิอื่นใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่าย
ทีเ่กดิจากการทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไม่มารบัเงนิหรอืทรพัยส์นิ หรอืไม่น าเชค็ไปขึน้เงนิจากธนาคาร เช่น ค่าใช้จ่ายในการวางทรพัย ์
ค่าใชจ้่ายในการจดทะเบยีนเลกิกองทุนกบัส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามทีจ่่ายจรงิ 

7. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิ ตามทีจ่่ายจรงิ 

8. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ของผูดู้แลผลประโยชน์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการฟ้องรอ้งบรษิทัจดัการใหป้ฏบิตัหิน้าทีห่รอืเรยีกค่าสนิไหม
ทดแทนความเสยีหายจากบรษิทัจดัการ เพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม หรอืเมื่อไดร้บัค าสัง่จากส านักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ตามทีจ่่ายจรงิ 

9. ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งกบักองทุนในการลงประกาศหนังสอืพมิพ ์หรอืช่องทางอื่นใด ตามทีป่ระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอื
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด เช่น การประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
หน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุน ตามทีจ่่ายจรงิ 

10. ค่าธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายต่าง ๆ ทีเ่กดิจากการตดิต่อสื่อสารกบัผูถ้อืหน่วยลงทุน เพื่อแจง้ขา่วสารขอ้มลูตามทีค่ณะกรรมการก.ล.ต. และหรอื
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด หรอืเพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนหรอืกองทุนโดยรวม รวมถงึค่าใชจ้่าย
ในการจดัประชุมผูถ้อืหน่วยลงทุน ตามทีจ่่ายจรงิ 

11. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ทีเ่กดิจากการควบรวมกองทุน ตามทีจ่่ายจรงิ 
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12. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ทีเ่กดิจากการกูย้มืเงนิหรอืเขา้ท าธุรกรรมการขายโดยมสีญัญาซื้อคนืเมื่อบรษิทัจดัการมเีหตุจ าเป็นตอ้งบรหิาร
สภาพคล่องของกองทุนเปิดเป็นการชัว่คราว ตามทีจ่่ายจรงิ 

13. ค่าใชจ้่ายในการใหค้วามรูแ้ละฝึกอบรมผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื เพื่อประโยชน์ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนตามทีจ่่ายจรงิ 

14. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการกองทุนทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ตามทีจ่่ายจรงิ 

15. ค่าธรรมเนียมและหรอืค่าใชจ้่ายส าหรบัหน่วยงานภายนอกในการท าหน้าทีต่ดิตามดูแลการจดัการกองทุนรวม (Independent Oversight Entity : 
IOE) หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง (ถ้าม)ี 

16. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวม เป็นอตัราทีร่วมภาษมีูลค่าเพิม่ ภาษธีรุกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนัไวแ้ลว้ 

8.3 ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเกบ็จากผู้สัง่ซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน 

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end fee) 

1. ช่ือย่อ : PRINCIPAL iPROPEN-A 

เงื่อนไขในการก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน : ไม่ม ี

ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 1.605 ของมลูค่าซื้อขาย 

2. ช่ือย่อ : PRINCIPAL iPROPEN-D 

เงื่อนไขในการก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน : ไม่ม ี

ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 1.605 ของมลูค่าซื้อขาย 

3. ช่ือย่อ : PRINCIPAL iPROPEN-R 

เงื่อนไขในการก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน : ไม่ม ี

ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 1.605 ของมลูค่าซื้อขาย 

4. ช่ือย่อ : PRINCIPAL iPROPEN-I 

เงื่อนไขในการก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน : ไม่ม ี

ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 1.605 ของมลูค่าซื้อขาย 

5. ช่ือย่อ : PRINCIPAL iPROPEN-C 

เงื่อนไขในการก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน : ไม่ม ี

ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 1.605 ของมลูค่าซื้อขาย 

6. ช่ือย่อ : PRINCIPAL iPROPEN-X 

เงื่อนไขในการก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน : ไม่ม ี

ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 1.605 ของมลูค่าซื้อขาย 

7. ช่ือย่อ : PRINCIPAL iPROPEN-E 

เงือ่นไขในการก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน : ไม่ม ี

ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 1.605 ของมลูค่าซื้อขาย 

8. ช่ือย่อ : PRINCIPAL iPROPEN-SSF 

เงื่อนไขในการก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน : ไม่ม ี

ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 1.605 ของมลูค่าซื้อขาย 

ค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (Back-end fee) 

1. ช่ือย่อ : PRINCIPAL iPROPEN-A 

เงื่อนไขในการก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน : ไม่ม ี
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ประมาณการค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูค่าซื้อขาย 

2. ช่ือย่อ : PRINCIPAL iPROPEN-D 

เงื่อนไขในการก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน : ไม่ม ี

ประมาณการค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูค่าซื้อขาย 

3. ช่ือย่อ : PRINCIPAL iPROPEN-R 

เงื่อนไขในการก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน : ไม่ม ี

ประมาณการค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูค่าซื้อขาย 

4. ช่ือย่อ : PRINCIPAL iPROPEN-I 

เงื่อนไขในการก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน : ไม่ม ี

ประมาณการค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูค่าซื้อขาย 

5. ช่ือย่อ : PRINCIPAL iPROPEN-C 

เงื่อนไขในการก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน : ไม่ม ี

ประมาณการค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูค่าซื้อขาย 

6. ช่ือย่อ : PRINCIPAL iPROPEN-X 

เงื่อนไขในการก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน : ไม่ม ี

ประมาณการค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูค่าซื้อขาย 

7. ช่ือย่อ : PRINCIPAL iPROPEN-E 

เงื่อนไขในการก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน : ไม่ม ี

ประมาณการค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูค่าซื้อขาย 

8. ช่ือย่อ : PRINCIPAL iPROPEN-SSF 

เงื่อนไขในการก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน : ไม่ม ี

ประมาณการค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูค่าซื้อขาย 

ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ (Switching in) 

1. ช่ือย่อ : PRINCIPAL iPROPEN-A 

อตัราค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า : อตัราค่าธรรมเนียมเดยีวกนั ทัง้จากกองทุนรวมภายใตบ้รษิทัจดัการ 

เดยีวกนั และจากบรษิทัจดัการอื่น 

ประมาณการอตัราค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า : อตัราเดยีวกบัค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end fee) 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซื้อหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน เป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีรุกจิเฉพาะ หรอื 

ภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนัไวแ้ล้ว 

2. ช่ือย่อ : PRINCIPAL iPROPEN-D 

อตัราค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า : อตัราค่าธรรมเนียมเดยีวกนั ทัง้จากกองทุนรวมภายใตบ้รษิทัจดัการ 

เดยีวกนั และจากบรษิทัจดัการอื่น 

ประมาณการอตัราค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า : อตัราเดยีวกบัค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end fee) 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 
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ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซื้อหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน เป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีรุกจิเฉพาะ หรอื ภาษอีื่นใดใน
ท านองเดยีวกนัไวแ้ลว้ 

3. ช่ือย่อ : PRINCIPAL iPROPEN-R 

อตัราค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า : อตัราค่าธรรมเนียมเดยีวกนั ทัง้จากกองทุนรวมภายใตบ้รษิทัจดัการเดยีวกนั และจาก
บรษิทัจดัการอื่น 

ประมาณการอตัราค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ : อตัราเดยีวกบัค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end fee) 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซื้อหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน เป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีรุกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดใน
ท านองเดยีวกนัไวแ้ลว้ 

4. ช่ือย่อ : PRINCIPAL iPROPEN-I 

อตัราค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า : อตัราค่าธรรมเนียมเดยีวกนั ทัง้จากกองทุนรวมภายใตบ้รษิทัจดัการเดยีวกนั และ
จากบรษิทัจดัการอื่น 

ประมาณการอตัราค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า : อตัราเดยีวกบัค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end fee) 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซื้อหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน เป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีรุกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดใน
ท านองเดยีวกนัไวแ้ลว้ 

5. ช่ือย่อ : PRINCIPAL iPROPEN-C 

อตัราค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า : อตัราค่าธรรมเนียมเดยีวกนั ทัง้จากกองทุนรวมภายใตบ้รษิทัจดัการเดยีวกนั และ
จากบรษิทัจดัการอื่น 

ประมาณการอตัราค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า : อตัราเดยีวกบัค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end fee) 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซื้อหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน เป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีรุกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดใน
ท านองเดยีวกนัไวแ้ลว้ 

6. ช่ือย่อ : PRINCIPAL iPROPEN-X 

อตัราค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า : อตัราค่าธรรมเนียมเดยีวกนั ทัง้จากกองทุนรวมภายใตบ้รษิทัจดัการเดยีวกนั และจาก
บรษิทัจดัการอื่น 

ประมาณการอตัราค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า : อตัราเดยีวกบัค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end fee) 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซื้อหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน เป็นอตัราทีร่วมภาษมีูลค่าเพิม่ ภาษธีรุกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดใน
ท านองเดยีวกนัไวแ้ลว้ 

7. ช่ือย่อ : PRINCIPAL iPROPEN-E 

อตัราค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า : อตัราค่าธรรมเนียมเดยีวกนั ทัง้จากกองทุนรวมภายใตบ้รษิทัจดัการเดยีวกนั และ
จากบรษิทัจดัการอื่น 

ประมาณการอตัราค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า : อตัราเดยีวกบัค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end fee) 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซื้อหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน เป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีรุกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดใน
ท านองเดยีวกนัไวแ้ลว้ 
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8. ช่ือย่อ : PRINCIPAL iPROPEN-SSF 

อตัราค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า : อตัราค่าธรรมเนียมเดยีวกนั ทัง้จากกองทุนรวมภายใตบ้รษิทัจดัการเดยีวกนั และ
จากบรษิทัจดัการอื่น 

ประมาณการอตัราค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า : อตัราเดยีวกบัค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end fee) 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซื้อหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน เป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีรุกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดใน
ท านองเดยีวกนัไวแ้ลว้ 

ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก (Switching out) 

1. ช่ือย่อ : PRINCIPAL iPROPEN-A 

อตัราค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก : อตัราค่าธรรมเนียมเดยีวกนั ทัง้กรณีสบัเปลีย่นออกไปยงักองทุนรวมภายใตก้าร
บรหิารของบรษิทัจดัการ และบรษิทัจดัการอื่น 

ประมาณการอตัราค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก : อตัราเดยีวกบัค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนื (Back-end 

fee) 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

หมายเหตุ 

บรษิทัจดัการจะหกัค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนจากมลูค่าหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการจะตอ้งช าระใหก้บักองทุนปลายทาง (กรณี
กองทุนน้ีเป็นกองทุนเปิดตน้ทาง) หรอื หกัค่าธรรมเนียมจากค่าซื้อหน่วยลงทุน (กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง) 

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซื้อหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน เป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีรุกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดใน
ท านองเดยีวกนัไวแ้ลว้ 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน/ การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน/ การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนกบัผู้
ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากนั ทัง้นี้ จะเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวในหนังสอืชี้ชวนส่วนสรุปขอ้มลูส าคญั ทัง้นี้ หากมกีารเปลีย่นแปลงเงื่อนไขดงักล่าว
บรษิทัจดัการจะประกาศใหท้ราบ โดยตดิประกาศไวท้ีบ่รษิทัจดัการ และผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุนทุกแห่ง ไม่
น้อยกว่า 7 วนั 

ส าหรบัชนิดเพื่อการออม 

บรษิทัจดัการอาจเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไปยงักองทุนรวมภายใต้การบรหิารของบรษิทัจดัการเองและสบัเปลีย่น
หน่วยลงทุนไปยงักองทุนรวมเพื่อการออมของบรษิทัจดัการอื่นในอตัราทีไ่ม่เท่ากนั ซึง่บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้้ถอืหน่วยลงทุนทราบโดย
ประกาศผ่านทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ และเวบ็ไซตข์องผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี 

2. ช่ือย่อ : PRINCIPAL iPROPEN-D 

อตัราค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก : อตัราค่าธรรมเนียมเดยีวกนั ทัง้กรณีสบัเปลีย่นออกไปยงักองทุนรวมภายใตก้าร
บรหิารของบรษิทัจดัการ และบรษิทัจดัการอื่น 

ประมาณการอตัราค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก : อตัราเดยีวกบัค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนื (Back-end 

fee) 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

หมายเหตุ 

บรษิทัจดัการจะหกัค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนจากมลูค่าหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการจะตอ้งช าระใหก้บักองทุนปลายทาง (กรณี
กองทุนน้ีเป็นกองทุนเปิดตน้ทาง) หรอื หกัค่าธรรมเนียมจากค่าซื้อหน่วยลงทุน (กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง)ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซื้อหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน เป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษีธรุกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนัไว้
แลว้ 



 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เอน็แฮนซ์ พรอ็พเพอรต์ี ้แอนด ์อนิฟราสตรคัเจอร ์เฟลก็ซ ์อนิคมั  18 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน/ การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน/ การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนกบัผู้
ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากนั ทัง้นี้ จะเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวในหนังสอืชี้ชวนส่วนสรุปขอ้มลูส าคญั ทัง้นี้ หากมกีารเปลีย่นแปลงเงื่อนไข
ดงักลา่วบรษิทัจดัการจะประกาศใหท้ราบ โดยตดิประกาศไวท้ีบ่รษิทัจดัการ และผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุน
ทุกแห่ง ไม่น้อยกว่า 7 วนั 

ส าหรบัชนิดเพื่อการออม 

บรษิทัจดัการอาจเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไปยงักองทุนรวมภายใต้การบรหิารของบริษทัจดัการเองและสบัเปลีย่น
หน่วยลงทุนไปยงักองทุนรวมเพื่อการออมของบรษิทัจดัการอื่นในอตัราทีไ่ม่เท่ากนั ซึง่บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบโดย
ประกาศผ่านทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ และเวบ็ไซตข์องผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี 

3. ช่ือย่อ : PRINCIPAL iPROPEN-R 

อตัราค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก : อตัราค่าธรรมเนียมเดยีวกนั ทัง้กรณีสบัเปลีย่นออกไปยงักองทุนรวมภายใตก้าร
บรหิารของบรษิทัจดัการ และบรษิทัจดัการอื่น 

ประมาณการอตัราค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก : อตัราเดยีวกบัค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนื (Back-end 

fee) 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

หมายเหตุ 

บรษิทัจดัการจะหกัค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนจากมลูค่าหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการจะตอ้งช าระใหก้บักองทุนปลายทาง (กรณี
กองทุนน้ีเป็นกองทุนเปิดตน้ทาง) หรอื หกัค่าธรรมเนียมจากค่าซื้อหน่วยลงทุน (กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง)ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซื้อหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน เป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษีธรุกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนัไว้
แลว้ 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน/ การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน/ การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนกบัผู้
ลงทุนแตล่ะกลุ่มไม่เท่ากนั ทัง้นี้ จะเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวในหนังสอืชี้ชวนส่วนสรุปขอ้มลูส าคญั ทัง้นี้ หากมกีารเปลีย่นแปลงเงื่อนไขดงักล่าว
บรษิทัจดัการจะประกาศใหท้ราบ โดยตดิประกาศไวท้ีบ่รษิทัจดัการ และผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุนทุกแห่ง ไม่
น้อยกว่า 7 วนั 

ส าหรบัชนิดเพื่อการออม 

บรษิทัจดัการอาจเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไปยงักองทุนรวมภายใต้การบรหิารของบรษิทัจดัการเองและสบัเปลีย่น
หน่วยลงทุนไปยงักองทุนรวมเพื่อการออมของบรษิทัจดัการอื่นในอตัราทีไ่ม่เท่ากนั ซึง่บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบโดย
ประกาศผ่านทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ และเวบ็ไซตข์องผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี 

4. ช่ือย่อ : PRINCIPAL iPROPEN-I 

อตัราค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก : อตัราค่าธรรมเนียมเดยีวกนั ทัง้กรณีสบัเปลี่ยนออกไปยงักองทุนรวมภายใตก้ารบรหิาร
ของบรษิทัจดัการ และบรษิทัจดัการอื่น 

ประมาณการอตัราค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก : อตัราเดยีวกบัค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนื (Back-end 

fee) 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

หมายเหตุ 

บรษิทัจดัการจะหกัค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนจากมลูค่าหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการจะตอ้งช าระใหก้บักองทุนปลายทาง 
(กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนเปิดตน้ทาง) หรอื หกัค่าธรรมเนียมจากค่าซื้อหน่วยลงทุน (กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนเปิดปลายทาง) 

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซื้อหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน เป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีรุกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดใน
ท านองเดยีวกนัไวแ้ลว้ 
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บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน/ การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน/ การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนกบัผู้
ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากนั ทัง้นี้ จะเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวในหนังสอืชี้ชวนส่วนสรุปขอ้มลูส าคญั ทัง้นี้ หากมกีารเปลีย่นแปลงเงื่อนไขดงักล่าว
บรษิทัจดัการจะประกาศใหท้ราบ โดยตดิประกาศไวท้ีบ่รษิทัจดัการ และผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุนทุกแห่ง ไม่
น้อยกว่า 7 วนั 

ส าหรบัชนิดเพื่อการออม 

บรษิทัจดัการอาจเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไปยงักองทุนรวมภายใต้การบรหิารของบรษิทัจดัการเองและสบัเปลีย่น
หน่วยลงทุนไปยงักองทุนรวมเพื่อการออมของบรษิทัจดัการอื่นในอตัราทีไ่ม่เท่ากนั ซึง่บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้้ถอืหน่วยลงทุนทราบโดย
ประกาศผ่านทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ และเวบ็ไซตข์องผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี 

5. ช่ือย่อ : PRINCIPAL iPROPEN-C 

อตัราค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก : อตัราค่าธรรมเนียมเดยีวกนั ทัง้กรณีสบัเปลีย่นออกไปยงักองทุนรวมภายใตก้าร
บรหิารของบรษิทัจดัการ และบรษิทัจดัการอื่น 

ประมาณการอตัราค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก : อตัราเดยีวกบัค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนื (Back-end 

fee) 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

หมายเหตุ 

บรษิทัจดัการจะหกัค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนจากมลูค่าหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการจะตอ้งช าระใหก้บักองทุนปลายทาง (กรณี
กองทุนนี้เป็นกองทุนเปิดตน้ทาง) หรอื หกัค่าธรรมเนียมจากค่าซื้อหน่วยลงทุน (กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง) 

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซื้อหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน เป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีรุกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดใน
ท านองเดยีวกนัไวแ้ลว้ 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน/ การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน/ การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนกบัผู้
ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากนั ทัง้นี้ จะเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวในหนังสอืชี้ชวนส่วนสรุปขอ้มลูส าคญั ทัง้นี้ หากมกีารเปลีย่นแปลงเงื่อนไขดงักล่าว
บรษิทัจดัการจะประกาศใหท้ราบ โดยตดิประกาศไวท้ีบ่รษิทัจดัการ และผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุนทุกแห่ง ไม่
น้อยกว่า 7 วนั 

ส าหรบัชนิดเพื่อการออม 

บรษิทัจดัการอาจเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไปยงักองทุนรวมภายใต้การบรหิารของบรษิทัจดัการเองและสบัเปลีย่น
หน่วยลงทุนไปยงักองทุนรวมเพื่อการออมของบรษิทัจดัการอื่นในอตัราทีไ่ม่เท่ากนั ซึง่บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบโดย
ประกาศผ่านทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ และเวบ็ไซตข์องผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี 

6. ช่ือย่อ : PRINCIPAL iPROPEN-X 

อตัราค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก : อตัราค่าธรรมเนียมเดยีวกนั ทัง้กรณีสบัเปลีย่นออกไปยงักองทุนรวมภายใตก้าร
บรหิารของบรษิทัจดัการ และบรษิทัจดัการอื่น 

ประมาณการอตัราค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก : อตัราเดยีวกบัค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนื (Back-end 

fee) 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

หมายเหตุ 

บรษิทัจดัการจะหกัค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนจากมลูค่าหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการจะตอ้งช าระใหก้บักองทุนปลายทาง (กรณี
กองทุนน้ีเป็นกองทุนเปิดตน้ทาง) หรอื หกัค่าธรรมเนียมจากค่าซื้อหน่วยลงทุน (กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง) 

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซื้อหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน เป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีรุกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดใน
ท านองเดยีวกนัไวแ้ลว้ 



 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เอน็แฮนซ์ พรอ็พเพอรต์ี ้แอนด ์อนิฟราสตรคัเจอร ์เฟลก็ซ ์อนิคมั  20 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน/ การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน/ การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนกบัผู้
ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากนั ทัง้นี้ จะเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวในหนังสอืชี้ชวนส่วนสรุปขอ้มลูส าคญั ทัง้นี้ หากมกีารเปลีย่นแปลงเงื่อนไข
ดงักล่าวบรษิทัจดัการจะประกาศใหท้ราบ โดยตดิประกาศไวท้ีบ่รษิทัจดัการ และผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุน
ทุกแห่ง ไม่น้อยกว่า 7 วนั 

ส าหรบัชนิดเพื่อการออม 

บรษิทัจดัการอาจเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไปยงักองทุนรวมภายใต้การบรหิารของบรษิทัจดัการเองและสบัเปลีย่น
หน่วยลงทุนไปยงักองทุนรวมเพื่อการออมของบรษิทัจดัการอื่นในอตัราทีไ่ม่เท่ากนั ซึง่บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้้ถอืหน่วยลงทุนทราบโดย
ประกาศผ่านทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ และเวบ็ไซตข์องผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี 

7. ช่ือย่อ : PRINCIPAL iPROPEN-E 

อตัราค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก : อตัราค่าธรรมเนียมเดยีวกนั ทัง้กรณีสบัเปลีย่นออกไปยงักองทุนรวมภายใตก้าร
บรหิารของบรษิทัจดัการ และบรษิทัจดัการอื่น 

ประมาณการอตัราค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก : อตัราเดยีวกบัค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนื (Back-end 

fee) 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

หมายเหตุ 

บรษิทัจดัการจะหกัค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนจากมลูค่าหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการจะตอ้งช าระใหก้บักองทุนปลายทาง (กรณี
กองทุนน้ีเป็นกองทุนเปิดตน้ทาง) หรอื หกัค่าธรรมเนียมจากค่าซื้อหน่วยลงทุน (กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง) 

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซื้อหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน เป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีรุกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดใน
ท านองเดยีวกนัไวแ้ลว้ 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน/ การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน/ การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนกบัผู้
ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากนั ทัง้นี้ จะเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวในหนังสอืชี้ชวนส่วนสรุปขอ้มลูส าคญั ทัง้นี้ หากมกีารเปลีย่นแปลงเงื่อนไข
ดงักล่าวบรษิทัจดัการจะประกาศใหท้ราบ โดยตดิประกาศไวท้ีบ่รษิทัจดัการ และผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุน
ทุกแห่ง ไม่น้อยกว่า 7 วนั 

ส าหรบัชนิดเพื่อการออม 

บรษิทัจดัการอาจเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไปยงักองทุนรวมภายใต้การบรหิารของบรษิทัจดัการเองและสบัเปลีย่น
หน่วยลงทุนไปยงักองทุนรวมเพื่อการออมของบรษิทัจดัการอื่นในอตัราทีไ่ม่เท่ากนั ซึง่บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบโดย
ประกาศผ่านทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ และเวบ็ไซตข์องผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี 

8. ช่ือย่อ : PRINCIPAL iPROPEN-SSF 

อตัราค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก : อตัราค่าธรรมเนียมเดยีวกนั ทัง้กรณีสบัเปลีย่นออกไปยงักองทุนรวมภายใตก้าร
บรหิารของบรษิทัจดัการ และบรษิทัจดัการอื่น 

ประมาณการอตัราค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก : อตัราเดยีวกบัค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนื (Back-end 

fee) 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

หมายเหตุ 

บรษิทัจดัการจะหกัค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนจากมลูค่าหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการจะตอ้งช าระใหก้บักองทุนปลายทาง (กรณี
กองทุนน้ีเป็นกองทุนเปิดตน้ทาง) หรอื หกัค่าธรรมเนียมจากค่าซื้อหน่วยลงทุน (กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง) 

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซื้อหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน เป็นอตัราทีร่วมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธรุกจิเฉพาะ หรอืภาษีอื่นใดใน
ท านองเดยีวกนัไวแ้ลว้ 



 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เอน็แฮนซ์ พรอ็พเพอรต์ี ้แอนด ์อนิฟราสตรคัเจอร ์เฟลก็ซ ์อนิคมั  21 

บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน/ การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน/ การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนกบัผู้
ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากนั ทัง้นี้ จะเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวในหนังสอืชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลูส าคญั ทัง้นี้ หากมกีารเปลีย่นแปลงเงื่อนไขดงักล่าว
บรษิทัจดัการจะประกาศใหท้ราบ โดยตดิประกาศไวท้ีบ่รษิทัจดัการ และผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุนทุกแห่ง ไม่
น้อยกว่า 7 วนั 

ส าหรบัชนิดเพื่อการออม 

บรษิัทจดัการอาจเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยงักองทุนรวมภายใต้การบรหิารของบรษิทัจดัการเองและสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุนไปยงักองทุนรวมเพื่อการออมของบรษิัทจดัการอื่นในอตัราที่ไม่เท่ากนั ซึ่งบรษิัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดย
ประกาศผ่านทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ และเวบ็ไซตข์องผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี 

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ม ี

ค่าธรรมเนียม : 0.0 บาท 

ต่อหน่วยลงทุน : 0.0 หน่วย 

หรือเศษของ : 0.0 หน่วย 

ในอตัรา ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : ม ี

ฉบบัละ : 0.0 บาท 

ในอตัรา ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

ค่าปรบักรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองท่ีก าหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่ม ี

ค่าธรรมเนียมอ่ืน : ม ี

ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ : ม ี

ในอตัราไม่เกิน ร้อยละ ของมูลค่าหน่วยลงทุน : 0.0 

ตามทีจ่่ายจรงิ 

รายละเอียดเพ่ิมเติม (ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเกบ็จากผู้สัง่ซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน) : 

1. ค่าใชจ้่ายในการซื้อขายหลกัทรพัยเ์มื่อมกีารซื้อขายสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 

ชนิดสะสมมูลค่า : อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

ชนิดจ่ายเงินปันผล : อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติั : อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

ชนิดผู้ลงทุนสถาบนั : อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม : อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ : อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

ชนิดช่องทางอิเลก็ทรอนิกส ์: อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

ชนิดเพ่ือการออม : อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

ค่าใชจ้่ายในการซื้อขายหลกัทรพัย์จะถูกค านวณเขา้ไปในราคาขายหรอืราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเพื่อน าเงนิดงักล่าวไปช าระเป็นค่าใชจ้่ายในการ
ซื้อหรอืขายหลกัทรพัย์ 

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซื้อหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน เป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีรุกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดในท านอง
เดยีวกนัไวแ้ลว้ 
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2. ค่าธรรมเนียมการโอนเงนิค่าซื้อและขายคนื (ถา้ม)ี 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะถูกเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการโอนเงนิค่าซื้อและค่าขายคนืหน่วยลงทุนตามทีธ่นาคารพาณิชยห์รอืสถาบนัการเงนิเรยีก
เกบ็จรงิ 

3. บรษิทัจดัการอาจเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายอื่น ๆ จากผูล้งทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน ในกรณีทีผู่ล้งทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนรอ้งขอให้
บรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนด าเนินการ ใด ๆ ใหเ้ป็นกรณีพเิศษ นอกเหนือจากการด าเนินการตามปกตขิองบรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีน หรอื
ใหด้ าเนินการทีพ่สิูจน์ไดว่้าเป็นความประสงคเ์ฉพาะตวัของผูล้งทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน เช่น ค่าธรรมเนียมการขอเปลีย่นขอ้มลูทางทะเบยีนใหม่ 
เช่น หนังสอืรบัรองสทิธ ิหนังสอืรบัรองการโอนหน่วยลงทุน เป็นต้น โดยบรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะคดิค่าธรรมเนียมจากผูล้งทุน
หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน ตามทีจ่่ายจรงิหรอืตามอตัราทีบ่รษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทุนก าหนดในการใหบ้รกิารลกัษณะดงักล่าว 

4. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการอาจเรยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนแต่ละ
กลุ่มไม่เท่ากนั และ/หรอืแต่ละรายในอตัราไม่เท่ากนั โดยบรษิทัจดัการจะแจง้ใหท้ราบโดยตดิประกาศรายละเอยีดการดงักล่าวทีท่ี ่ท าการทุกแห่ง
ของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และ/หรอืเวป็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 

5. ส าหรบัชนิดหน่วยลงทุนส าหรบัผูล้งทุนทีไ่ม่ไดม้ถีิน่ทีอ่ยู่ในประเทศไทย บรษิทัจดัการจะเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนการรบัซื้อคนื
หน่วยลงทุน การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน ค่าใชจ้่ายในการซื้อขายหลกัทรพัยใ์นสกุลเงนิดอลล่าหส์หรฐั หรอืสกุลเงนิอื่นใดที่บรษิทัจดัการอาจประกาศ
เพิม่เตมิในอนาคต 

 8.4 วิธีการค านวณและตดัจ่ายค่าธรรมเนียม 

1. การค านวณค่าธรรมเนียมตามหวัขอ้ค่าธรรมเนียมทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซื้อหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน และ หวัขอ้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่รยีกเกบ็
จากกองทุนรวม เป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีุรกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนัไวแ้ลว้ 

2. การค านวณค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน จะค านวณเป็นรายวนัและ
เรยีกเกบ็จากกองทุนเป็นรายเดอืน ภายใน 10 วนัท าการถดัจากวนัสิ้นเดอืน หรอืตามระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร 

3. ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วเนื่องกบัการบรหิารจดัการกองทุนในหวัขอ้ อื่น ๆ จะเรยีกเกบ็ตามทีจ่่ายจรงิ ในทางบญัชบีรษิทัจดัการจะพจิารณาตดัจ่ายทัง้
จ านวนหรอืทยอยตดัจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายของกองทุนเฉลีย่เท่ากนัทุกวนัตามระยะเวลาทีจ่ะไดร้บัประโยชน์จากค่าใชจ้่ายนัน้ทัง้นี้ การตดัค่าใชจ้่าย
ดงักล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชทีีเ่กีย่วขอ้ง 

8.5 การเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย 

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายตามขอ้ “ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากผูซ้ื้อหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนและกองทุน” อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้โดย
ไม่ถอืว่าเป็นการแก้ไขเพิม่เตมิรายละเอยีดโครงการ โดยบรษิทัจดัการจะด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

1. ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมมคีวามประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายตามทีไ่ดร้ะบุไวใ้นโครงการและไดด้ าเนินการดงักล่าวแลว้ ให้
บรษิทัจดัการกองทุนรวมเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวใหผู้ล้งทุนทราบอย่างทัว่ถงึภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัทีม่กีารลดค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่าย
ดงักล่าว ทัง้นี้ การเปิดเผยขอ้มลูต้องกระท าโดยวธิกีารทีเ่หมาะสมอนัท าใหม้ัน่ใจไดว่้าผูล้งทุนไดร้บัทราบขอ้มลูดงักล่าว เช่น เผยแพร่ขอ้มลูไวบ้น
เวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการกองทุนรวม หรอื ณ สถานทีใ่นการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบรษิทัจดัการกองทุนรวม และผูส้นับสนุนการขายหรอื
รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี เป็นต้น 

การลดค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายใหแ้ตกต่างไปจากโครงการ ใหถ้อืว่าส านักงานใหค้วามเหน็ชอบการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการในเรื่องดงักล่าวเมื่อ
บรษิทัจดัการกองทุนรวมไดด้ าเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว 

2. ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมมคีวามประสงค์จะเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้ตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการ บรษิทัจดัการกองทุน
รวมตอ้งค านึงถงึความสมเหตุสมผลกบัสภาพปกตทิางธุรกจิและประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั และตอ้งเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวใหผู้ล้งทุนทราบ
ล่วงหน้าอย่างทัว่ถงึดว้ยวธิกีารทีเ่หมาะสมอนัท าใหม้ัน่ใจไดว่้าผูล้งทุนไดร้บัทราบขอ้มลูดงักล่าว โดยอย่างน้อยตอ้งจดัใหม้กีารเผยแพร่ขอ้มลูไว้
บนเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการกองทุนรวม และ ณ สถานทีใ่นการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบรษิทัจดัการกองทุนรวม และผูส้นับสนุนการขาย
หรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้ 

2.1 ในกรณีทีก่ารเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้ไม่เกนิกว่าอตัราขัน้สงูของค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเดมิตามที่ระบุไวใ้นโครงการ 
ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัท าการก่อนการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนยีมหรอื
ค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้ 
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2.2 ในกรณีทีก่ารเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้เกนิกว่าอตัราขัน้สงูของค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเดมิตามทีร่ะบุไวอ้ย่างชดัเจนใน
โครงการแล้วว่าบรษิทัจดัการกองทุนรวมสามารถกระท าการดงักล่าวได ้ทัง้นี้ ในรอบระยะเวลาย้อนหลงั 1 ปีนับแต่วนัทีบ่รษิทัจดัการกองทุน
รวมประสงคจ์ะขึน้ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายดงักล่าว ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมด าเนินการตามหลกัเกณฑด์งันี้ 

(ก) ในกรณีทีก่ารเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้ไม่เกนิกว่าอตัรารอ้ยละ 5 ของอตัราขัน้สงูดงักล่าว ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวม
เปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วนัก่อนการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายทีเ่พิม่ขึน้ดงักล่าว 

(ข) ในกรณีทีก่ารเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้เกนิกว่าอตัรารอ้ยละ 5 ของอตัราขัน้สงูดงักล่าว บรษิทัจดัการกองทุนรวมตอ้ง
ไดร้บัมตพิเิศษ 

ในการเปิดเผยขอ้มลูตามวรรคหนึ่ง มใิหน้ ามาใชก้บักรณีทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมไดร้บัมตพิิเศษ” 

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 และบรษิทัจดัการจะพจิารณาเลอืกใช้ Swing 
Pricing ที่เป็น Full Swing Pricing หรอื Partial Swing Pricing ตามดุลพนิิจของบรษิทัจดัการ โดยค านึงถงึประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือ
หน่วยลทุนเป็นส าคญั 

2. swing factor มีหลกัการในการพจิารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บรษิัทจัดการก าหนด ซึ่งบรษิัทจดัการอาจพิจารณาใช้ข้อมูล
ประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรอืสมมติฐานและหรอืการประเมินจากปัจจยัที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถท าได้เพื่อให้สามารถ
ด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ โดยบรษิทัจดัการอาจพจิารณาปัจจยัต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ ตน้ทุนและค่าใชจ้่ายจาก
การซื้อหรอืขายทรพัย์สนิของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bid-ask spread ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการซื้อขายทรพัย์สิน ความผนั
ผวนในตลาดซื้อขายทรพัย์สิน ภาวะสภาพคล่องของตลาดทรพัย์สนิที่ลดลงจากปกติ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรกัษาสดัส่วนการลงทุน 
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการท าธุรกรรม REPO เพื่อเสรมิสภาพคล่องรองรบัธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้าม)ี ภาษีและหรอือากรแสตมป์ที่เกี่ยวข้อง 
หรอืตน้ทุนและค่าใชจ้่ายอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึปัจจยัอื่นๆ ทีก่ระทบสภาพคล่องของหลกัทรพัยท์ีก่องทุนรวมลงทุน เป็นตน้ 

3. Swing Thresholds มหีลกัการในการพจิารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บรษิัทจดัการก าหนด โดยบรษิัทจดัการอาจพิจารณาใช้
ขอ้มลูประมาณการภายใต้ขอ้เทจ็จรงิที่มอียู่และหรอืสมมตฐิานและหรอืการประเมนิจากปัจจยัทีเ่กี่ยวขอ้งเท่าทีส่ามารถท าไดเ้พื่อใหส้ามารถ
ด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ โดยค านึงถงึปัจจยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสภาพคล่องของกองทุนรวมเป็นส าคญั ทัง้นี้ บรษิัท
จดัการอาจพจิารณาปัจจยัต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง ไดแ้ก่ พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน สภาวะตลาดของทรพัย์สินทีล่งทุน รวมถงึปัจจยั
อื่นๆ ทีก่ระทบสภาพคล่องของหลกัทรพัยท์ีก่องทุนรวมลงทุน เป็นตน้ 

4. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บรษิทัจดัการ จะไม่ใช ้Swing Pricing พรอ้มกบั Anti-dilution levies – ADL (ถ้าม)ี แต่สามารถใชร้่วมกบัเครื่องมอืใน
การบรหิารความเสีย่งสภาพคล่องอื่นไดโ้ดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

5. ในกรณีที่เป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บริษัทจะด าเนินการตามข้อมูลที่ได้รบัจากผู้สนับสนุนการขายและรบัซื้อคืนเท่าที่
สามารถท าได ้(best effort) ภายใตส้ถานการณ์และขอ้จ ากดัในขณะนัน้ 
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ขอ้สงวนสทิธิ ์

1. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธิทีจ่ะน าขอ้มูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถ้าม)ี มาใชใ้นการพจิารณาและหรอืตดัสนิใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งการ
การใชเ้ครื่องมอื Swing Pricing ในวนัท าการนัน้ 

2. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัเพิม่หรอืลดอตัรา swing factor ทีเ่กบ็จรงิไดต้ามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร ซึ่งจะปรบัเพิม่ไม่เกนิอตัรา
สงูสุดทีร่ะบุไวใ้นโครงการ 

3. บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะน าค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ช าระเงนิด้วยเช็ครวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันท าการที่มกีารใช้เครื่องมือ 
swing pricing และบรษิัทจดัการจะน ายอดซื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรอืตัดสนิใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการใช้
เครื่องมอื swing pricing ในวนัท าการนัน้ ทัง้นี้บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการด าเนินการใด ๆ ที่ได้ด าเนินการหรือ
ตดัสนิใจไปแลว้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชเ้ครื่องมอื swing pricing ในวนัท าการนัน้ แมห้ากภายหลงัปรากฏว่าเชค็ค่าซื้อหน่วยลงทุนทัง้หมดหรอื
บางส่วนของวนัท าการนัน้ไม่สามารถเรยีกเก็บเงนิได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ช าระด้วยเช็คที่เรยีกเก็บไม่ได้นัน้ ไม่ได้รบัการจดัสรร
หน่วยลงทุน ซึง่เป็นไปตามดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

4. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลี่ยนแปลงแนวทางด าเนินการระหว่างการใชเ้ครื่องมอื โดยจะยงัคงเป็นไปตามทีส่านักงาน ก.ล.ต.และหรอื
สมาคมบรษิทัจดัการลงทุนและหรอืหน่วยงานทีม่อี านาจอื่นกาหนดใหบ้รษิทัจดัการด าเนินการได ้

5. บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิไม่ใช้เครื่องมือ swing pricing ดงักล่าวในกรณีที่พิจารณาแล้วว่าค าสัง่ซื้อ-ขาย-สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่มี
ผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมนีัยส าคญั และ/หรอือาจใชร้่วมกบัเครื่องมอืในการบรหิารสภาพคล่องอื่นๆ แลว้แต่กรณี โดย
ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

การพจิารณาใชเ้ครื่องมอื 

1. บรษิัทจดัการอาจพจิารณาใช้ Swing Pricing ทีแ่ตกต่างกนัไดใ้นแต่ละวนัท าการ ทีม่กีารใช้เครื่องมอืนี้โดยเป็นไปตามดุลยพนิิจของบรษิัท
จดัการ โดยค านึงถงึและรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนและความเหมาะสมในทางปฏบิตัเิป็นส าคญั 

2. ในกรณีที่บรษิัทจดัการพจิารณาใช้ partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวนัท าการซื้อขายใดที่สดัส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุน
สุทธิของกองทุน เทยีบกบัมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิทัง้หมดของกองทุน มคี่าเกินกว่า swing threshold ที่บรษิัทจดัการก าหนด โดยที่มูลค่าซื้อ
ขายหน่วยลงทุนสุทธขิองกองทุน ค านวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมลูค่าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ (switch in) 
หกัดว้ยมลูค่าการขายคนืหน่วยลงทุน (redemption) และหกัดว้ยมลูค่าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก (switch out) 

ทัง้นี้ รายละเอยีดวธิกีารค านวณเป็นไปตามวธิทีีบ่รษิทัจดัการก าหนด 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมกีารใช ้swing pricing บรษิทัจดัการจะ 

พจิารณาด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบักองทุนปลายทาง 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

กองทุนรวม feeder fund, fund of funds และกองทุนทมีกีารลงทุนแบบ Cross Investing Fund เมื่อกองทุนปลายทางมกีารใช ้swing pricing 
บรษิทัจดัการจะพจิารณาด าเนินการใหส้อดคล้องกบักองทุนปลายทางรายละเอียดเพ่ิมเติม : เมื่อกองทุนปลายทางใช้ swing pricing บรษิัท
จดัการจะด าเนินการให้สอดคล้องกบักองทุนปลายทาง ตามขอ้มูลที่ไดร้บัจาก กองทุนปลายทาง โดยใช้หลกัการ best effort ซึ่งเป็นไปตาม
ดุลพนิิจของบรษิทัจดัการ และค านึงถงึประโยชน์ของกองทุนและผูถ้อืหน่วยลทุนเป็นส าคญั 

อย่างไรกต็าม บรษิทัจดัการอาจพจิารณาไม่ใชเ้ครื่องมอืใหส้อดคล้องกบักองทุนปลายทางกไ็ด ้ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาแลว้ว่าค าสัง่ซื้อ-
ขาย-สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่มผีลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมีนัยส าคญั หรอืเห็นว่าการใช้เครื่องมอือื่นมคีวามเหมาะสม
ในทางปฏบิตัมิากกว่า ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ ทัง้นี้ โดยค านึงถงึประโยชน์ของกองทุนเป็นส าคญั 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง เงื่อนไข และ/หรือหลักเกณฑ์การใช้ swing pricing ให้สอดคล้องกับกองทุน
ต่างประเทศทีก่องทุนไทยลงทุน ในกรณีทีก่องทุนไทยมกีารเปลีย่นแปลงประเภทและลกัษณะพเิศษของกองทุนรวม หรอืมกีารเปลี่ยนกองทุน
หลกัในอนาคต (ถา้ม)ี 

- การก าหนดเงื่อนไขหรอืขอ้จ ากดัในการรบัค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน 
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ระยะเวลาท่ีต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period) : 

กองทุนรวมทัว่ไป 

เม่ือผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าเกินกว่า : 5.00 % ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิ

จะต้องแจ้งบริษทัจดัการล่วงหน้าเป็นเวลา : 5 วนัท าการ 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไข 

1. ในกรณีที่เป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บริษัทจะด าเนินการตามข้อมูลที่ได้รบัจากผู้สนับสนุนการขายและรบัซื้อคืนเท่าที่
สามารถท าได ้(best effort) ภายใตส้ถานการณ์และขอ้จ ากดัในขณะนัน้ 

ขอ้สงวนสทิธิ ์

1. ในกรณีทีม่กีารใช ้Notice period และมเีหตุทีท่ าใหต้้องใชเ้ครื่องมอือื่นดว้ย บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏบิตักิบัค าสัง่ทีไ่ดจ้าก Notice 
period นัน้เช่นเดยีวกบัค าสัง่ที่ไดต้ามปกติในวนัที่ท ารายการดว้ย ทัง้นี้ บรษิัทจดัการอาจพจิารณาใช้ Notice period ร่วมกบัเครื่องมอือื่น 
ไดแ้ก่ Swing pricing, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรอืเครื่องมอือื่น ๆ หรอือาจไม่ใชเ้ครื่องมอื Notice 
period ดังกล่าวในกรณีที่พิจารณาแล้วว่าค าสัง่ซื้อ-ขาย-สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมี
นัยส าคญั โดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

2. บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะปรบัเพิ่มหรอืลด Notice period ได้ตามที่บรษิัทจดัการเห็นสมควร ซึ่งจะปรบัเพิ่มไม่เกิน Notice period 
สงูสุดทีก่ าหนดไวใ้นโครงการ โดยบรษิทัจดัการจะเปิดเผยทางเวบ็ไซด์ของบรษิัทจดัการและในหนังสอืชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรอืผ่าน
ทางช่องทางอื่นทีบ่รษิทัจดัการก าหนด 

3. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะน าขอ้มูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถ้าม)ี มาใชใ้นการพิจารณาและหรอืตดัสนิใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งการ
การใชเ้ครื่องมอื Notice period ในวนัท าการนัน้ 

การพจิารณาใชเ้ครื่องมอื 

1. บรษิทัจดัการอาจพจิารณาใช้ Notice period ที่แตกต่างกนัได้ในแต่ละวนัท าการทีม่กีารใชเ้ครื่องมอืนี้โดยเป็นไปตามดุลยพนิิจของบรษิัท
จดัการ โดยค านึงถงึและรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนและความเหมาะสมในทางปฏบิตัเิป็นส าคญั 

2. บรษิทัจดัการอาจพจิารณาใชแ้ละก าหนดระยะเวลา Notice period โดยมหีลกัการในการพจิารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางทีบ่รษิัท
จดัการก าหนด โดยพจิารณาจากปัจจยัต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง โดยบรษิทัจดัการอาจพจิารณาใช ้ขอ้มูลประมาณการภายใตข้อ้เทจ็จรงิทีม่อียู่และ
หรอืสมมติฐานและหรอืการประเมินจากปัจจยัที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถท าได้เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ 
ขณะนัน้ๆ โดยค านึงถงึปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัสภาพคล่องของกองทุนรวมเป็นส าคญั ทัง้นี้ บรษิทัจดัการอาจพจิารณาปัจจยัต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง
ได้แก่ พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน สภาวะตลาดของทรพัย์สนิที่ลงทุน รวมถึงปัจจยัอื่นๆ ที่กระทบสภาพคล่องของหลกัทรพัย์ที่
กองทุนรวมลงทุน เป็นตน้ 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมกีารใช ้notice period บรษิทัจดัการสามารถจะพจิารณาด าเนินการให้
สอดคลอ้งกบักองทุนปลายทางได ้

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

กองทุนรวม feeder fund, fund of funds และกองทุนทีมีการลงทุนแบบ Cross Investing Fund เมื่อกองทุนปลายทางใช้ notice period 
บรษิัทจดัการจะด าเนินการใหส้อดคล้องกบักองทุนปลายทางตามข้อมูลทีไ่ดร้บัจากกองทุนปลายทาง โดยใชห้ลกัการ best effort ซึ่งผูถ้ือ
หน่วยอาจจะตอ้งแจง้ล่วงหน้าก่อนการขายคนืหน่วยลงทุนหรอื เป็นไปตามดุลพนิิจของบรษิทัจดัการ และค านึงถงึประโยชน์ของกองทุนและ
ผูถ้อืหน่วยลทุนเป็นส าคญั 

อย่างไรกต็าม บรษิทัจดัการอาจพจิารณาไม่ใช้เครื่องมอืใหส้อดคล้องกบักองทุนปลายทางกไ็ด ้ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาแล้วว่าค าสัง่
ซื้อ-ขาย-สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมีนัยส าคญั หรอืเห็นว่าการใช้เครื่องมืออื่นมีความ
เหมาะสมในทางปฏบิตัมิากกว่า ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ ทัง้นี้ โดยค านึงถงึประโยชน์ของกองทุนเป็นส าคญั 
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บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง เงื่อนไขและ/หรือหลักเกณฑ์การใช้ Notice period ให้สอดคล้องกับกองทุน
ต่างประเทศที่กองทุนไทยลงทุน ในกรณีที่กองทุนไทยมีการเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวม หรอืมีการเปลี่ยน
กองทุนหลกัในอนาคต (ถา้ม)ี 

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) : 

กองทุนรวมทัว่ไป 

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต า่กว่าร้อยละ : 10.00 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

โดยบริษทัจดัการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 7 วนัท าการ 

ในทุกรอบเวลา : 30 วนั 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไข 

1. บรษิทัจดัการจะท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (redemption) และสบัเปลี่ยนออก (switch out) ไม่เกนิRedemption Gate ตามราคารบัซื้อคนื
หน่วยลงทุน ณ วนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ เวน้แต่กรณีทีก่องทุนมสีภาพคล่องเพยีงพอ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรบัซื้อคนื
หน่วยลงทุนหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเกนิกว่า Redemption Gate ทีป่ระกาศใช ้

2. ในกรณีที่บรษิทัจดัการก าหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ทีไ่ม่ปกตดิว้ย Gate threshold ในกรณีดงักล่าวRedemption Gate จะใชเ้ฉพาะ
วนัท าการซื้อขายใดที ่สดัส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธขิองกองทุนเทยีบกบั มลูค่าทรพัย์สนิสุทธทิัง้หมดของกองทุน มคี่าเท่ากบั
หรอืมากกว่า Gate threshold ทีบ่รษิทัจดัการก าหนด โดยที่ มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธขิองกองทุน ค านวณจาก มูลค่าการซื้อหน่วย
ลงทุน (subscription) บวก มลูค่าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ (switch in) หกัดว้ยมลูค่าการขายคนืหน่วยลงทุน (redemption) และ 

หกัดว้ยมลูค่าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก (switch out) 

3. บรษิัทจดัการจะพจิารณาก าหนดวธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสดัส่วน (pro-rata basis) ของ
ค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออก ณ วนัที่ใช ้Redemption Gateดงันัน้ ผู้ถอืหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รบัการจดัสรรหน่วยลงทุน 
และมูลค่าหน่วยลงทุนทัง้จ านวน ในวนัทีส่่งค าสัง่ขายคนืหรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนนัน้ รวมทัง้อาจไม่ไดร้บัเงนิค่าขายคนืทัง้จ านวนภายใน
ระยะเวลาทีก่ าหนดไว ้

ส าหรบัค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออกส่วนทีเ่หลอื บรษิทัจดัการจะน าไปท ารายการในวนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนถดัไป 
รวมกบัค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออกใหม่ตามสดัส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มกีารจดัล าดบัก่อน-หลงัของค าสัง่รบัซื้อคนื
หน่วยลงทุน โดยปัจจุบนับรษิัทจดัการยงัไม่เปิดให้มีการยกเลิกค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออกจากผู้ถือหน่วยลงทุนที่ส่ง
ค าสัง่มาแลว้ในวนัทีม่กีารใช ้Redemption Gate ดงักล่าว 

อย่างไรกต็าม หากเมื่อบรษิัทจดัการมรีะบบงานส าหรบัรองรบัการจดัการกรณีเปิดใหม้กีารยกเลกิค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยน
ออก บรษิทัจดัการอาจเปิดใหม้กีารยกเลิกค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออกส่วนทีเ่หลอืได ้ซึง่จะเป็นไปตามเงื่อนไขและวธิกีาร
ทีบ่รษิทัจดัการก าหนด ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าก่อนการด าเนินการดงักล่าว 

4. บรษิัทจดัการอาจพิจารณาก าหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครัง้แตกต่างกนัได้ แต่Redemption Gate จะไม่ต ่ากว่า 
Redemption Gate ขัน้ต ่า และ gate period จะไม่มากกว่าระดบัเพดานทีร่ะบุไวใ้นโครงการ 

5. บรษิทัจดัการจะท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลีย่นออก ไม่เกนิ Redemption Gate ตามราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ณ วนัท าการรบั
ซื้อคนืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ เวน้แต่กรณีที่กองทุนมสีภาพคล่องเพยีงพอ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหรอืสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุนเกนิกว่า Redemption Gate ทีป่ระกาศใช ้

6. บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบเมื่อมกีารใช ้Redemption gate โดยไม่ชกัชา้ 

7. ในกรณีทีม่กีารใชเ้ครื่องมอื Redemption Gate นี้ บรษิทัจดัการอาจใชร้่วมกบัเครื่องมอืในการบรหิารความเสีย่งสภาพคล่องอื่นไดโ้ดยขึน้อยู่
กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

8. ในกรณีที่เป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บริษัทจะด าเนินการตามข้อมูลที่ได้รบัจากผู้สนับสนุนการขายและรบัซื้อคืนเท่าที่
สามารถท าได ้(best effort) ภายใตส้ถานการณ์และขอ้จ ากดัในขณะนัน้ 
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ขอ้สงวนสทิธิ ์

1. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัเพิม่หรอืลดอัตรา Gate threshold รวมถงึเปลี่ยนแปลง gate period ไดต้ามดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 
โดยจะปรบัลดไม่ต ่ากว่า Redemption Gate ขัน้ต ่าที่ระบุในโครงการ และไม่เกนิ Gate period สูงสุด ที่ระบุในโครงการ ทัง้นี้ รายละเอยีด
วธิกีารค านวณเป็นไปตามวธิทีีบ่รษิทัจดัการก าหนด 

2. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเกนิกว่า Redemption Gate ทีป่ระกาศใช ้

3. บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางด าเนินการระหว่างการท า Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก Redemption Gate 
ก่อนระยะเวลาทีก่ าหนด การใชเ้ครื่องมอือื่นแทน Redemption Gate เป็นตน้ (ถ้าม)ี ทัง้นี้ ในกรณีทีไ่ม่สามารถช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุน
ในส่วนที่เหลือได ้บรษิัทจดัการอาจพจิารณายกเลิกค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนทัง้หมดที่คา้งอยู่ในรายการ และแจง้ผู้ถอืหน่วยลงทุนที่ถู ก
ยกเลกิค าสัง่โดยไม่ชกัชา้ 

4. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะน าข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถ้าม)ี มาใชใ้นการพจิารณาและหรอืตดัสนิใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งการ
การใชเ้ครื่องมอื Redemption Gate ในวนัท าการนัน้ 

5. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธไิม่ใชเ้ครื่องมอื Redemption Gate ดงักล่าวในกรณีที่พจิารณาแล้วว่าค าสัง่ซื้อ-ขาย-สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่มี
ผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมนีัยส าคญั โดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

การพจิารณาใชเ้ครื่องมอื 

1. บรษิทัจดัการอาจพจิารณาใช ้Redemption Gate ทีแ่ตกต่างกนัในแต่ละวนัท าการทีม่กีารใชเ้ครื่องมอืนี้โดยเป็นไปตามดุลยพนิิจของบรษิัท
จดัการ โดยค านึงถงึและรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนและความเหมาะสมในทางปฏบิตัเิป็นส าคญั 

2. บรษิัทจดัการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรอืประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดย
บรษิทัจดัการอาจก าหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชีส้ถานการณ์ทีไ่ม่ปกตดิว้ย Gate threshold ได ้โดยค านึงถงึปัจจยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสภาพคล่องของ
กองทุนรวมเป็นส าคญั ทัง้นี้ บรษิัทจดัการอาจพจิารณาปัจจยัต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ มคีวามผนัผวนในตลาดซื้อขายทรพัย์สนิ สภาพ
คล่องของตลาดทรพัย์สนิลดลงจากภาวะปกต ิสภาพคล่องของกองทุนรวมผดิปกต ิหรอืประเมนิว่าสภาพคล่องของกองทุนจะไม่สอดคล้อง
กบัปรมิาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม เกดิการไถ่ถอนผดิปกต ิเกดิการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ทีก่ าหนดไว ้หรอืปัจจยัอื่น ๆ 
ทีน่อกเหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการ รวมถงึปัจจยัอื่นๆ ทีก่ระทบสภาพคล่องของหลกัทรพัยท์ีก่องทุนรวมลงทุน เป็นตน้ 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมกีารใช ้redemption gate บรษิทัจดัการจะพจิารณาด าเนินการให้
สอดคลอ้งกบักองทุนปลายทาง 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมกีารใช ้redemption gate บรษิทัจดัการจะพจิารณาด าเนินการให้
สอดคลอ้งกบักองทุนปลายทาง 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : เมื่อกองทุนปลายทางใช้ redemption gate บรษิัทจดัการจะด าเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตาม
ข้อมูลที่ได้รบัจาก กองทุนปลายทาง โดยใช้หลกัการ best effort ซึ่งผู้ถือหน่วยอาจจะได้รบัช าระเงนิจากค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและ
สบัเปลี่ยนออก เฉลี่ยตามสดัส่วน (pro-rata basis) ของค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออก ณ วนัทีใ่ช ้Redemption Gate หรอื
เป็นไปตามดุลพนิิจของบรษิทัจดัการ และค านึงถงึประโยชน์ของกองทุนและผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั 

อย่างไรกต็าม บรษิทัจดัการอาจพจิารณาไม่ใชเ้ครื่องมอืใหส้อดคลอ้งกบักองทุนปลายทางกไ็ด ้ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาแลว้ว่าค าสัง่
ซื้อ-ขาย-สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมีนัยส าคญั หรือเห็นว่าการใช้เครื่องมืออื่นมีความ
เหมาะสมในทางปฏบิตัมิากกว่า ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ ทัง้นี้ โดยค านึงถงึประโยชน์ของกองทุนเป็นส าคญั 

บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิในการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและ/หรอืหลักเกณฑ์การใช้ Redemption gate ให้สอดคล้องกับกองทุน
ต่างประเทศที่กองทุนไทยลงทุน ในกรณีที่กองทุนไทยมีการเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมหรอืมีการเปลี่ยน
กองทุนหลกัในอนาคต (ถา้ม)ี 

- การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ทีร่บัไวห้รอืจะหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน (suspension of dealings) 

บริษทัจดัการกองทุนรวมสามารถด าเนินการได้สูงสุดไม่เกิน (วนัท าการ) : 1 
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เวน้แต่จะไดร้บัการผ่อนผนัเวลาดงักล่าวจากส านักงาน ก.ล.ต. โดยบรษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแล้ว มคีวามเชื่อโดยสุจรติและ
สมเหตุสมผลว่า จ าเป็นตอ้งระงบัการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยไดร้บัความเหน็ชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ กรณีเกดิเหตุตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัย์ก าหนด 

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

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่รบัไว้แล้ว หรอืเป็นการหยุดรบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุน   เฉพาะราย เนื่องจาก
ปรากฏขอ้เทจ็จรงิดงันี้ 

   (ก) บรษิทัจดัการกองทุนรวมมเีหตุอนัควรสงสยัว่าผูล้งทุนรายนัน้ ๆ มสี่วนเกีย่วขอ้งกบัการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

(1) การกระท าทีเ่ป็นความผดิมลูฐานหรอืความผดิฐานฟอกเงนิตามกฎหมายเกีย่วกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิไม่ว่าจะเป็น
กฎหมายไทย หรอืกฎหมายต่างประเทศ 

(2) การใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย 

(3) การกระท าทีเ่ป็นการปฏบิตัติามค าสัง่เกีย่วกบัการยดึหรอือายดัทรพัยส์นิโดยบุคคลผูม้อี านาจตามกฎหมาย 

(ข) บรษิทัจดัการกองทุนรวมไม่สามารถด าเนินการรูจ้กัลูกคา้ และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัลูกคา้ไดใ้นสาระส าคญั 

2.อยู่ในระหว่างด าเนินการเปลี่ยนใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบรหิารจดัการกองทุนรวมภายใต้การจดัการของตนอนัเนื่องมาจาก 
การที่บรษิัทจดัการกองทุนรวมรายเดมิไม่สามารถด ารงความเพยีงพอของเงนิกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และ
ตลาดหลกัทรพัย์ ว่าดว้ยการด ารงเงนิกองทุนของผูป้ระกอบธุรกจิการจดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อ
ขายหลกัทรพัย์และการคา้หลกัทรพัย์ และการจดัจ าหน่ายหลกัทรพัย์ทีเ่ป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผูจ้ดัการเงนิทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
ซึง่ใหก้ระท าไดไ้ม่เกนิ 3 วนัท าการ 

10. ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน : 

ค านวณภายใน : 2 วนัท าการ 

และประกาศภายใน : 3 วนัท าการ 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

1. บรษิทัจดัการจะค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวมตามหลกัเกณฑ ์และวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์ 

   และตลาดหลกัทรพัยป์ระกาศก าหนด และตามทีส่มาคมบรษิทัจดัการลงทุนก าหนดโดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. 

1.1 มลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

1.2 มลูค่าหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดสะสมมลูค่า 

1.3 มลูค่าหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดสะสมจ่ายเงนิปันผล 

1.4 มลูค่าหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ 

1.5 มลูค่าหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนสถาบนั 

1.6 มลูค่าหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนกลุ่ม 

1.7 มลูคา่หน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนพเิศษ 

1.8 มลูค่าหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์ 

1.9 มลูค่าหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม 

กองทุนมกีารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามชนิด ดงันัน้ มลูค่าหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมมีลูค่าไม่เท่ากนั 

มลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองแต่ละชนิดหน่วยลงทุนรวมกนัจะเท่ากบัมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม ซึง่ผลประโยชน์ทีเ่กดิจากการลงทุนจะถอื
เป็นประโยชน์ของกองทุนรวม และจะถูกปันส่วนตามสดัส่วนมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองหน่วยลงทุนแต่ละชนิด 
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ในกรณีทีม่กีารลงทุนในต่างประเทศบรษิทัจดัการจะค านวณจากมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวมในส่วนที่ลงทุนในประเทศ รวมกบัมูลค่า
ทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวมในส่วนทีล่งทุนในต่างประเทศ เพื่อใชใ้นการค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อ
คนืหน่วยลงทุน 

อนึ่ง ในการใช้อตัราแลกเปลี่ยนเพื่อค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธเิป็นเงนิบาท บรษิัทจดัการจะใช้อตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ (Spot 
Rate) ทีป่ระกาศโดย Bloomberg ณ วนัท าการค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธแิละมลูค่าหน่วยลงทุน ทีเ่วลาประมาณ 16.00 น.เป็นเกณฑ์ในการ
ค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธเิป็นเงนิบาท 

ทัง้นี้ หากข้อมูลดงักล่าวไม่ปรากฏอยู่ในระบบข้างต้น บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่อ้างอิงจากแหล่งอื่น ภายใต้ ความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ เช่น อตัราแลกเปลี่ยนจาก APEX หรอื Reuter ณ วนัท าการค านวณมูลค่าทรพัย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วย
ลงทุน ทีเ่วลาประมาณ 16.00 น. หรอืระบบอื่นใดทีม่กีารเผยแพร่ขอ้มลูและสามารถอา้งองิได ้เป็นตน้ เป็นเกณฑใ์นการค านวณมลูค่าทรพัยส์นิ
สุทธเิป็นเงนิบาท โดยอตัราแลกเปลีย่นทีอ่า้งองิจะตอ้งเป็นไปตามทีป่ระกาศสมาคม หรอืประกาศทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด 

การค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธแิยกตามรายชนิดของหน่วยลงทุน ผูล้งทุนสามารถศกึษารายละเอยีดไดท้ี ่: https://www.principal.th/ในกรณีที่
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง บรษิทัจดัการจะด าเนินการและชดเชยราคาตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารที ่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุนและหรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรพัย์ว่าด้วยเรื่องการด าเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วย
ลงทุนหรอืราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง 

ในกรณีทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ เนื่องจากมเีหตุจ าเป็นและสมควรทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุม ของบรษิทัจดัการ โดยเหตุ
ดงักล่าวส่งผลใหบ้รษิทัจดัการไม่ได้รบัขอ้มูลเกี่ยวกบัราคาของทรพัย์สนิที่กองทุนลงทุน หรอืไม่สามารถค านวณหรอืประกาศมูลค่าทรพัย์สนิ
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนื หน่วยลงทุนได้ บรษิัทจดัการจะด าเนินการประกาศสาเหตุ และแนวทาง
ปฏิบตัิให้ผูถ้ือหน่วยลงทุนทราบผ่านช่องทาง ที่เขา้ถึงได้ง่ายและทัว่ถึง ภายในเวลาทีผู่้ลงทุนสามารถใชป้ระโยชน์จากข้อมูลในการตดัสนิใจ
ลงทุนได ้
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แนวทางในการใชส้ทิธอิอกเสยีงและการด าเนินการใชส้ทิธอิอกเสยีง 

ผูล้งทุนสามารถตรวจดแูนวทางในการใชส้ทิธอิอกเสยีงและการด าเนินการใชส้ทิธอิอกเสยีงในการประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั
ต่างๆในรอบปีปฏทินิ ไดจ้าก website ของบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

 
 

 
รายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมกีารท าธรุกรรมกบักองทุนรวม 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอน็แฮนซ์ พรอ็พเพอรต้ี์ แอนด ์อินฟราสตรคัเจอร ์เฟลก็ซ์ อินคมั 
ตัง้แต่วนัท่ี  1 พฤศจิกายน 2564  ถึงวนัท่ี 31 ตุลาคม 2565 

 

กองทุนรวมภายใตบ้รหิารจดัการ 

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการท าธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวขอ้งกับกองทุนรวมได้ที ่
บรษิทัจดัการโดยตรง หรอืที ่website ของบรษิทัจดัการ (www.principal.th) และส านักงาน ก.ล.ต. 
(www.sec.or.th)  

 
 

 
รายช่ือผู้จดัการกองทุนท่ีบริหารจดัการกองทุนรวม 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอน็แฮนซ์ พรอ็พเพอรต้ี์ แอนด ์อินฟราสตรคัเจอร ์ 
เฟลก็ซ์ อินคมั 

 
1. นายศุภกร ตุลยธญั, CFA 
2. นายวทิยา เจนจรสัโชต,ิ CISA 
3. น.ส.วริยิา โภไคศวรรย ์
4. นายธนา เชนะกุล, CFA 
5. นายประพจน์ อว้นเจรญิกุล 

หมายเหตุ : ผูล้งทุนสามารถดูรายชื่อผู้จดัการกองทุนทัง้หมดได้ที่ website ของบรษิัทจดัการ 
(www.principal.th) 

 
 

   รายงานรายละเอียดการรบัค่าตอบแทน หรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีมิใช่ดอกเบีย้ หรือผลประโยชน์ทัว่ไปท่ีเกิดจากการลงทุน 
          - ไมม่ ี- 

 

 

 

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

ตัง้แต่วนัท่ี  1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวนัท่ี 31 ตุลาคม 2565 

อนัดบั รายช่ือบริษทันายหน้า 

 ค่านายหน้าจาก
การซื้อขาย

หลกัทรพัย ์(หน่วย 
: บาท)  

 ร้อยละของค่า
นายหน้าทัง้หมด  

1 Principal Global Investors 1,985,169.17 48.20 
2 บรษิทัหลกัทรพัย ์ดบีเีอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 817,377.79 19.85 

3 บรษิทัหลกัทรพัย ์ซ ีแอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากดั  250,376.45 6.08 

4 บรษิทัหลกัทรพัย ์ซจีเีอส ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จ ากดั 191,679.81 4.65 

5 บรษิทัหลกัทรพัย ์กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 191,641.43 4.65 

6 บรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก์ กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 167,339.75 4.06 

7 บรษิทัหลกัทรพัย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย ) จ ากดั (มหาชน) 158,066.51 3.84 

8 Goldman Sachs (Singapore) Pte 126,680.14 3.08 

9 บรษิทัหลกัทรพัย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 118,959.19 2.89 

10 บรษิทัหลกัทรพัย ์พาย จ ากดั(มหาชน) 92,865.41 2.25 

 บรษิทันายหน้าอืน่ ๆ 18,139.69 0.44 

รวมค่านายหน้าทัง้หมด 4,118,295.34 100.00 

บทวิเคราะห์ สิทธิในการจองหุ้น IPO 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 HO CHI MINH CITY SECURITIES CORPORATION 

10 ธนาคาร กสิกรไทย จ ากดั(มหาชน)  

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

12 บริษทัหลกัทรัพย ์กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)         การตดัสินใจลงทนุ

13 บริษทัหลกัทรัพยเ์มยแ์บงก ์กิมเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

14 MAYBANK KIM ENG SECURITIES (VIETNAM) LIMITED 

15 บริษทัหลกัทรัพย ์ภทัร จ  ากดั (มหาชน) 

16 ธนาคาร ไทยพาณิชย ์จ  ากดั(มหาชน)    

17 บริษทัหลกัทรัพย ์ไทยพาณิชย ์จ  ากดั 

18 SAIGON SECURITIES INCOPORATION 

19 บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

20 บริษทัหลกัทรัพย ์ทิสโก ้จ  ากดั (มหาชน) 

21 บริษทัหลกัทรัพย ์ยโูอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั       

22 VIET CAPITAL SECURITIES CORPORATION       

รายงานการรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทนุใช้บริการบคุคลอ่ืน (Soft Commission)

ของธุรกจิกองทุนรวม

ล าดับ ช่ือผู้ให้ผลประโยชน์ตอบแทน
ผลประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับ เหตุผลในการรับ

ผลประโยชน์ตอบแทน
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  1. บริษทัจดัการ :  

ชื่อ : บรษิทั หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนพรนิซเิพลิ จ ากดั  

ทีอ่ยู่ (ภาษาไทย) : 44 อาคารธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย ชัน้ 16 ถนนหลงัสวน แขวงลุมพนิี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330  

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

สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบ :  

(1) ยื่นค าขอจดทะเบยีนกองทรพัย์สนิซึง่เป็นเงนิทีไ่ดจ้ากการเสนอขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนรวมต่อส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนัท าการนับตัง้แต่วนัถดัจากวนัปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครัง้แรก  

(2) เมื่อไดร้บัอนุมตัใิหจ้ดัตัง้และจดัการกองทุนรวม จดัใหม้ขีอ้ผูกพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการ สญัญาแต่งตัง้ผูดู้แล
ผลประโยชน์ และหนังสอืชีช้วน ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

(3) จดัส่ง แจกจ่าย หรอืจดัใหม้หีนังสอืชี้ชวนทีเ่ป็นปัจจุบนั จดัใหม้ใีบจองซื้อหน่วยลงทุนหรอืใบค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตาม
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

(4) ชีแ้จงและด าเนินการใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถา้ม)ี ทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุนชีแ้จงขอ้มลูให้ผูถ้อืหน่วยลงทุนหรอืผูท้ี่
สนใจจะลงทุนทราบในกรณีทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการ หรอืมเีหตุการณ์ทีม่ผีลกระทบอย่างมนีัยส าคญัต่อสทิธปิระโยชน์ของผูถ้อื
หน่วยลงทุนหรอืต่อการตดัสนิใจในการลงทุนหรอืต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุนของกองทุนรวม  

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

(6) เสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกเกนิจ านวนเงนิทุนของโครงการไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 15 ของจ านวนเงนิทุนของโครงการหากบรษิทัจดัการ
แสดงความประสงค์ดงักล่าวไวอ้ย่างชดัเจนในโครงการ  

(7) ออกใบหน่วยลงทุน หรอืหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืสมุดบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืปรบัปรุงรายการในสมุดบญัชี
แสดงสทิธใินหน่วยลงทุนใหเ้ป็นปัจจุบนั และส่งใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน ตามรายละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นโครงการ  

(8) ลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่หลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิอื่นหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลายอย่าง แลว้แต่กรณี ตาม
รายละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นโครงการ และจดัท ารายงานตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

(9) ค านวณและประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตาม
ระยะเวลา หลกัเกณฑ์และวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

 (10) ด าเนินการตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดในกรณีทีม่ลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วย
ลงทุน จ านวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไม่ถูกตอ้ง  

 (11) ขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามรายละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นโครงการและตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

 (12) บรษิทัจดัการอาจเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดม้คี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุน
เปิดไดต้ามรายละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นโครงการและตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

(13) บรษิทัจดัการอาจไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัไวแ้ล้วหรอือาจหยุดรบัค า
สัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนได ้ตามรายละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นโครงการและตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

(14) ในกรณีทีก่องทุนเปิดไม่สามารถช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนได ้และผูถ้อืหน่วยลงทุนทีส่ ัง่ขายคนืหน่วย
ลงทุนตกลงทีจ่ะรบัช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิบรษิทัจดัการอาจช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุน
ดงักล่าวเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัย์สนิอื่นได ้โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ ทัง้นี้ ตามทีก่ าหนดในรายละเอยีด
โครงการและตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่มาคมก าหนด  
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 (15) จดัท างบการเงนิของกองทุนรวมใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการบญัชสี าหรบักจิการทีม่ธีุรกจิเฉพาะดา้นการลงทุนและตามหลกัเกณฑ์
และวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

 (16) จดัท ารายงานทุกรอบปีบญัช ีเพื่อแสดงขอ้มลูเกีย่วกบักองทุนเปิดของรอบปีบญัช ีและส่งรายงานดงักล่าวใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ี
ชื่ออยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนและส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในสามเดอืนนับแต่วนัสิ้นปีบญัช ีทัง้นี้ หากบรษิทัจดัการ
เลอืกจดัท าและส่งรายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดอืนตามปีปฏทินิใหร้ะยะเวลาการส่งรายงานเพื่อแสดงขอ้มลูเกีย่วกบักองทุนรวม
ของรอบปีบญัชขียายเป็นภายในสีเ่ดอืนนับแต่วนัสิ้นปีบญัช ี 

 (17) จดัท ารายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดอืนของรอบปีบญัชหีรอืปีปฏทินิ เพื่อแสดงขอ้มลูเกีย่วกบักองทุนเปิดของรอบระยะเวลาหก
เดอืนนัน้ และส่งรายงานดงักล่าวใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ชีื่ออยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนและส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ภายในสองเดอืนนับแต่วนัสิ้นรอบระยะเวลาหกเดอืนดงักล่าว ทัง้นี้ ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการ  

เลอืกจดัท าและส่งรายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดอืนตามรอบปีบญัช ีใหบ้รษิทัจดัการไดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งจดัท าและส่งรายงาน
ดงักล่าวในรอบระยะเวลาหกเดอืนหลงัส าหรบัปีบญัชนีัน้  

 (18) จดัใหม้รีายงานทุกรอบปีบญัช ีรายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดอืนของรอบปีบญัชหีรอืปีปฏทินิ ของรอบระยะเวลาล่าสุดไว ้ณ ทีท่ า
การทุกแห่งของบรษิทัจดัการ และสถานทีต่ดิต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุน เพื่อให้
ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูไดแ้ละจดัส าเนาใหเ้มื่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรอ้งขอ  

 (19) จดัท าและส่งรายงานเกีย่วกบัขอ้มลูการจดัการกองทุนรวมส าหรบัทุกรอบระยะเวลา 6 เดอืนของรอบปีบญัชหีรอืของรอบปีปฏทินิ
และรายงานทุกรอบปีบญัชขีองกองทุนตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด และส่งรายงานดงักล่าวแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ี
ชื่ออยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนและส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 2 เดอืนนับแต่วนัสิน้รอบระยะเวลา 6 เดอืน และ 
ภายใน 3 เดอืนนับแต่วนัสิน้ปีบญัช ีทัง้นี้ หากบรษิทัจดัการเลอืกจดัท าและจดัส่งรายงานรอบปีบญัชตีามรายงานรอบปีปฎทินิ 
บรษิทัจดัการสามารถขยายระยะเวลาการส่งรายงานเพื่อแสดงขอ้มลูเกีย่วกบักองทุนรวมเป็นภายใน 4 เดอืนนับแต่วนัสิ้นรอบปี
บญัชขีองกองทุน ตามล าดบั การจดัส่งรายงานดงักล่าวใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนนัน้ ใหบ้รษิทัจดัการจะด าเนินการอย่างน้อยดว้ยวธิกีาร
อย่างหนึ่งอย่างใด ดงัต่อไปนี้  

(1) จดัส่งรายงานดงักล่าวในรปูแบบเอกสารสิง่พมิพ ์หรอื สื่อบนัทกึขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกส ์ 

(2) เผยแพร่รายงานดงักล่าวบนเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการกองทุนรวม   

ทัง้นี้ ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนแจง้ความประสงคใ์หจ้ดัส่งรายงานดงักล่าวโดยวธิกีารตาม (1) ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวม
ด าเนินการตามวธิกีารดงักล่าวดว้ย  

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

 (20) จดัใหม้ผีูส้อบบญัชขีองกองทุนรวมทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต ตามประกาศของส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าดว้ยการใหค้วามเหน็ชอบผูส้อบบญัช ี 

 (21) จดัใหม้ผีูดู้แลผลประโยชน์ทีม่คีุณสมบตัติามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต ว่าดว้ยคุณสมบตัขิองผูดู้แลผลประโยชน์ของ
กองทุนรวมและหากมเีหตุตอ้งเปลี่ยนตวัผูดู้แลผลประโยชน์ไม่ว่าเพราะเหตุใด บรษิทัจดัการจะกระท าไดต้่อเมื่อไดร้บัอนุญาตจาก
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน  

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

 (23) แต่งตัง้นายทะเบยีนของกองทุนตามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร  

 (24) แต่งตัง้ผูช้ าระบญัชกีองทุนเมื่อยุตหิรอืเลกิกองทุน ทัง้นี้ โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน  
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 (25) ด าเนินการทีเ่กี่ยวเนื่องกบัการบรหิารจดัการกองทุน เช่น การเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหลกัทรพัยท์ีก่องทุนลงทุน ดูแลตดิตามสทิธขิอง
กองทุน การด าเนินการทางกฎหมายเพื่อประโยชน์ของกองทุน  

 (26) ด าเนินการเลกิกองทุนเมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนหรอืมผีูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนเขา้ข่ายตอ้งเลกิกองทุนตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารที่
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

 (27) ด าเนินการแก้ไขเพิม่เตมิรายละเอยีดโครงการจดัการกองทุนตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
ก าหนด  

 (28) ขอรบัใบแทนหลกัฐานการรบัจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวมต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยเสยีค่าธรรมเนียม
ตามอตัราทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดในกรณีทีห่ลกัฐานดงักล่าวสญูหายหรอืถูกท าลาย  

 (29) ปฏบิตักิารอื่น ๆ เพื่อใหบ้รรลุซึง่วตัถุประสงคข์องกองทุนและรกัษาไวซ้ึง่ผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนภายใตข้อบเขต หน้าที ่
และความรบัผดิชอบของบรษิทัจดัการ โดยปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ทีม่อียู่ในปัจจุบนัและทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิในอนาคต  

บรษิทัจดัการกองทุนรวมมหีน้าทีป่ฏบิตัติามขอ้ผกูพนั โครงการจดัการกองทุนรวม กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
ตลอดจนประกาศ กฎ หรอืค าสัง่ทีอ่อกโดยอาศยัอ านาจแห่งกฎหมายดงักล่าว ทัง้นี้ ในกรณีทีข่อ้ก าหนดในขอ้ผกูพนัหรอืโครงการจดัการ
กองทุนรวมขดัหรอืแยง้กบัหลกัเกณฑใ์นกฎหมาย ประกาศ กฎ หรอืค าสัง่ดงักล่าว หากบรษิทัจดัการกองทุนไดด้ าเนินการใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมาย ประกาศ กฎ หรอืค าสัง่นัน้ ใหถ้อืว่าบรษิทัจดัการกองทุนไดป้ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามขอ้ผกูพนัหรอืโครงการจดัการกองทุนรวมแล้ว  

เงื่อนไขการเปลี่ยนบรษิทัจดัการ :  

ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นบรษิทัจดัการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยค าสัง่ของส านักงาน หรอืโดยเหตุอื่นใดตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 บรษิทัจดัการกองทุนรวมตอ้งด าเนินการตามทีจ่ าเป็นเพื่อใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมรายใหม่เขา้ท าหน้าทีต่่อไป
ได ้ซึง่รวมถงึการส่งมอบเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ใหแ้ก่บรษิทัจดัการกองทุนรวมรายใหม่  

 

  2. ผู้ดแูลผลประโยชน์ :  

ชื่อ : ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)  

ทีอ่ยู่ : เลขที ่400/22 ถนนพหลโยธนิ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 

สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบ :  

(1) ดูแลใหบ้รษิทัจดัการปฏบิตัติามหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการจดัการกองทุนและขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วย
ลงทุนกบับรษิทัจดัการ พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอืประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ทีม่อียู่ในปัจจุบนัและทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิในอนาคต โดยเคร่งครดั  

(2) รบัฝากทรพัยส์นิของกองทุนโดยแยกไวต้่างหากจากทรพัยส์นิอื่น รวมถงึการดูแลและเกบ็รกัษาทรพัยส์นิของกองทุน รบัเงนิและ
ทรพัยส์นิต่าง ๆ ทีก่องทุนพงึไดร้บัจากการจดัตัง้และจดัการกองทุน เช่น เงนิปันผล ผลตอบแทนรบัจากหลกัทรพัย ์ผลตอบแทน เงนิ
ตน้อื่นใดทีไ่ดจ้ากหลกัทรพัย์หรอืจากการจ าหน่ายหรอืเวนคนืหลกัทรพัย ์เงนิช าระค่าซื้อหน่วยลงทุน หรอืเงนิไดอ้ื่นใดของกองทุน โดย
ดูแล รบัฝาก และเกบ็รกัษาไวใ้นบญัชเีงนิฝากและหรอืบญัชทีรพัยส์นิของกองทุนพรอ้มทัง้ดูแลใหก้ารเบกิจ่ายทรพัยส์นิของกองทุน
เป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการจดัการกองทุน รวมถงึการจ่ายเงนิจากบญัชเีงนิฝากของกองทุนเพื่อเป็นค่าใชจ้่ายของกองทุนตาม
ค าสัง่ของบรษิทัจดัการ  

ทัง้นี้ผูดู้แลผลประโยชน์จะรบัผดิชอบต่อความเสยีหาย ความสญูเสยี หรอืค่าใชจ้่ายใด ๆ ทีเ่กดิขึน้จากการไม่สามารถด าเนินการรบั
หรอืจ่ายเงนิไดท้นัตามก าหนดเวลาตามค าสัง่ของบรษิทัจดัการ  
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(3) จดัท าบญัชแีสดงการรบัจ่ายทรพัยส์นิของกองทุน เช่น จดัท ารายงานการด าเนินการตามค าสัง่ของบรษิทัจดัการในการรบัเงนิและ
ทรพัยส์นิต่าง ๆ ทีก่องทุนพงึไดร้บัจากการจดัตัง้และจดัการกองทุน เช่น เงนิปันผล ผลตอบแทน การจ าหน่ายหลกัทรพัย ์จดัท าบญัชี
และรบัรองความถูกตอ้งของทรพัย์สนิของกองทุนทีร่บัฝากไว ้ 

(4) จดัใหม้กีารรบัมอบ ส่งมอบ เปลีย่นแปลง จ าหน่าย รบัช าระ ช าระราคาหลกัทรพัย ์และโอนหลกัทรพัยต์่างๆ ทีเ่ป็นทรพัยส์นิของ
กองทุน ตามค าสัง่ของบรษิทัจดัการ โดยผูดู้แลผลประโยชน์จะไดต้รวจสอบรายละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้งใหถู้กตอ้งครบถว้นก่อน  

(5) จดัท ารายงานการค านวณมลูค่าทรพัยส์นิ มลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 
และรายงานเกีย่วกบัเงนิสดของกองทุน  

(6) แจง้และรายงานใหบ้รษิทัจดัการทราบถงึสทิธทิีเ่กีย่วเน่ืองกบัทรพัยส์นิทีก่องทุนลงทุน เช่น สทิธใินการเขา้ประชุมผูถ้อืหุน้ สทิธใินการ
จองหุน้เพิม่ทุน สทิธใินการรบัเงนิปันผลหรอืผลตอบแทนหรอืเงนิไดอ้ื่นใดจากหลกัทรพัย์รวมถงึการแจง้การเปลี่ยนแปลงของ
หลกัทรพัยท์ีม่ผีลกระทบต่อกองทุน เช่น การเปลีย่นแปลงมลูค่าหลกัทรพัย ์เป็นตน้ หรอืสถานะการปิดโอนของหลกัทรพัย์ โดยทนัททีี่
ผูดู้แลผลประโยชน์ไดร้บัทราบขอ้มลูเป็นลายลกัษณ์อกัษร  

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

(8) ด าเนินการฟ้องรอ้งบงัคบัคดใีหบ้รษิทัจดัการปฏบิตัติามหน้าทีข่องตนหรอืฟ้องรอ้งเรยีกค่าสนิไหมทดแทนความเสยีหายจากบรษิทั
จดัการ ทัง้นี้เพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวง หรอืเมื่อไดร้บัค าสัง่จากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้นี้ ค่าใชจ้่ายในการ
ฟ้องรอ้งบงัคบัคดเีพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนในกองทุนใหเ้รยีกรอ้งจากทรพัยส์นิกองทุนนัน้  

(9) รบัรองความถูกตอ้งในการค านวณมลูค่าทรพัยส์นิ มลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิและมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคารบัซื้อคนื
หน่วยลงทุน จ านวนหน่วยลงทุนทีเ่พิม่ขึน้จากการจ าหน่ายหน่วยลงทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน และจ านวนหน่วยลงทุนทีล่ดลงจากการ
ขายคนืหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุน ซึง่บรษิทัจดัการค านวณไวต้ามทีร่ะบุในรายละเอยีดโครงการ ทัง้นี้ผูดู้แลผลประโยชน์จะตอ้ง
ร่วมรบัผดิชอบต่อความสญูเสยี ความเสยีหาย ความรบัผดิ และค่าใชจ้่ายหรอืค่าธรรมเนียมใด ๆ ทีเ่กดิขึน้จากความผดิพลาดในการ
ค านวณมลูค่าทรพัยส์นิ มลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิ 

มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการไดค้ านวณไวแ้ละผูดู้แลผลประโยชน์ไดร้บัรอง
ความถูกตอ้งแลว้  

 (10) ใหค้วามเหน็ชอบเมื่อบรษิทัจดัการเหน็ว่ามเีหตุจ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอนหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของกองทุนไดอ้ย่าง
สมเหตุสมผล ไม่สามารถค านวณมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุนไดอ้ย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือมเีหตุจ าเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครอง
ประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน ซึง่บรษิทัจดัการจะไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนที่
ไดร้บัมาแลว้ หรอืจะหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน หรอืใหค้วามเหน็ชอบกรณีการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็น
หลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิ การรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัยส์นิอื่นแทนการช าระหนี้ตามตราสารแห่งหนี้ตามวธิทีีค่ณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศก าหนด กรณีราคาขายหรอืราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และกรณีอื่นใด ทีก่ฎหมายหรอืประกาศทีเ่กีย่วขอ้ง
ก าหนดใหต้อ้งขอความเหน็ชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์  

 (11) ใหค้วามเหน็ชอบแก่บรษิทัจดัการในการก าหนดวธิคี านวณมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุนตามราคาทีเ่ป็นธรรม เมื่อมเีหตุจ าเป็นท าใหว้ธิี
ค านวณมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุนตามวธิปีกตไิม่สามารถค านวณมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุนรวมไดอ้ย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรอื
มเีหตุจ าเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืในกรณีทีเ่ป็นทรพัยส์นิอื่นของกองทุนทีส่ านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ไม่ไดม้ปีระกาศก าหนดรายละเอยีดไว ้ 

 (12) ใหค้วามเหน็เกีย่วกบัการจดัการกองทุนของบรษิทัจดัการ เพื่อเป็นขอ้มลูประกอบในการจดัท ารายงานตามทีป่ระกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก า หนด เช่น รายงานทุกรอบปีบญัช ีรายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดอืนของรอบปีบญัชี
หรอืปีปฏทินิ โดยผูดู้แลผลประโยชน์จะจดัท าและน าส่งถงึบรษิทัจดัการภายใน 60 วนันับแต่วนัสิน้รอบบญัชขีองกองทุน และ 30 วนั 
นับแต่วนัสิน้รอบบญัชขีองกองทุนหรอืปีปฏทินิ ตามล าดบั  
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 (13) เมื่อเกดิเหตุทีต่อ้งเลกิกองทุน ผูดู้แลผลประโยชน์จะสิน้สุดหน้าทีเ่มื่อผูช้ าระบญัชขีองกองทุนไดจ้ดทะเบยีนเลกิกองทุนกบัส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้นี้ ในระหว่างทีก่ารช าระบญัชยีงัไม่สิน้สุด ผู้ดูแลผลประโยชน์จะดูแลและรบัฝากทรพัยส์นิของกองทุนจนกว่า
จะจดทะเบยีนเลกิกองทุนดงักล่าวกบัส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรยีบรอ้ยแล้ว และผูดู้แลผลประโยชน์จะดูแลตรวจสอบใหผู้้
ช าระบญัชปีฏบิตัติามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และหากผูช้ าระบญัชกีระท าการหรอืงดเวน้กระท าการตามทีก่ฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งประกาศก าหนด จนก่อใหเ้กดิ
ความเสยีหายแก่กองทุน ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนจะรายงานใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั  

 (14) จ่ายเงนิคนืใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ของผูช้ าระบญัช ี 

 (15) กรณีทีส่ญัญาสิน้สุดลงไม่ว่าดว้ยเหตุใดกต็าม ผูดู้แลผลประโยชน์จะด าเนินการโอน และหรอืส่งมอบทรพัยส์นิและขอ้มลูเอกสาร
ทัง้หมดของกองทุนใหแ้ก่ผูดู้แลผลประโยชน์รายใหม่หรอืผูช้ าระบญัช ี(แล้วแต่กรณี) หรอืตามค าสัง่ของบรษิทัจดัการหรอืค าสัง่ของ
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 30 วนันับแต่วนัทีส่ญัญาสิ้นสุดลง  

 (16) หน้าทีอ่ื่นใดตามทีก่ฎหมายเกีย่วกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์หรอืกฎหมาย ก.ล.ต. ก าหนด โดยปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตาม
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ทัง้ทีม่อียู่ในปัจจุบนัและทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิในอนาคต  

ผูดู้แลผลประโยชน์มอี านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบตามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมและตาม
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ซึง่รวมถงึหน้าทีดู่แลรกัษาประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน และเมื่อมกีาร
เปลีย่นแปลงผูดู้แลผลประโยชน์ ผูดู้แลผลประโยชน์รายเดมิมหีน้าทีด่ าเนินการตามทีจ่ าเป็นเพื่อใหผู้ดู้แลผลประโยชน์รายใหม่สามารถ
ปฏบิตัหิน้าทีต่่อไปได ้ซึง่การด าเนินการดงักล่าวรวมถงึการลงลายมอืชื่อในหนังสอืเพื่อรบัรองความถูกต้องและครบถ้วนของสิง่ทีส่่ง
มอบใหผู้ดู้แลผลประโยชน์รายใหม่หากมกีารเปลีย่นแปลงผูดู้แลผลประโยชน์ 

ในกรณีทีผู่ดู้แลผลประโยชน์กระท าการ งดเวน้กระท าการ หรอืละเลยไม่ปฏบิตัหิน้าที ่ในการดูแลรกัษาประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน 
ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจใชส้ทิธติามมาตรา 132 ประกอบกบัมาตรา 47 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 
ในการฟ้องรอ้งบงัคบัคดกีบัผูดู้แลผลประโยชน์เพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวงได้ 

ผูดู้แลผลประโยชน์ตอ้งไม่กระท าการอนัเป็นการขดักบัผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผูถ้อืหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระท านัน้จะ
เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูดู้แลผลประโยชน์เองหรอืประโยชน์ของผูอ้ื่น เวน้แต่เป็นการเรยีกค่าตอบแทนในการท าหน้าทีเ่ป็นผูดู้แล
ผลประโยชน์ หรอืเป็นการด าเนินการในลกัษณะทีเ่ป็นธรรมและไดเ้ปิดเผยขอ้มลูใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่างเพยีงพอแล้ว โดย
ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดท้ราบขอ้มลูดงักล่าวมไิดแ้สดงการคดัคา้น 

ในกรณีทีก่ารด าเนินการใดตอ้งไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน หากบรษิทัจดัการกองทุนรวมไม่ด าเนินการขอมต ิใหผู้ดู้แลผลประโยชน์
มอี านาจด าเนินการตามทีจ่ าเป็นเพื่อขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนได ้ 

เงื่อนไขการเปลี่ยนผูดู้แลผลประโยชน์ :  

บรษิทัจดัการจะเปลีย่นตวัผูดู้แลผลประโยชน์เมื่อปรากฏเหตุขอ้ใดขอ้หนึ่งหรอืหลายขอ้ ดงัต่อไปนี้ ทัง้นี้โดยไดร้บัความเหน็ชอบจาก
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(1) เมื่อบรษิทัจดัการหรอืผูดู้แลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง มคีวามประสงคจ์ะบอกเลกิสญัญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ โดยบอก
กล่าวใหอ้กีฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วนั  

(2) ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการหรอืผูดู้แลผลประโยชน์ไม่ปฏบิตัติามหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบทีไ่ดต้กลงไว ้ผูดู้แลผลประโยชน์หรอืบรษิทั
จดัการอาจบอกเลกิสญัญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ โดยบอกกล่าวใหอ้กีฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 30 วนั  

(3) ในกรณีทีม่กีารเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงการจดัการกองทุน หรอืมกีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์หรอืประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรอืกฎหมายหรอืกรณีอื่นใด 
อนัจะมผีลเป็นการเพิม่ภาระหน้าทีแ่ก่ผูดู้แลผลประโยชน์ และผูดู้แลผลประโยชน์ไม่ประสงคจ์ะรบัหน้าทีด่งักล่าว ผูดู้แล
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ผลประโยชน์มสีทิธบิอกเลกิสญัญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ได ้โดยบอกกล่าวใหบ้รษิทัจดัการทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์
อกัษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วนั  

(4) ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนมมีตโิดยเสยีงขา้งมากซึง่คดิตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกึง่หนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนทีข่ายได้
แลว้ทัง้หมดของกองทุนเรยีกรอ้งใหม้กีารเปลีย่นแปลงผูดู้แลผลประโยชน์  

(5) ในกรณีทีผู่ดู้แลผลประโยชน์น าขอ้มลูต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการกองทุนหรอืขอ้มลูอื่นทีเ่กีย่วขอ้งกบักองทุนไปเปิดเผย หรอื
ใชใ้นทางทีก่่อหรอือาจก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อกองทุนหรอืก่อใหเ้กดิประโยชน์แก่ผูดู้แลผลประโยชน์เอง บรษิทัจดัการสามารถ
บอกเลกิสญัญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ได ้ทัง้นี้ การบอกเลกิสญัญาจะตอ้งบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกว่า 
15 วนั  

(6) ในกรณีทีผู่ดู้แลผลประโยชน์มคีุณสมบตัไิม่เป็นไปตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว่์า
ดว้ยคุณสมบตัขิองผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมในภายหลงั บรษิทัจดัการจะด าเนินการใหผู้ดู้แลผลประโยชน์แกไ้ข
คุณสมบตัใิหถู้กตอ้งภายในสบิหา้วนันับแต่วนัทีบ่รษิทัจดัการทราบเหตุดงักล่าว และแจง้การแกไ้ขดงักล่าวใหส้ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในสามวนัท าการนับแต่วนัทีแ่กไ้ขเสรจ็สิน้  

ในกรณีทีผู่ดู้แลผลประโยชน์มไิดแ้กไ้ขคุณสมบตัใิหถู้กตอ้งภายในก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง บรษิทัจดัการจะขออนุญาต
เปลีย่นตวัผูดู้แลผลประโยชน์ต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในสบิหา้วนันับแต่วนัทีค่รบก าหนดเวลาดงักล่าว และเมื่อ
ไดร้บัอนุญาตแลว้ บรษิทัจดัการจะแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์รายใหม่แทนโดยพลนั  

(7) เมื่อผูดู้แลผลประโยชน์เป็นผูล้้มละลายตามค าสัง่ศาล  

(8) ในกรณีทีม่เีหตุใหต้อ้งเปลีย่นตวัผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน และตอ้งแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์อื่นแทน ใหก้ระท าไดต้่อเมื่อ
บรษิทัจดัการไดร้บัอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แลว้ในกรณีผูดู้แลผลประโยชน์กระท าการอนัเป็นการขดัแยง้กบั
ประโยชน์ของกองทุนรวมหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ม่เขา้ขอ้ยกเวน้ใหก้ระท าได ้หากเป็นกรณีทีม่นีัยส าคญัและไม่สามารถแกไ้ขให้
หมดไป ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมมอี านาจบอกเลกิสญัญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ได ้ 

ในกรณีผูดู้แลผลประโยชน์กระท าการอนัเป็นการขดัแยง้กบัประโยชน์ของกองทุนรวมหรอืผู้ถอืหน่วยลงทุนทีไ่ม่เขา้ขอ้ยกเวน้ให้
กระท าได ้หากเป็นกรณีทีม่นีัยส าคญัและไม่สามารถแกไ้ขใหห้มดไป ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมมอี านาจบอกเลกิสญัญาแต่งตัง้
ผูดู้แลผลประโยชน์ได ้ 

สถานทีเ่กบ็รกัษาทรพัยส์นิกองทุนรวม :  

ชื่อ: ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 

ทีอ่ยู่: เลขที ่400/22 ถนนพหลโยธนิ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 

โทรศพัท ์02-470-5920 

โทรสาร : 02-470-1996 

และ/หรอืทีบ่รษิทั ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั และ/หรอืที ่บรษิทั ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัยใ์นต่างประเทศ จ ากดั และ/หรอื
ทีต่วัแทนเกบ็รกัษาทรพัยส์นิทีผู่ดู้แลผลประโยชน์ไดแ้ต่งตัง้ และ/หรอื ผูร้บัฝากทรพัยส์นิใดๆใด ๆ  

 

3. นายทะเบียนหน่วยลงทุน 

ชื่อ : บรษิทั หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนพรนิซเิพลิ จ ากดั 

ทีอ่ยู่ : 44 อาคาร ธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย ชัน้ 16 ถนนหลงัสวน แขวงลุมพนิี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0-2686-9595 
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4. ผู้จดัจ าหน่าย : - 

 

5. ผู้ดแูลสภาพคล่อง (Market Maker) : - 

 

6. ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) : - 

 

7. ท่ีปรึกษาการลงทุน : - 

 

8. ท่ีปรึกษากองทุน : - 

 

9. ผู้ประกนั : - 

 

10. ผู้รบัมอบหมายงานด้านการจดัการลงทุน (Outsource) 

ชื่อ : PRINCIPAL REAL ESTATE INVESTORS LLC 

ทีอ่ยู่ : 

801 Grand Avenue, Des Moines, Iowa 50392-0490, United States of America 

สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบ : 

(1) ผูร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทุนจะน าเงนิของกองทุนทีบ่รษิทัจดัการฝากไวท้ีผู่ร้บัฝากทรพัยส์นิในต่างประเทศไปลงทุนใน 

หลกัทรพัยแ์ละทรพัยส์นิอื่นตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด โดยลงทุนใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวตัถุประสงค์ และ
นโยบายการลงทุนของกองทุน และตอ้งไม่ขดัต่อหวัขอ้ "ประเภทของหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิอื่นหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะ
ลงทุน" และหวัขอ้ "อตัราส่วนการลงทุนในหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิอื่นเพื่อเป็นทรพัยส์นิของกองทุนรวม" ของโครงการ รวมถงึ
ตดิตามสถานะการลงทุนอย่างสม ่าเสมอเพื่อใหม้ัน่ใจว่าอยู่ภายใตก้รอบนโยบายการลงทุนทีก่ าหนดไวใ้นโครงการ 

(2) ใหค้ าแนะน าดา้นการลงทุนและการจดัการทรพัยส์นิภายใตก้รอบนโยบายการลงทุนทีก่ าหนดไวใ้นโครงการและไม่ขดัต่อสญัญา
ระหว่างบรษิทัจดัการและผูร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทุน 

(3) จดัท ารายงานการลงทุนและรายงานทีเ่กี่ยวกบัหลกัทรพัยท์ีก่องทุนไปลงทุน และส่งใหบ้รษิทัจดัการ 

(4) ปฏบิตักิารอื่นใดภายใต้ขอบเขตหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของผูร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทุน ตามสญัญาระหว่างบรษิทั 

จดัการและผูร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทุน ทัง้นี้ จะตอ้งไม่ขดัต่อพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 

ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอื ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

เงื่อนไขการเปลี่ยนผูร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทุน: 

บรษิทัจดัการสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นผูร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทุนของกองทุนตามขอ้ก าหนดทีร่ะบุในสญัญาแต่งตัง้ผูร้บั
มอบหมายงานดา้นการจดัการลงทุน โดยถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแล้ว และบรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน
ทราบโดยไม่ชกัชา้ 

 

 



ข้อผกูพนั 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เอน็แฮนซ์ พรอ็พเพอรต์ี ้แอนด ์อนิฟราสตรคัเจอร ์เฟลก็ซ ์อนิคมั                         8 

หมายเหตุ : 

บรษิทัจดัการจะมอบหมายให ้Principal Real Estate Investors LLC เป็นผูร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทุนของกองทุน 

(Outsourced fund manager) และมสีทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบ รวมถงึเงื่อนไขการเปลี่ยนผูร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทุน 

เป็นไปตามทีร่ะบุในโครงการจดัการกองทุนและสญัญาแต่งตัง้ผูร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทุน ซึง่ Principal Real Estate 

Investors LLC เป็นบรษิทับรหิารสนิทรพัยท์ีใ่หบ้รกิารดา้นการจดัการลงทุนทีจ่ดัตัง้ในประเทศสหรฐัอเมรกิา และอยู่ภายใตก้ารก ากบัดูแล 

ของ U.S. Securities and Exchange Commission ในประเทศสหรฐัอเมรกิา ซึง่เป็นสมาชกิสามญัของ International Organization of 

Securities Commissions (IOSCO) และเป็นพหุภาคปีระเภท Signatory A ใน MMOU โดยผูร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทุนอาจ 

น าทรพัยส์นิบางส่วนหรอืทัง้หมดของกองทุนไปลงทุนในทรพัยส์นิหรือหลกัทรพัยท์ัง้ในและต่างประเทศ และอาจลงทุนในทรพัยส์นิที่
บรหิารจดัการโดยผูร้บัมอบหมายงานดา้นจดัการลงทุน และ/หรอืบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งตามดุลยพนิิจของผูร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการ
ลงทุน 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะก าหนดสดัส่วนการบรหิารการลงทุนระหว่างบรษิทัจดัการและผูร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทุนตามดุลยพนิิจ 

ของบรษิทัจดัการ โดยบรษิทัจดัการหรอืผูร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทุนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจบรหิารการลงทุนทัง้หมด 

 

11. คณะตวัแทนผู้ถือหน่วยลงทุน : - 

 

12. Prime Broker : - 

 

13. สิทธิ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน 

สทิธใินการขายคนืหน่วยลงทุน :  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธใินการขายคนืหน่วยลงทุน ตามหวัขอ้ "การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน"  

สทิธใินการรบัเงนิปันผล :  

สทิธใินการโอนหน่วยลงทุน :  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนและตอ้งช าระค่าใชจ้่ายและค่าธรรมเนียมการโอนตามระเบยีบวธิกีารทีน่าย  
 ทะเบยีนกองทุนก าหนด  

ขอ้จ ากดัการโอนหน่วยลงทุน :  

ส าหรบัหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม  

หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมจะไม่สามารถน าไปจ าหน่าย จ่าย โอน จ าน า หรอืน าไปเป็นหลกัประกนัมไิด ้ 

ส าหรบัหน่วยลงทุนชนิดอื่น ยกเวน้ชนิดเพื่อการออม  

สทิธใินการลงมตเิพื่อแก้ไขเพิม่เตมิโครงการจดัการลงทุนหรอืแก้ไขวธิจีดัการ :  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธลิงมตเิพื่อใหบ้รษิทัจดัการท าการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนโดยบรษิทัจดัการจะกระท าการตามหวัขอ้   
 "การขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน และวธิกีารแก้ไขโครงการจดัการกองทุนรวม หรอืแก้ไขวธิกีารจดัการ"   

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

สทิธใินการไดร้บัเงนิคนืเมื่อเลกิโครงการ :  
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ผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธทิีจ่ะไดร้บัเงนิคนืเมื่อบรษิทัจดัการเลกิกองทุนรวม โดยบรษิทัจดัการจะด าเนินการตามหวัขอ้ "การช าระบญัชี
กองทุนรวมและวธิกีารเฉลีย่เงนิคนืใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนเมื่อเลกิโครงการ"  

สทิธปิระโยชน์อื่น ๆ :  

การลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม/ชนิดเพื่อการออม ผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธไิดร้บัสทิธปิระโยชน์ทางภาษ ีเมื่อผูถ้อืหน่วยลงทุนได้
ด าเนินการตามเงื่อนไขทีก่ฎหมายภาษอีากรก าหนดไวค้รบถ้วน  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนมคีวามรบัผดิจ ากดัเพยีงไม่เกนิค่าหน่วยลงทุนทีย่งัส่งใชแ้ก่บรษิทัจดัการกองทุนรวมไม่ครบ 

การทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงคใ์นการซื้อหรอืลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ไม่ว่าในทอดใด ๆ ใหถ้อืว่าผูถ้อืหน่วย
ลงทุนดงักล่าวยอมรบัทีจ่ะผูกพนัตามขอ้ก าหนดในขอ้ผูกพนัซึง่ลงนามโดยผูดู้แลผลประโยชน์ทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้จากบรษิทัจดัการกองทุน
รวมโดยชอบ 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธเิรยีกใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคนืเงนิทุนไดไ้ม่เกนิไปกว่าส่วนของทุนของกองทุน
รวมทีต่นถอื ทัง้นี้ ในกรณีทีม่กีารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สทิธใินการไดร้บัประโยชน์ตอบแทนหรอืการคนืเงนิทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุน
แต่ละชนิดตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดของหน่วยลงทุนชนิดนัน้ ๆ ดว้ย  

 

14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :  

รปูแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน :  

- หนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน 

เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ :  

กองทุนจะใชร้ะบบไรใ้บหน่วยลงทุน (Scripless) โดยจะด าเนินการดงัต่อไปนี้เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการใหด้ าเนินการเป็น
อย่างอื่น  

14.1 ส าหรบัการเสนอขายครัง้แรก  

ภายหลงัจากทีบ่รษิทัจดัการได้จดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตามค าสัง่ซื้อทีส่มบูรณ์และบรษิทัจดัการไดร้บัช าระเงนิค่า
ซื้อหน่วยลงทุนแลว้ นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะออกและจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน ภายใน 15 วนั
นับตัง้แต่วนัถดัจากวนัสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายครัง้แรก  

14.2 ส าหรบัการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก  

ภายหลงัจากทีบ่รษิทัจดัการไดจ้ดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตามค าสัง่ซื้อทีส่มบูรณ์และบรษิทัจดัการไดร้บัช าระเงนิค่า
ซื้อหน่วยลงทุนแลว้ นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะออกและจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธิในหน่วยลงทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน ภายใน 5 วนั
ท าการนับตัง้แต่วนัถดัจากวนัท าการขายหน่วยลงทุน  

14.3 เมื่อผูถ้อืหน่วยลงทุนซื้อและหรอืขายคนืหน่วยลงทุนแต่ละครัง้ และบรษิทัจดัการไดท้ ารายการดงักล่าวสมบูรณ์แล้ว นายทะเบยีน
หน่วยลงทุนจะออกและจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน ภายใน 5 วนัท าการนับตัง้แต่วนัถดัจากวนัท า
การซื้อขายหน่วยลงทุนรายการนัน้ ๆ ซึง่บรษิทัจดัการจะถอืว่ายอดคงเหลอืของหน่วยลงทุนของกองทุนทีป่รากฏในทะเบยีนผูถ้อื
หน่วยลงทุนตามขอ้มลูของนายทะเบยีนหน่วยลงทุนและตามขอ้มลูในหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนฉบบัล่าสุดทีน่ายทะเบยีน
หน่วยลงทุนจดัท าและน าส่งใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน เป็นขอ้มลูทางทะเบยีนของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งและเป็นปัจจุบนั  

14.4 ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถแจง้ใหน้ายทะเบยีนหน่วยลงทุนทราบถงึขอ้มลูทีผ่ดิพลาดหรอืไม่ครบถ้วน ในหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วย
ลงทุนได ้โดยตอ้งแจง้ใหน้ายทะเบยีนหน่วยลงทุนทราบภายใน 15 วนันับจากวนัทีน่ายทะเบยีนไดจ้ดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วย
ลงทุนดงักล่าว  
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14.5 บรษิทัจดัการและนายทะเบยีนขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลี่ยนรปูแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนจากหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วย
ลงทุนเป็นสมุดบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืรปูแบบอื่นทีส่ านักงานคณะกรรมการก.ล.ต. อนุญาต โดยบรษิทัจดัการจะปิด
ประกาศรายละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้ง ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ใชใ้นการขายและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  

14.6 หากเป็นกรณีผูถ้อืหน่วยลงทุน 2 คนถอืหน่วยลงทุนร่วมกนั นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะบนัทกึชื่อผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้หมดเป็นผูถ้อื
หน่วยลงทุนร่วมกนัในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยจะถอืเอาบุคคลทีม่ชีื่อแรกในค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวมเป็นผูใ้ชส้ทิธใินฐานะผู้
ถอืหน่วยลงทุนหรอืผูร้บัเงนิทีไ่ดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทุน  

บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะจดัท าหลกัฐานแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน เพื่อใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสามารถใช้
อา้งองิต่อบรษิทัจดัการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได้ 

ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนจ าเป็นต้องใชใ้บหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการกองทุนรวมตอ้งจดัท าใบหน่วยลงทุนมอบใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วย
ลงทุน  

 

15. ก าหนดเวลา วิธีการ และข้อจ ากดัในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาใหม้กีารจ่ายเงนิปันผลของหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงนิปันผล บรษิทัเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัการจ่ายเงนิปันผล 
วนัปิดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงนิปันผล และอตัราเงนิปันผลของกองทุน ดว้ยวธิกีารทีเ่หมาะสมดงัต่อไปนี้  

(1) เปิดเผยขอ้มลูผ่านช่องทางทีผู่ล้งทุนทัว่ไปสามารถเขา้ถงึได ้เวน้แต่เป็นกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั 

(2) แจง้ผูดู้แลผลประโยชน์ และผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ชีื่ออยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน รวมถงึผูถ้อืหน่วยลงทุนทีถ่อืหน่วยลงทุนชนิดไม่
ระบุชื่อผูถ้อืเมื่อไดร้บัการรอ้งขอ 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีอ่าจจ่ายเงนิปันผลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนดว้ยวธิกีารทีต่่างกนัส าหรบัหน่วยลงทุนทีข่ายในช่วงระยะเวลาที่
ต่างกนัได ้โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน ก.ล.ต.ก่อน ด าเนินการจ่ายเงนิปันผลในแต่ละครัง้ และจะถอืปฏบิตัเิพิม่เตมิตาม
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศก าหนด  

ในกรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่ใชส้ทิธขิอรบัเงนิปันผลจ านวนใดภายในอายุความใชส้ทิธเิรยีกรอ้งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์
บรษิทัจดัการจะไม่น าเงนิปันผลจ านวนดงักล่าวไปใชเ้พื่อการอื่นใด นอกจากเพื่อประโยชน์ของหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดนัข้อ้จ ากดั
ในการจ่ายเงนิปันผล 

 

16. วิธีการช าระเงินหรือทรพัยสิ์นอ่ืน : 

วธิกีารช าระเงนิหรอืทรพัยส์นิอื่นใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน 

บรษิทัจดัการอาจช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผู้ถอืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิได ้ในกรณีดงัต่อไปนี้  

1.  หากมกีารผดินัดช าระหนี้หรอืมพีฤตกิารณ์ว่าผูอ้อกตราสารแห่งหนี้หรอืลูกหนี้ตามสทิธเิรยีกรอ้งของกองทุนรวมจะไม่สามารถช าระหนี้
ได ้บรษิทัจดัการจะรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัยส์นิอื่นทัง้ทีเ่ป็นหลกัประกนัและมใิช่หลกัประกนัเพื่อกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการจดัการกองทุนรวมในกรณีทีผู่อ้อกตราสารแห่งหนี้หรอืลูกหนี้ตามสทิธเิรยีกรอ้งผดินัดช าระ
หนี้ ดงันี้  

16.1 กรณีทีบ่รษิทัจดัการไดบ้นัทกึมลูค่าตราสารแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งของกองทุนรวมเป็นศูนย ์ 

16.1.1 เมื่อมกีารบนัทกึมลูค่าตราสารแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งเป็นศูนย ์ผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกรายทีม่ชีื่ออยู่ในทะเบยีนผูถ้อื
หน่วยลงทุน ณ วนัทีบ่รษิทัจดัการไดบ้นัทกึมลูค่า ตราสารแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งเป็นศูนยเ์ป็นผูม้สีทิธใินเงนิไดสุ้ทธิ
จากทรพัยส์นิทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้  
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16.1.2 เมื่อไดร้บัทรพัยส์นิมาจากการรบัช าระหนี้ บรษิทัจดัการจะไม่น าทรพัยส์นิดงักล่าวและเงนิไดสุ้ทธจิากทรพัยส์นิทีไ่ดจ้าก
การรบัช าระหนี้ มารวมค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม และจะจ าหน่ายทรพัยส์นิทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้ใน
โอกาสแรกทีส่ามารถกระท าไดโ้ดยค านึงถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั เวน้แต่กรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ี
สทิธใินเงนิไดสุ้ทธจิากทรพัยส์นิทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้ตกลงรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัยส์นิดงักล่าวแทนเงนิ ทัง้นี้ ตาม
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่มาคมบรษิทัจดัการลงทุนก าหนดโดยไดร้บัความเหน็ชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

ในระหว่างทีบ่รษิทัจดัการยงัไม่สามารถจ าหน่ายทรพัยส์นิทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้ บรษิทัจดัการอาจจดัหาผลประโยชน์
จากทรพัยส์นินัน้ได ้และในกรณีทีม่คี่าใชจ้่ายในการบรหิารทรพัยส์นิ บรษิทัจดัการจะจ่ายจากเงนิส ารอง รายไดห้รอื
ผลประโยชน์ทีไ่ดจ้ากการบรหิารทรพัยส์นินัน้  

16.1.3 เมื่อมเีงนิไดสุ้ทธจิากทรพัย์สนิทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัยส์นิอื่นในแต่ละครัง้ บรษิทัจดัการจะเฉลีย่เงนิไดสุ้ทธิ
จากทรพัยส์นิทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้คนืใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่สีทิธใินเงนิไดสุ้ทธนิัน้ภายใน 45 วนันับ  

ตัง้แต่วนัถดัจากวนัทีม่เีงนิไดสุ้ทธ ิและจะแจง้รายละเอยีดเกี่ยวกบัการเฉลีย่เงนิคนืไปยงัส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ภายใน 15 วนัท าการนับตัง้แต่วนัถดัจากวนัทีบ่รษิทัจดัการไดเ้ฉลี่ยเงนิคนื เวน้แต่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.จะ
ผ่อนผนัระยะเวลาการเฉลีย่เงนิคนืเป็นอย่างอื่น  

16.1.4 เมื่อมกีารบนัทกึมลูค่าตราสารแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งเป็นศูนยแ์ลว้ ต่อมาปรากฏว่ากองทุนรวมไดร้บัช าระหนี้ตามตรา
สารแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งดงักล่าวเป็นเงนิ บรษิทัจดัการจะปฏบิตัติามความในขอ้ 16.1.3 โดยอนุโลม  

16.2 กรณีทีบ่รษิทัจดัการไม่ไดบ้นัทกึมลูค่าตราสารแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งของกองทุนรวมเป็นศูนย ์ 

16.2.1 ก่อนการรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัยส์นิอื่นทีม่ใิช่หลกัประกนัในแต่ละครัง้ บรษิทัจดัการจะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อื
หน่วยลงทุนโดยมตพิเิศษ และบรษิทัจดัการจะระบุรายละเอยีดเกีย่วกบัทรพัยส์นิทีก่องทุนรวมจะไดจ้ากการรบัช าระหนี้ 
มลูค่าของทรพัยส์นิ ประมาณการค่าใชจ้่าย พรอ้มเหตุผลและความจ าเป็นในการรบัช าระหนี้  

16.2.2 เมื่อไดร้บัทรพัยส์นิมาจากการรบัช าระหนี้ บรษิทัจดัการจะน าทรพัยส์นิดงักล่าวมารวมค านวณมูลค่าทรพัยส์นิสุทธขิอง
กองทุนรวมโดยจะก าหนดราคาทรพัยส์นินัน้เพื่อใชใ้นการค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวมตามหลกัเกณฑ์
และวธิกีารทีส่ามาคมบรษิทัจดัการลงทุนก าหนดโดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะ
ด าเนินการกบัทรพัยส์นิดงักล่าวดงันี้  

(1) กรณีเป็นทรพัยส์นิประเภททีก่องทุนรวมสามารถลงทุนในหรอืมไีวไ้ด ้บรษิทัจดัการอาจมไีวซ้ึ่งทรพัยส์นิดงักล่าว
ต่อไปเพื่อเป็นทรพัยส์นิของกองทุนรวมกไ็ด ้ 

(2) กรณีเป็นทรพัยส์นิประเภททีก่องทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรอืมไีวไ้ด ้บรษิทัจดัการจะจ าหน่ายทรพัยส์นิดงักล่าว
ในโอกาสแรกทีส่ามารถกระท าไดโ้ดยค านึงถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั และในระหว่างทีบ่รษิทั
จดัการยงัไม่สามารถจ าหน่ายทรพัยส์นิดงักล่าว บรษิทัจดัการอาจจดัหาผลประโยชน์จากทรพัยส์นิดงักล่าวในกรณีที่
มคี่าใชจ้่ายในการบรหิารทรพัยส์นิ บรษิทัจดัการจะจ่ายจากทรพัยส์นิของกองทุนรวม  

   16.3  ในกรณีทีม่พีฤตกิารณ์ว่าผูอ้อกตราสารแห่งหนี้หรอืลูกหนี้ตามสทิธเิรยีกรอ้งจะไม่สามารถช าระหนี้ได ้บรษิทัจดัการกองทุนรวม
จะด าเนินการใหผู้ถ้อืหน่วยทุกรายทีม่ชีื่ออยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ณ วนัทีม่พีฤตกิารณ์ว่าผูอ้อกตราสารแห่งหนี้หรอื
ลูกหนี้ตามสทิธเิรยีกรอ้งจะไม่สามารถช าระหนี้ได ้เป็นผูม้สีทิธใินเงนิไดสุ้ทธจิากทรพัยส์นิอื่นทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้กไ็ด ้ทัง้นี้  
ในการด าเนินการดงักล่าว บรษิทัจดัการไม่ตอ้งน าตราสารแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งนัน้มารวมค านวณมูลค่าทรพัยส์นิสุทธขิอง
กองทุนรวม  

เงื่อนไขเพิม่เตมิ :  

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

   16.4  กรณีบรษิทัจดัการไม่สามารถช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเงนิ และจะช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น
แทน บรษิทัจดัการจะก าหนดขัน้ตอนการด าเนินการต่อไป โดยบรษิทัจดัการตอ้งไดร้บัมตพิเิศษใหช้ าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็น
หลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิจากผูถ้อืหน่วยลงทุน  

การช าระเงนิหรอืทรพัยส์นิอื่นใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะช าระใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่รากฏชื่อตาม
ทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ณ เวลาทีก่ าหนด เท่านัน้  

วธิกีารช าระเงนิหรอืทรพัยส์นิอื่นใหแ้ก่บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งอื่น ๆ (ถา้ม)ี : - 

 

17. การจดัท าทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากดัในการโอนหน่วยลงทุน :  

บรษิทัจดัการกองทุนรวมมหีน้าทีจ่ดัใหม้ทีะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑท์ีอ่อกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราชบญัญตัิ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 

ใหส้นันิษฐานไวก่้อนว่าทะเบยีนหน่วยลงทุนถูกตอ้ง และการช าระเงนิหรอืทรพัยส์นิอื่น รวมทัง้การใหส้ทิธหิรอืการจ ากดัสทิธใิด ๆ แก่ผูถ้อื
หน่วยลงทุนทีป่รากฏรายชื่อในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน หากไดก้ระท าตามขอ้ก าหนดในขอ้ผูกพนัหรอืตามกฎหมายแลว้ ใหถ้อืว่า
บรษิทัจดัการกองทุนรวมไดด้ าเนินการตามอ านาจหน้าทีแ่ล้ว 

บรษิทัจดัการกองทุนรวมหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะปฏเิสธการลงทะเบยีนการโอนและการจ าน าหน่วยลงทุน ในกรณีดงันี้ 

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

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

(ค) การโอนหรอืการจ าน าหน่วยลงทุน ดงันี้ 

1. หน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมขายใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนก่อนวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทุนรวม  
 หุน้ระยะยาวทีจ่ดัตัง้ขึน้ก่อนวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 

2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี  

3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการลงทุนของกองทุน  

ขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทุน และขอ้จ ากดัในการใชส้ทิธอิอกเสยีง (ถา้ม)ี :  

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

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน :  

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

(1) การนับคะแนนเสยีงของผุถ้อืหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัขอ้จ ากดัการถอืหน่วย
ลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่องบรษิทัจดัการ  
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(2) การนับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอื่นทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมเดยีวกนัเป้นผูร้บัผดิชอบในการด าเนินการ  

การด าเนินการใดทีโ่ครงการจดัการกองทุนรวมหรอืกฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน หากบรษิทัจดัการกองทุนรวม
ไดด้ าเนินการไปตามมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัมาโดยชอบแล้ว ใหถ้อืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวงเหน็ชอบใหด้ าเนินการดงักล่าวและมี
ผลผกูพนัตามมต ิ

มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีใ่หด้ าเนินการใดอนัเป็นการขดัหรอืแยง้กบัหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในกฎหมาย ใหถ้อืว่ามตนิัน้เสยีไป 

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

(1) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดไดร้บัผลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่เท่ากนั ตอ้ง
ไดร้บัมตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แล้วแต่กรณี 

(2) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ตอ้งไดร้บัมตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของ
จ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แล้วแต่กรณี 

(3) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ตอ้งไดร้บัมตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของจ านวนหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี  

วธิกีารแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผูกพนั :  

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

การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผูกพนัในเรื่องทีก่ระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างมนีัยส าคญัตอ้งไดร้บัมตพิเิศษของผูถ้อืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ 
เรื่องทีก่ระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างมนีัยส าคญั ใหร้วมถงึ 

(ก) ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัผลประโยชน์ตอบแทนและการคนืเงนิทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน 

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

(ค) ขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัการรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัยส์นิอื่น  

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

(จ) เรื่องทีผู่ดู้แลผลประโยชน์เหน็ว่ากระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างมนีัยส าคญั 

การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผูกพนัในลกัษณะดงัต่อไปนี้ ใหม้ผีลผูกพนัเมื่อไดร้บัความเหน็ชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ โดยไม่ตอ้งไดร้บัมตขิองผู้
ถอืหน่วยลงทุน 

(ก) เป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผกูพนัใหม้สีาระส าคญัสอดคลอ้งกบัโครงการจดัการกองทุนรวมทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิโดยไดร้บัมตโิดยเสยีงขา้ง
มากหรอืมตพิเิศษของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน แล้วแต่กรณี หรอื 

(ข) ผูดู้แลผลประโยชน์แสดงความเหน็ว่าการแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผูกพนันัน้เหมาะสม มคีวามจ าเป็นหรอืสมควร และไม่กระทบต่อสทิธขิองผู้
ถอืหน่วยลงทุนอย่างมนีัยส าคญั 

การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผูกพนัไม่ว่ากรณีใด 
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ตอ้งกระท าเป็นหนังสอืลงลายมอืชื่อโดยบุคคลผูม้อี านาจลงนามผูกพนับรษิทัจดัการกองทุนรวมและผูดู้แลผลประโยชน์ พรอ้มทัง้
ประทบัตราบรษิทั (ถา้ม)ี บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะจดัใหม้ขีอ้ผกูพนัเปิดเผยไว ้ณ ทีท่ าการและเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการกองทุน
รวมเพื่อใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได ้รวมทัง้จดัส่งสรุปการแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผูกพนัพรอ้มทัง้เหตุผลและความจ าเป็นใหผู้ถ้อื
หน่วยลงทุนพรอ้มกบัการส่งรายงานประจ าปีของกองทุนรวม  

 

18. การระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : ไม่มี 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : - 

 

19. การเลิกกองทุนรวม :  

เงื่อนไขในการเลกิกองทุน :  

19.1 หากปรากฏว่ากองทุนเปิดใดมมีลูค่าหน่วยลงทุนหรอืมผีูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นจ านวนดงันี้  

(1) จ านวนผูถ้อืหน่วยลงทุนลดลงเหลอืน้อยกว่า 35 รายในวนัท าการใด  

(2) เมื่อมลูค่าหน่วยลงทุนทีข่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด โดยค านวณตามมลูค่าทีต่ราไวข้องหน่วยลงทุน ลดลงเหลอืน้อยกว่า 50 
ลา้นบาทในวนัท าการใด และบรษิทัจดัการประสงคจ์ะเลกิกองทุนรวมนัน้  

(3) มกีารขายคนืหน่วยลงทุนในลกัษณะใดลกัษณะหนึ่งดงันี้  

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

(ข) มยีอดรวมการขายคนืหน่วยลงทุนสุทธใินช่วงระยะเวลา 5 วนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนใดตดิต่อกนัคดิเป็น
จ านวนเกนิกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมด ทัง้นี้ ในกรณีทีเ่ป็นกองทุนรวมทีม่ี
ก าหนดระยะเวลาการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพจิารณาระยะเวลาการขายคนืหน่วย
ลงทุน ใหพ้จิารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดยีวกนั ซึง่กองทุนรวมเปิดใหร้บัซื้อคนืหน่วยลงทุนเท่านัน้  

ความใน (3) วรรคหนึ่ง มใิหน้ ามาใชบ้งัคบักบักองทุนรวมทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแลว้ มคีวามเชื่อโดย
สุจรติและสมเหตุสมผลว่าการเลกิกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนทีเ่หลอือยู่ เน่ืองจากกองทุนรวม
ยงัคงมทีรพัยส์นิคงเหลอืทีม่คีุณภาพและมสีภาพคล่องอย่างเพยีงพอ และผูถ้อืหน่วยลงทุนทีเ่หลอือยู่จะไม่ไดร้บั
ผลกระทบจากการขายคนืนัน้  

ความใน (3) วรรคหนึ่ง และวรรคสอง มใิหน้ ามาใชบ้งัคบักบักองทุนรวมตลาดเงนิ กองทุนรวมหน่วยลงทุน กองทุน
รวมฟีดเดอร ์กองทุนรวมดชันี และกองทุนรวมอทีเีอฟ  

(4) บรษิทัจดัการกองทุนรวมด าเนินการเลกิกองทุนรวมเปิดตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดไวใ้นขอ้ “การด าเนินการของบรษิทั
จดัการ เมื่อเลกิกองทุนรวม” เมื่อปรากฏขอ้เทจ็จรงิทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแล้วมคีวามเชื่อโดยสุจรติและ
สมเหตุสมผลว่าจะมกีารขายคนืหน่วยลงทุนตามขอ้ 19.1 (3) วรรคหนึ่ง และการเลกิกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้
ถอืหน่วยลงทุนโดยรวม ทัง้นี้ ใหน้ าความในขอ้ (3) วรรคสองมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

     19.2 เมื่อส านักงานมคี าสัง่เลกิกองทุนรวมตาม แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรอืเมื่อส านักงานมคี าสัง่
เพกิถอนการอนุมตัใิหจ้ดัตัง้และจดัการกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑก์าร
จดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทีม่ใิช่รายย่อย  

     19.3 เมื่อการอนุมตัใิหจ้ดัตัง้กองทุนรวมเป็นอนัสิน้สุดลงตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการจดัตัง้กองทุนรวม
เพื่อผูล้งทุนทัว่ไปและเพื่อผูล้งทุนทีม่ใิช่รายย่อย และการเขา้ท าสญัญารบัจดัการกองทุนส่วนบุคคล  

     19.4 เมื่อไดร้บัความเหน็ชอบตามมตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของผูถ้อืหน่วย  

 



ข้อผกูพนั 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เอน็แฮนซ์ พรอ็พเพอรต์ี ้แอนด ์อนิฟราสตรคัเจอร ์เฟลก็ซ ์อนิคมั                         15 

     19.5 ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มอี านาจเพกิถอนการอนุมตัใิหจ้ดัตัง้และจดัการกองทุนรวม ในกรณีทีป่รากฎเหตุดงัต่อไปนี้  

(1) มกีารแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการหรอืขอ้ผกูพนัทีข่ดัหรอืแยง้กบักฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยต์ลอดจน
ประกาศ กฎ หรอืค าสัง่ทีอ่อกโดยอาศยัอ านาจแห่งกฎหมายดงักล่าว 

(2) มกีารจ าหน่ายหน่วยลงทุนโดยบรษิทัจดัการกองทุนรวมมไิดป้ฎบิตัหิรอืดูแลใหม้กีารปฏบิตัติามหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัการ
เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไปตามทีก่ าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ย
หลกัเกณฑ์ในการจดัส่งหรอืแจกจ่ายหนังสอืชีช้วนและการเสนอขายหน่วยลงทุน 

ในกรณีทีส่ านักงานสัง่เพกิถอนการอนุมตัใิหจ้ดัตัง้และจดัการกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวม
ด าเนินการใหม้กีารเลกิกองทุนรวมทนัท ี

     19.6 ในกรณีทีภ่ายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกแลว้ ปรากฏว่าไม่มตีราสารทีส่ามารถลงทุนไดอ้ย่างเหมาะสม เพื่อให้
เกดิประโยชน์สงูสุดต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเลกิโครงการ  

การด าเนินการของบรษิทัจดัการ เมื่อเลกิกองทุนรวม :  

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

(1) ยุตกิารรบัค าสัง่ซื้อและค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนตัง้แต่วนัท าการทีป่รากฏเหตุตาม 19.1 

(2) แจง้ใหผู้ท้ ีเ่กีย่วขอ้งทราบภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัทีเ่กดิเหตุการณ์ตาม 19.1 โดยวธิกีารดงันี้  

(ก) แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ชีื่ออยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยช่องทางใดๆ ทีม่หีลกัฐานว่าสามารถตดิต่อผูถ้อืหน่วย
ลงทุนได ้ 

(ข) แจง้เป็นหนังสอืถงึผูดู้แลผลประโยชน์  

(ค) แจง้ส านักงานผ่านระบบทีจ่ดัไวบ้นเวบ็ไซต์ของส านักงาน  

(3) จ าหน่ายหลกัทรพัยห์รอืทรพัย์สนิทีเ่หลอือยู่ของกองทุนเปิดดงักล่าวภายใน 5 วนัท าการนับตัง้แต่วนัท าการทีป่รากฏเหตุตาม 
19.1 เพื่อรวบรวมเงนิเท่าทีส่ามารถกระท าไดเ้พื่อช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนโดยอตัโนมตั ิ 

(4) ช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนตามสดัส่วนจ านวนเงนิทีร่วบรวมไดต้าม (3) ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนภายใน 10 วนัท าการนับตัง้แต่
วนัทีป่รากฏเหตุตาม 19.1 และเมื่อไดด้ าเนินการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนแลว้จะถอืว่าเป็นการเลกิกองทุนเปิดนัน้  

เมื่อไดด้ าเนินการตาม (1) ถงึ (4) แลว้ หากมหีลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิคงเหลอือยู่จากการด าเนินการตาม (3) บรษิทัจดัการจะ
ด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัยว่์าดว้ยหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีารช าระบญัชขีอง
กองทุนรวม  

กรณีหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม 

1. ยุตกิารรบัค าสัง่ซื้อและค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนตัง้แต่วนัท าการทีป่รากฏเหตุตาม 19.1  

2. แจง้ใหผู้ท้ ีเ่กี่ยวขอ้งทราบภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัทีเ่กดิเหตุการณ์ตาม 19.1 โดยวธิกีารดงันี้  

(ก) แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ชีื่ออยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยช่องทางใดๆ ทีม่หีลกัฐานว่าสามารถตดิต่อผูถ้อืหน่วย
ลงทุนได ้ 

(ข) แจง้เป็นหนังสอืถงึผูดู้แลผลประโยชน์  

(ค) แจง้ส านักงานผ่านระบบทีจ่ดัไวบ้นเวบ็ไซต์ของส านักงาน  

ขอ้มลูทีแ่จง้ใหผู้ท้ ีเ่กีย่วขอ้งทราบ ตอ้งมสีาระส าคญัอย่างน้อยดงันี้ 

(1) บลจ. จะด าเนินการโอนยา้ยการลงทุนของผูถ้อืหน่วยไปยงักองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่นตาม
แนวทางทีก่ าหนดในขอ้ผูกพนัโดยไม่เกบ็ค่าธรรมเนียมการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยจากผูถ้อืหน่วย 
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(2) ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยประสงค์จะโอนยา้ยการลงทุนไปยงักองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่นอกีทอดหนึ่ง 
ผูถ้อืหน่วยสามารถแจง้ต่อบรษิทัจดัการเพื่อโอนยา้ยการลงทุนไปยงั กองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม
อื่นทีผู่ถ้อืหน่วยก าหนดและผูถ้อืหน่วยจะไดร้บัยกเวน้ค่าธรรมเนียมการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขโดย
ครบถว้นดงันี้ 

(2.1) เป็นการโอนยา้ยตามค าสัง่ของผูถ้อืหน่วยเป็นครัง้แรกโดยโอนยา้ยไปยงั กองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อ
การออมอื่นทีอ่ยู่ภายใต้การจดัการของบรษิทัจดัการเดยีวกนั 

(2.2) เป็นการโอนยา้ยการลงทุนภายในระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการก าหนด ทัง้นี้ ในการก าหนดระยะเวลาดงักล่าวบรษิทัจดัการ
ตอ้งค านึงถงึระยะเวลาทีผู่ถ้อืหน่วยจะสามารถด าเนินการเพื่อแจง้โอนยา้ยการลงทุนไดอ้ย่างเหมาะสม 

โอนยา้ยหน่วยลงทุนไปยงักองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่นภายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทั
จดัการ หรอืกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมภายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทัจดัการอื่น โดย
ถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแล้ว และไม่ถอืเป็นการแกไ้ขโครงการ โดยบรษิทัจดัการจะยกเวน้การ
เรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการซื้อ-ขาย หรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนดงักล่าว ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะพจิารณาถงึประโยชน์ของ
ผูถ้อืหน่วยลงทุนและกองทุนเป็นส าคญั 

ทัง้นี้ ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนประสงคจ์ะโอนยา้ยการลงทุนไปยงักองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการ
ออม อื่นอกีทอดหนึ่ง ผูถ้อืหน่วยสามารถแจ้งต่อบรษิทัจดัการกองทุนรวมเพื่อโอนยา้ยการลงทุนไปยงักองทุนรวม
กองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม อื่นทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนก าหนด และผูถ้อืหน่วยจะไดร้บัยกเวน้
ค่าธรรมเนียมการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขโดยครบถ้วนดงันี้  

(1) เป็นการโอนยา้ยตามค าสัง่ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นครัง้แรกโดยโอนยา้ยไปยงักองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุน
ชนิดเพื่อการออมอื่นทีอ่ยู่ภายใตก้ารจดัการของบรษิทัจดัการกองทุนรวมเดยีวกนั  

(2) เป็นการโอนยา้ยการลงทุนภายในระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมก าหนด ทัง้นี้ ในการก าหนดระยะเวลา
ดงักล่าวบรษิทัจดัการกองทุนรวมต้องค านึงถงึระยะเวลาทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนจะสามารถด าเนินการเพื่อแจง้โอนยา้ย
การลงทุนไดอ้ย่างเหมาะสม  

(3) จ าหน่ายหลกัทรพัยห์รอืทรพัย์สนิทีเ่หลอือยู่ของกองทุนรวมดงักล่าวเพื่อรวบรวมเงนิและด าเนินการโอนยา้ยการ
ลงทุนภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัทีเ่กดิเหตุการณ์ตามเงื่อนไขการเลกิโครงการ  

(4) รวบรวมเงนิทีไ่ดจ้ากการด าเนินการตาม (3) ภายใน 10 วนัท าการนับแต่วนัทีเ่กดิเหตุการณ์ตามขอ้ 19.1 

(5) ด าเนินการโอนยา้ยการลงทุนไปยงักองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม หรอืกองทุนรวมเพื่อการ
ออมพเิศษ/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมพเิศษอื่นตามแนวทางทีก่ าหนดไวใ้นโครงการโดยไม่ชกัชา้  

เมื่อไดด้ าเนินการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนแลว้ จะถอืว่าเป็นการเลกิกองทุนรวมนัน้  

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

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

(2) การจดัท าและจดัส่งรายงานการลงทุนตามขอ้ “สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบของบรษิทัจดัการ” หากวนัทีป่รากฏ
เหตุตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าวเกดิขึน้ก่อนหรอืในวนัทีค่รบก าหนดจดัท าหรอืจดัส่งรายงาน  
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(3) การจดัท ารายงานพอรต์โฟลโิอ ดูเรชนั (portfolio duration) ตามขอ้ “สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบของบรษิทั
จดัการ” นับตัง้แต่วนัทีป่รากฏเหตุตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าว และการจดัส่งรายงานดงักล่าว หากวนัทีป่รากฏเหตุตาม
หลกัเกณฑ์ดงักล่าวเกดิขึน้ก่อนหรอืในวนัทีค่รบก าหนดจดัส่งรายงาน  

(4) การจดัท ารายงานการลงทุนตามขอ้ “สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบของบรษิทัจดัการ” นับตัง้แต่วนัทีป่รากฏเหตุ
ตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าว และการจดัส่งรายงานดงักล่าว หากวนัทีป่รากฏเหตุตามหลกัเกณฑด์งักล่าวเกดิขึน้ก่อน
หรอืในวนัทีค่รบก าหนดจดัส่งรายงาน  

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

(6) การค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ตามขอ้ 
“วธิกีารค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วย
ลงทุน” นับตัง้แต่วนัทีป่รากฏเหตุตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าว และการประกาศมลูค่าและราคาดงักล่าวตามขอ้ “วธิกีาร
ค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน” 
นับตัง้แต่วนัทีป่รากฏเหตุตามหลกั 

 

20. การช าระบญัชีเม่ือเลิกกองทุน :  

บรษิทัจดัการจะจดัใหม้กีารช าระบญัช ีโดยจะแต่งตัง้ผูช้ าระบญัชทีีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเหน็ชอบเพื่อท าหน้าที่
รวบรวม และแจกจ่ายทรพัยส์นิทีค่งเหลอืจากการช าระหนี้สนิของกองทุนรวมแล้วใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน รวมทัง้ท าการอย่างอื่นตามแต่
จ าเป็นเพื่อช าระบญัชกีองทุนใหเ้สรจ็สิน้ ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีารทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศก าหนด ส าหรบั
ค่าใชจ้่ายและเงนิค่าตอบแทนในการช าระบญัชขีองกองทุนรวมจะหกัจ่ายจากทรพัยส์นิของกองทุนรวมและผูช้ าระบญัชจีะด าเนินการเฉลีย่
เงนิคนืใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตามมลูค่าทรพัยส์นิสุทธเิท่าทีค่งเหลอือยู่ตามสดัส่วนจ านวนหน่วยลงทุนทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนถอือยู่ตาม
หลกัฐานทีป่รากฏในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ณ วนัเลกิโครงการ 

เมื่อไดช้ าระบญัชเีสรจ็เรยีบรอ้ยแล้ว ผูช้ าระบญัชจีะท าการจดทะเบยีนเลกิกองทุนรวมกบัส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และภายหลงั
จากจดทะเบยีนเลกิกองทุนรวมแล้ว หากปรากฏว่ายงัมทีรพัยส์นิคงคา้งอยู่ใหผู้ช้ าระบญัชจีดัการโอนทรพัยส์นิดงักล่าวใหต้กเป็น
กรรมสทิธิข์องส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต 

โครงการจดัการกองทุนรวมทีผ่่านการอนุมตัจิากส านักงาน หรอืผ่านการแกไ้ขเพิม่เตมิตามมาตรา 129 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ทีแ่นบทา้ยขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม ถอืเป็นส่วนหนึ่งของขอ้
ผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม  

 

 

 



 

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั 
สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ี 0-2686-9500 
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