หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ
กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล ไชน่ า อิ ควิ ตี้
Principal China Equity Fund (PRINCIPAL CHEQ)
• กองทุนรวมนี้ ลงทุนกระจุกตัวในประเทศจีน ผู้ลงทุนจึงควรพิ จารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเอง
ด้วย
• กองทุนเปิ ดพริ นซิ เพิ ล ไชน่ า อิ ควิ ตี้ มีการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิ นตราต่างประเทศ
บริ ษัทจัดการอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้ าเพื่อป้ องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) โดยขึ้นอยู่กบั ดุลยพิ นิจ
ของบริษทั จัดการ ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รบั กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รบั เงินคืนตา่ กว่าเงินทุนเริ่ มแรกได้
• กองทุนมีการแบ่งชนิ ดหน่ วยลงทุนเป็ น 3 ชนิ ด ซึ่งมีเงื่อนไขการลงทุนและสิ ทธิ ประโยชน์ ที่แตกต่างกัน ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลหน่ วย
ลงทุนแต่ละชนิ ดก่อนทาการลงทุน เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ลงทุน
• ในกรณี ที่มีการรับค่าธรรมเนี ยมอันเกิ ดจากกองทุนรวมในต่างประเทศที่กองทุนนี้ ไปลงทุน บริ ษทั จัดการจะจ่ายคืนในรูปแบบใดๆ
ให้แก่กองทุนนี้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม (ถ้ามี)
• กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้ อขายล่วงหน้ า เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ ตอบแทน ทาให้กองทุนรวมนี้ มีความ
เสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่รบั ความเสี่ยงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทัวไป
่ และผู้ลงทุนควรมีความเข้าใจในความ
เสี่ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า และพิ จารณาความเหมาะสมของการลงทุนจากประสบการณ์การลงทุน และคานึ งถึงวัตถุประสงค์
การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง
• ในกรณี ที่กองทุนเปิ ดพริ นซิ เพิ ล ไชน่ า อิ ควิ ตี้ ไม่สามารถดารงสิ นทรัพย์ส ภาพคล่องได้ตามที่ ส านักงานกาหนด ผู้ลงทุนอาจไม่
สามารถขายคืนหน่ วยลงทุนตามที่มีคาสั ่งไว้
• ในกรณี ที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผ้ลู งทุนอาจได้รบั ชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนล่าช้ากว่าเวลาที่กาหนดในหนังสือชี้ชวน
• การลงทุนในหน่ วยลงทุน มิใช่การฝากเงิ น และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รบั เงิ นลงทุนคืนมากกว่าหรือน้ อยกว่าเงิ น
ลงทุนเริ่มแรกก็ได้ ดังนัน้ ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล ไชน่ า อิ ควิ ตี้ เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมนี้ เหมาะสม
กับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิ ดขึ้นจากการลงทุนได้
• การพิ จารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ มิ ได้เป็ นการแสดงว่าสานักงานได้รบั รองถึงความ
ถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่ วยลงทุนที่เสนอขายนัน้
• บริษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิ ที่จะปฏิ เสธไม่รบั หรือไม่ดาเนิ นการตามคาสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนของผู้สั ่งซื้อ หรือสั ่งสับเปลี่ยนของบุคคล
ใดหรือกลุ่มบุคคลใดที่ทาให้บริ ษทั จัดการและหรือกองทุนภายใต้การจัดการมีความเสี่ยงทางกฎหมาย ความทเสี่ยงด้านภาษี หรือ
ความเสี่ ยงอื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข้ องกับ กฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอื่ น ทัง้ ในและ
ต่างประเทศที่มีลกั ษณะเดียวกัน
• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนั ง สือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเก็บ หนั งสือชี้ ชวนไว้เป็ นข้อมูล เพื่ อใช้อ้างอิ งในอนาคต และเมื่อมีข้อ
สงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่ วยลงทุน
• ผู้ลงทุนควรทาความเข้าใจลักษณะสิ นค้า(กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสิ นใจลงทุน
• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลความเสี่ยงในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนตัดสิ นใจลงทุน
รอบระยะเวลาบัญชีที่ 5 สิ้นสุดวันที่ 31 สิ งหาคม 2566

ระดับความ
เสี่ยงที่ลงทุน

หนังสือชีช้ วนเสนอขายหน่วยลงทุน
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กองทุ น เปิ ดพริ น ซิ เพิ ล ไชน่ า อิ ค วิ ตี้
จัดตัง้ และจัดการโดย

บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พริ นซิ เพิ ล จากัด
เสนอขายต่อผูล้ งทุนทัวไป
่

มูลค่าโครงการ 3,000,000,000 บาท
จานวนหน่วย 300,000,000 หน่วย
มูลค่าทีต่ ราไว้หน่วยละ 10 บาท

ระยะเวลาเสนอขายหน่ วยลงทุน
ในวันและเวลาทาการถึง 15.30 น.

สถานที่ติดต่อซื้อขายหน่ วยลงทุน
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนที่ บลจ.พรินซิเพิล แต่งตัง้

ผู้ดแู ลผลประโยชน์
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน)

หนังสือชีช้ วนฉบับนี้รวบรวมขึน้ โดยใช้ขอ้ มูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ป้ องกันความเสี่ยง
อัตราแลกเปลี่ยน
ตามดุลยพิ นิจของ
ผู้จดั การกองทุน
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กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล ไชน่ า อิ ควิ ตี้
รายละเอียดโครงการจัดการ
1. ข้อมูลทัวไป
่
ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) : กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล ไชน่า อิควิต้ี
ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) : Principal China Equity Fund
ชื่อย่อโครงการ : PRINCIPAL CHEQ
ประเภทโครงการ : กองทุนเปิ ด
ประเภทการขาย : หลายครัง้
การกาหนดอายุโครงการ : ไม่กาหนด
รายละเอียดเพิ่ มเติ มเงื่อนไข (อายุโครงการ) :
บริษัท จัดการขอสงวนสิท ธิในการยกเลิกการจัดตัง้ กองทุ นที่อ ยู่ระหว่างการเสนอขายหน่ วยลงทุ นครัง้ แรกได้ ห รือ หลังจากสิ้นสุด
ระยะเวลาเสนอขายหน่ วยลงทุน ตามดุลยพินิจของบริษัท จัดการ โดยจะพิจารณาชาระเงินคืน ให้กบั ผู้ลงทุ น โดยไม่ท าทรัพย์สนิ ที่
จาหน่ายได้ไปจดทะเบียน ในกรณีท(่ี ก) บริษทั จัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม หรือไม่มี
ตราสารที่สามารถลงทุ น ได้อ ย่ างเหมาะสมเพื่อ ให้เกิด ประโยชน์ สูงสุด ต่ อ ผู้ถือ หน่ วยลงทุ น(ข) กรณี ท่ีม ีก ารเปลี่ย นแปลง ในเรื่อ ง
กฎระเบียบทีเ่ กี่ยวข้องกับการนาเงินไปลงทุนในต่างประเทศ(ค) กรณีทก่ี องทุนรวมมีจานวนเงินทีไ่ ด้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้
แรกไม่เพียงพอต่อการจัดตัง้ กองทุนเพื่อส่งเงินไปลงทุนในต่างประเทศ(ง) กรณีมเี หตุให้เชื่อว่าเพื่อเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ อื
หน่ วยลงทุนโดยรวมทัง้ นี้ ในกรณียุติการเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรกบริษัทจัดการจะรายงานให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทราบถึงการยุตกิ ารขายหน่วยลงทุนภายใน 7 วันนับแต่วนั ทีย่ ุตกิ ารขายหน่วยลงทุนนัน้ และให้การอนุ มตั จิ ดั กองทุนสิ้นสุดลงในวันที่
แจ้งให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ
ลักษณะโครงการ : กองทุนเพื่อผูล้ งทุนทัวไป
่
ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย
วัตถุประสงค์ของโครงการ :
กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซง่ึ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวคือ Schroder International
Selection Fund All China Equity (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
(Feeder Fund) โดยกองทุนหลักจดทะเบียนจัดตัง้ ในประเทศลักเซมเบอร์ก ส่วนทีเ่ หลือ กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์อ่นื ใดทีไ่ ด้รบั
ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.ทัง้ นี้ ผูล้ งทุนควรมีความเข้าใจและสามารถรับความเสีย่ งของความผันผวนของการลงทุนใน
ต่างประเทศ
2. ประเภทกองทุน
ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน : ตราสารทุน
ประเภทกองทุนตามลักษณะพิ เศษ :
- กองทุนรวมฟี ดเดอร์ (Feeder Fund)
ชื่อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : Schroder International Selection Fund All China Equity (มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 6 ธันวาคม
2565 เป็ นต้นไป)
กองทุนหลักจดทะเบียนซื้อขายในประเทศ : ประเทศทีก่ ากับดูแลการเสนอขาย : ลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG)
เป็ นกองทุน UCITS
ประเภทการลงทุนตามลักษณะพิ เศษอื่น ๆ : ไม่กาหนด
ประเภทการลงทุนตามความเสี่ยงเกี่ยวกับต่ างประเทศ : กองทุนรวมทีเ่ น้นลงทุนแบบมีความเสีย่ งต่างประเทศ

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล ไชน่า อิควิต้ี
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รายละเอียดเพิ่ มเติ มเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิ เศษ :
1. กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซง่ึ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวคือ Schroder International
Selection Fund All China Equity (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) C Acc USD โดยเฉลีย่ ในรอบปี บญ
ั ชีไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน (Feeder Fund) โดยกองทุนหลักบริหารและจัดการโดย Schroder Investment
Management (Europe) S.A. จดทะเบียนจัดตัง้ ในประเทศ Luxembourg และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของ UCITS ซึง่ กองทุนหลักมี
การบริหารจัดการแบบเชิงรุก (Active Management) และเน้นลงทุนอย่างน้อย 2 ใน 3 ในตราสารทุนและทีเ่ กีย่ วข้องกับตราสารทุน
ของบริษทั จีน กองทุนหลักอาจลงทุนโดยตรงใน China B-Shares และ China H-Shares และอาจลงทุนสูงถึง 70% ของสินทรัพย์
สุทธิ ทัง้ ทางตรงและทางอ้อมใน China A-Shares
บริษทั จัดการจะส่งคาสั ่งซื้อขายหน่วยลงทุน โดยใช้เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) เป็ นสกุลเงินหลัก ในขณะทีก่ องทุนหลัก
อาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ในหลายสกุลเงิน และบริษทั จัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะเปลีย่ นแปลงสกุลเงินในภายหลัง โดย
คานึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนและความเหมาะสมในทางปฏิบตั เิ ป็ นสาคัญ โดยถือว่าผูถ้ อื หน่วยลงทุน
รับทราบและยินยอมให้ดาเนินการแล้ว
2. ส่วนทีเ่ หลือกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารทุน ตราสารกึง่ หนี้กง่ึ ทุน หน่วยลงทุนของกองทุน Exchange Traded Fund ตรา
สารหนี้ทม่ี ลี กั ษณะคล้ายเงินฝาก เงินฝาก ตราสารหนี้ทงั ้ ในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ตราสารทางการเงิน และ/หรือหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สนิ อื่น ทัง้ ในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ทีอ่ อกโดยภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และ/หรือ ภาคเอกชนที่
ได้รบั การจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือทีไ่ ด้รบั การยอมรับจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
โดยมีอนั ดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผูอ้ อกตราสารอยู่ในอันดับทีส่ ามารถลงทุนได้ (investment grade) นอกจากนี้
กองทุนอาจลงทุนในหน่วย private equity ตามประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สนิ อื่น หรือการ
หาดอกผลโดยวิธอี ่นื ตามทีร่ ะบุไว้ในโครงการหรือตามทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กาหนด
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio
Management) ซึง่ พิจารณาจากสภาวะของตลาดการเงินในขณะนัน้ และปั จจัยอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น ทิศทางราคาหลักทรัพย์ ทิศทาง
อัตราดอกเบีย้ และสภาวะอัตราแลกเปลีย่ น รวมถึงค่าใช้จ่ายในการป้ องกันความเสีย่ ง เป็ นต้น
ในส่วนของการลงทุนในต่างประเทศกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้ องกันความเสีย่ งจากอัตรา
แลกเปลีย่ น (Hedging) โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน ซึง่ พิจารณาจากสภาวะของตลาดการเงินในขณะนัน้ และปั จจัย
อื่นทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น ทิศทางของค่าเงิน, ค่าใช้จ่ายในการป้ องกันความเสีย่ ง เป็ นต้น อย่างไรก็ตามหากผูจ้ ดั การกองทุนพิจารณาว่า
การป้ องกันความเสีย่ งอัตราแลกเปลีย่ นอาจไม่เป็ นไปเพื่อประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วย หรือทาให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนเสียประโยชน์ทอ่ี าจ
ได้รบั ผูจ้ ดั การกองทุนอาจไม่ป้องกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นก็ได้
ทัง้ นี้ กองทุนจะไม่ลงทุนหรือมีไว้ซ่งึ ในตราสารทีม่ ลี กั ษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และตราสารหนี้ท่ี
ไม่ได้รบั การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) ตราสารทุนของบริษทั ทีไ่ ม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted
Securities) และตราสารหนี้ทม่ี อี นั ดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผูอ้ อก (Issue/Issuer) ต่ากว่าทีส่ ามารถลงทุนได้ (Noninvestment grade) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซง่ึ ตราสารแห่งหนี้ทม่ี อี นั ดับความน่าเชื่อถือทีต่ วั ตราสารหรือทีผ่ ู้
ออกตราสารต่ากว่าทีส่ ามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) เฉพาะในกรณีทต่ี ราสารหนี้นนั ้ ได้รบั การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
ทีต่ วั ตราสารหรือทีผ่ อู้ อกตราสารในอันดับทีส่ ามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ขณะทีก่ องทุนลงทุนเท่านัน้
3. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็ น Fund of Funds หรือกองทุน
รวมทีม่ กี ารลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์และทรัพย์สนิ ทัง้ ในประเทศและ/หรือต่างประเทศได้ หรือกลับมาเป็ นกองทุน Feeder Fund
ได้โดยไม่ทาให้ระดับความเสีย่ งของการลงทุน (risk spectrum) เพิม่ ขึน้ ทัง้ นี้ ให้เป็ นตามดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน โดยขึน้ กับ
สถานการณ์ตลาด และต้องเป็ นไปเพื่อประโยชน์สงู สุดของผูถ้ อื หน่วยลงทุน อนึ่ง บริษทั จัดการจะดาเนินการแจ้งผูถ้ อื หน่วยลงทุน
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผ่านเว็บไซต์ของบริษทั จัดการที่ www.principal.th หรือช่องทางอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการกาหนดก่อน
ดาเนินการเปลีย่ นแปลงการลงทุนดังกล่าว
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ในกรณีการดาเนินการตามข้อดังกล่าวทาให้การลงทุนไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษทั
จัดการจะดาเนินการตามหัวข้อ “อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่น เพื่อเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม” ส่วนที่ 6:
การดาเนินการเมื่อการลงทุนไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุนรวม ในหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูล
กองทุน (Q&A)
ในการคานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุน เรื่องการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษทั จัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้รวม
ด้วยก็ได้ ทัง้ นี้ โดยคานึงถึงประโยชน์ของผูล้ งทุนเป็ นสาคัญ
1. ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วนั ทีจ่ ดทะเบียนเป็ นกองทุนรวม
2. ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
3. ช่วงระยะเวลาทีต่ อ้ งใช้ในการจาหน่ายทรัพย์สนิ ของกองทุนเนื่องจากได้รบั คาสั ่งขายคืนหรือสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน หรือมีการ
สิน้ สุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจานวนมาก หรือเพื่อรอการลงทุน ทัง้ นี้ตอ้ งไม่เกินกว่า 10 วันทาการ
ในกรณีทค่ี ณะกรรมการ ก.ล.ต.สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือคณะกรรมการตลาดทุนมีการแก้ไขเพิม่ เติมประกาศทีเ่ กีย่ วข้อง
กับกฎเกณฑ์การลงทุนซึง่ กระทบกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนี้ในภายหลัง บริษัทจัดการจะดาเนินการปรับนโยบายการ
ลงทุนดังกล่าวเพื่อให้เป็ นไปตามประกาศทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กาหนด และให้ถอื ว่าได้รบั
ความเห็นชอบจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนแล้ว
เงื่อนไขอื่นๆ
1. ในกรณีทก่ี องทุนรวมหน่วยลงทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทาง*หากเกิดเหตุการณ์ทก่ี องทุนปลายทาง มีการลดลงในลักษณะใด
ดังนี้
(1) NAV ณ วันใดวันหนึ่งลดลง > 2/3 ของ NAV กองทุนปลายทาง หรือ
(2) ยอดรวมของ NAV ลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทาการใดติดต่อกันคิดเป็ นจานวน > 2/3 ของ NAV ของกองทุนปลายทาง
ในกรณีทก่ี องทุนปลายทางมีมลู ค่าทรัพย์สนิ สุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวข้างต้น บริษทั จัดการดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) แจ้งเหตุท่กี องทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สนิ ลดลง พร้อมแนวทางการดาเนินการของ บลจ. โดยคานึงถึงประโยชน์ท่ดี ี
ทีส่ ุดของผูถ้ อื หน่วยลงทุนโดยรวมให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผูถ้ อื หน่วยลงทุนทราบภายใน 3 วันทาการนับ
แต่วนั ทีม่ กี ารเปิ ดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทางทีป่ รากฎเหตุ
(2) เปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินการของกองทุ นรวมตาม (1) ต่อผู้ท่สี นใจจะลงทุนเพื่อให้ผู้ท่สี นใจจะลงทุนรับรู้และ
เข้าใจเกี่ยวกับสถานะของกองทุ นรวม ทัง้ นี้ บริษัทจัดการกองทุ นรวมต้อ งดาเนินการให้บุ คลากรที่เกี่ยวข้องเปิ ดเผย
ข้อมูลเกีย่ วกับการดาเนินการดังกล่าวด้วย
(3) ปฏิบัติต ามแนวทางการดาเนิน การตาม (1) ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับ แต่ วนั ที่ม ีก ารเปิ ดเผยข้อ มูลของกองทุ น
ปลายทางทีป่ รากฏเหตุ
(4) รายงานผลการดาเนินการให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ทีด่ าเนินการแล้วเสร็จ
ทัง้ นี้ ระยะเวลาในการดาเนินการตามข้อ (2) บริษทั จัดการสามารถขอผ่อนผันต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
*กองทุนปลายทาง หมายถึง กองทุนทีก่ องทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟี ดเดอร์ไปลงทุน ซึง่ มีลกั ษณะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์โดย
ครบถ้วนดังนี้
(1) เป็ นกองทุนรวมตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และให้หมายความรวมถึงกองทุนทีม่ ลี กั ษณะเป็ นการ
ลงทุนร่วมกันของผูล้ งทุน ไม่ว่าจะจัดตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศและไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะจัดตัง้ ใน
รูปบริษทั ทรัสต์ หรือรูปแบบอื่นใด เช่น กองทุนอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ (REIT) หรือโครงการจัดการลงทุน (collective
investment scheme) เป็ นต้น
(2) เป็ นกองทุนที่กองทุนหน่ วยลงทุนหรือกองทุนฟี ดเดอร์ มีการลงทุนในกองทุนตาม (1) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ NAVของ
กองทุนตาม (1) นัน้
2. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะพิจารณาเปลี่ยนแปลงชนิดของหน่ วยลงทุนของกองทุนทีล่ งทุน (classes หรือ sub-classes) หรือ
ขอสงวนสิทธิในการเปลีย่ นแปลงกองทุนรวมต่างประเทศทีล่ งทุนทีแ่ ตกต่างไปจากทีร่ ะบุในรายละเอียดโครงการกองทุนนี้โดยขึน้ อยู่
กับดุลพินิจของบริษทั จัดการ ซึง่ กองทุนรวมต่างประเทศทีพ่ จิ ารณาเลือกทดแทนกองทุนเดิม จะต้องมีนโยบายการลงทุนที่
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สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนี้ และมีคุณสมบัตหิ น่วยลงทุนต่างประเทศเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทเ่ี กี่ยวข้อง ทัง้ นี้ โดย
คานึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ
3. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะนาเงินลงทุนบางส่วนหรือทัง้ หมดมาลงทุนในประเทศไทย ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์ของกองทุนโดยรวม
เช่น ในกรณีทม่ี คี วามผิดปกติของตลาด หรือในกรณีทม่ี กี ารเปลีย่ นแปลงของภาวะตลาดหรือการคาดการณ์ภาวะตลาดทาให้การ
ลงทุนในต่างประเทศขาดความเหมาะสมในทางปฏิบตั ิ หรือกรณีอ่นื ใดทีเ่ กิดจากสาเหตุทไ่ี ม่สามารถควบคุมได้ เช่น การ
เปลีย่ นแปลงของกฎหมาย หรือประกาศทีเ่ กีย่ วข้อง หรือเกิดภาวะสงคราม เป็ นต้น จึงอาจมีบางขณะทีก่ องทุนไม่สามารถลงทุนให้
เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดได้ และบริษทั จัดการจะรายงานการไม่สามารถลงทุนตามสัดส่วนการลงทุนต่อสานักงาน
ก.ล.ต.
4. กองทุนหลักมีการจากัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนในแต่ละวันทาการซื้อขายไม่เกิน 10% ของมูลค่าหน่วยลงทุนทัง้ หมดของกองทุน
หลัก ซึง่ ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หน่วยลงทุนของกองทุนหลักมีการไถ่ถอนหน่วยลงทุนรวมกันในวันทาการซื้อขายเกินกว่าอัตราทีก่ าหนดไว้
ดังกล่าว จานวนหน่วยลงทุนทีไ่ ถ่ถอนในส่วนทีเ่ กิน 10% จะถูกนาไปทารายการในวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนครัง้ ถัดไป (ตาม
ข้อจากัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนทีส่ ามารถทารายการได้ตามทีก่ องทุนหลักกาหนด) ดังนัน้ ผูถ้ อื หน่วยลงทุนอาจไม่ได้รบั การจัดสรร
หน่วยลงทุน และมูลค่าหน่วยลงทุนในวันทีส่ ่งคาสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุนนัน้ รวมทัง้ อาจไม่ได้รบั เงินค่าขายคืนภายในระยะเวลาที่
กาหนดไว้ (ถ้ามี)
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการเพิม่ เติม/เปลีย่ นแปลงข้อจากัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนให้สอดคล้องกับกองทุนต่างประเทศที่
กองทุนไทยลงทุน ในกรณีทก่ี องทุนไทยมีการเปลีย่ นแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวม หรือมีการเปลีย่ นกองทุน
หลักในอนาคต (ถ้ามี)
รายละเอียดกองทุนหลัก
กองทุน Schroder International Selection Fund All China Equity
ชื่อกองทุน : Schroder International Selection Fund All China Equity
Class
: C Accumulation USD
ประเภท
: กองทุนรวมตราสารทุน
อายุโครงการ
: ไม่กาหนด
วันจัดตัง้ กองทุน
: 27 มิถุนายน 2561
ประเทศทีจ่ ดทะเบียนจัดตัง้ :ลักเซมเบอร์ก
สกุลเงินของกองทุน : USD
วันทาการซื้อขาย
: ทุกวันทาการซื้อขายของกองทุนหลัก
การจ่ายปั นผล
: ไม่ม ี
บริษทั จัดการลงทุน : Schroder Investment Management (Europe) S.A.
ผูเ้ ก็บรักษาทรัพย์สนิ ของกองทุน : J.P.Morgan SE, Luxembourg Branch
วัตถุประสงค์ในการลงทุน : กองทุนมีวตั ถุประสงค์การลงทุนเพื่อสร้างการเติบโตให้มากกว่าดัชนี MSCI China All Shares Net TR
หลังหักค่าธรรมเนียม ในระยะเวลา 3-5 ปี โดยลงทุนในตราสารทุน และหลักทรัพย์ทเ่ี กีย่ วข้องกับตราสารทุนของบริษทั จีน
นโยบายการลงทุน : กองทุนมีการบริหารจัดการแบบเชิงรุก (Active Management) และเน้นลงทุน อย่างน้อย 2 ใน 3 ในตราสารทุน
และทีเ่ กีย่ วข้องกับตราสารทุนของบริษทั จีน
กองทุนอาจลงทุนโดยตรงใน China B-Shares และ China H-Shares และอาจลงทุนสูงถึง 70% ของสินทรัพย์สุทธิ ทัง้ ทางตรงและ
ทางอ้อมใน China A-Shares ผ่าน:
– Shanghai-Hong Kong Stock Connect และ Shenzhen-Hong Stock Connect
– โครงการ Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor ("RQFII")
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– หุน้ ทีจ่ ดทะเบียนใน STAR Board และ ChiNext
– ตลาดทีม่ กี ารควบคุม (Regulated Markets)
กองทุนอาจลงทุนได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของสินทรัพย์ของกองทุน ทัง้ ลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมในหลักทรัพย์ประเภทอื่นๆ ประเทศ
ภูมภิ าค อุตสาหกรรม หรือสกุลเงิน กองทุนทีล่ งทุน ใบสาคัญแสดงสิทธิ (Warrants) และการลงทุนในตราสารตลาดเงิน และการถือ
ครองเงินสด (โดยเป็ นไปตามเงื่อนไขข้อจากัดการลงทุน) กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความ
เสีย่ งหรือบริหารจัดการกองทุนให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ (Efficient Portfolio Management)
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม
ค่าธรรมเนียมการสั ่งซื้อหน่วยลงทุน (Entry Charge) :
ไม่เกิน 1.00% (ยกเว้น)
ค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุน (Exit Charge) : ไม่ม ี
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fees) : 0.75% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมรวม (Ongoing Charges) : 1.05% ต่อปี
Total Expense Ratio (TER) : 1.05% ต่อปี
หมายเหตุ: กองทุนหลักอาจมีการเปลีย่ นแปลง หรือเพิม่ เติมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆของกองทุนได้
ดัชนีเปรียบเทียบ : MSCI China All Shares Net TR index
ดัชนีเปรียบเทียบมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเปรียบเทียบผลการดาเนินงานเท่านัน้ ไม่ ใช่ Benchmark ของกองทุน
Bloomberg ticker : SCHACEC LX
ISIN : LU1831875205
ดูขอ้ มูลกองทุนหลักเพิม่ เติมได้ท่ี https://www.schroders.com/en/lu/professional-investor/fundcentre/gfc/fund/SCHDR_F000010RJZ/ schroder-international-selection-fund-all-china-equity-c-accumulationusd/LU1831875205/profile/
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องของกองทุนหลัก
ความเสี่ยงเฉพาะ (Specific Risks)
Shanghai-Hong Kong Stock Connect และ Shenzhen-Hong Kong Stock Connect คือโปรแกรมการซื้อขายหลักทรัพย์ทพ่ี ฒ
ั นา
โดย The Stock Exchange of Hong Kong Limited, Shanghai/Shenzhen Stock Exchanges, Hong Kong Securities Clearing
Company Limited และ China Securities Depository and Clearing Corporation Limited โดยมีเป้ าหมายเพื่อเข้าถึงตลาดหุน้
ร่วมกัน ระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีน (ยกเว้นฮ่องกง มาเก๊า และไต้หวัน) กับฮ่องกง
กองทุนอาจลงทุนในจีนแผ่นดินใหญ่ผ่านโครงการ RQFII หรือตลาดทีม่ กี ารควบคุม นักลงทุนควรสังเกตว่าสถานะ RQFII อาจถูก
ระงับหรือเพิกถอน และอาจส่งผลเสียต่อผลการดาเนินงานของกองทุนโดยการกาหนดให้กองทุนต้องจาหน่ายหลักทรัพย์ทถ่ี อื อยู่
ระดับของค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนในบางแห่งอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถของผูจ้ ดั การการลงทุนในการบรรลุวตั ถุประสงค์การลงทุน
ของกองทุนในทุกกลุ่มหุน้ หลังจากหักค่าธรรมเนียมแล้ว
ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารทุน (Equity Securities Risks)
กองทุนลงทุนเน้นในตราสารทุนหรือทีเ่ กีย่ วข้องกับตราสารทุน มูลค่าของตราสารทุนอาจลดลงเนื่องจากสภาวะตลาดทัวไปที
่ อ่ าจไม่
เกีย่ วข้องเฉพาะกับบริษทั ใดบริษทั หนึ่ง เช่น ภาวะเศรษฐกิจทีต่ กต่าหรือการรับรูข้ องนักลงทุน การเปลี่ยนแปลงในภาพรวมของบริษทั
รายได้ การเปลีย่ นแปลงของอัตราดอกเบีย้ หรืออัตราแลกเปลีย่ น หรือความเชื่อมั ่นของนักลงทุนโดยทัวไป
่ นอกจากนี้ยงั อาจลดลง
เนื่องจากปั จจัยทีส่ ่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมหรืออุตสาหกรรมเฉพาะ เช่น การขาดแคลนแรงงานหรือต้นทุนการผลิตทีเ่ พิม่ ขึน้
และสภาวะการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม ซึง่ โดยทัวไปตราสารทุ
่
นมีความผันผวนของราคามากกว่าตราสารหนี้
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ข้อความในส่วนกองทุนหลักได้ถูกเลือกมาเฉพาะส่วนทีส่ าคัญซึง่ แปลมาจากฉบับภาษาอังกฤษ ดังนัน้ กรณีทม่ี คี วามไม่สอดคล้องหรือ
แตกต่างกับทางต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถอื ตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็ นเกณฑ์
อนึ่ง กองทุนหลักอาจมีการแก้ไขเพิม่ เติม หรือเปลีย่ นแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ ายต่างๆ ของกองทุนหลักได้ หรือใน
กรณีทก่ี องทุนหลักมีการเปลีย่ นแปลงข้อมูลต่างๆ หรือมีการแก้ไขเพิม่ เติมโครงการจัดการ ซึง่ บริษทั จัดการเห็นว่าไม่ส่งผลกระทบ
อย่างมีนัยสาคัญ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะแก้ไข/เพิม่ เติม/เปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงของกองทุ นหลักโดยถือ
ว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนแล้ว โดยจะแจ้งให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทราบตามทีป่ ระกาศสานักงาน ก.ล.ต. กาหนด ทัง้ นี้
หากข้อมูลทีม่ กี ารแก้ไขไม่มผี ลกระทบอย่างมีนัยสาคัญ บริษทั จัดการจะทาการแก้ไขข้อมูลและแจ้งให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทราบทาง
หนังสือชีช้ วนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ และเว็บไซด์ของบริษทั จัดการ
3. ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนเงินทุนโครงการ
จานวนเงิ นทุนโครงการเริ่มต้น : 3,000,000,000.00 บาท
นโยบายการเพิ่ มเงินทุนโครงการ : มี
ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรก บริ ษทั จัดการเสนอขายหน่ วยลงทุนมากกว่าจานวนเงินทุน : เป็ น
จานวนร้อยละ 15.0 ของจานวนเงินทุนโครงการ
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่ วย : 10.0000 บาท
จานวนหน่ วยลงทุนเริ่มต้น : 300,000,000.0000 หน่วย
ราคาของหน่ วยลงทุนที่เสนอขายครัง้ แรก : 10.0000 บาท
รายละเอียดเพิ่ มเติ ม :
บริษทั จัดการสงวนสิทธิในการพิจารณาเพิม่ จานวนเงินทุนของโครงการจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หากบริษทั จัดการ
พิจารณาเห็นว่าการดาเนินการดังกล่าวจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนและกองทุน โดยไม่ถอื ว่าเป็ นการแก้ไขเพิม่ เติม
โครงการซึง่ การเพิม่ จานวนเงินลงทุนของโครงการจะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และขัน้ ตอนการดาเนินการทีส่ านักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต กาหนด
4. การบริหารจัดการกองทุน
การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า (Derivatives) : ลงทุน
วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า (Derivatives) :
- ทีม่ ไิ ด้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อลดความเสีย่ ง (Non-Hedging)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซบั ซ้อน
วิ ธีการในการคานวณ Global Exposure limit : Commitment approach
อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิ นร้อยละ : 100.0
- การลดความเสีย่ ง (Hedging)
การลงทุนในตราสารที่มีสญ
ั ญาซื้อขายล่วงหน้ าแฝง (Structured Note) : ไม่ลงทุน
กลยุทธ์การบริ หารกองทุน (Management Style) : ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Schroder International Selection Fund All
China Equity (“กองทุนหลัก”) เพื่อให้ผลตอบแทนเทียบเคียงกับกองทุนหลัก และกองทุนหลักมีกลยุทธ์การลงทุนเพื่อมุ่งหวังให้ผล
ประกอบการสูงกว่าดัชนีช้วี ดั (Active Management)
ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซบั ซ้อน
5. การแบ่งชนิ ดหน่ วยลงทุน (class of unit)
ประเภทการแบ่งชนิ ดหน่ วยลงทุน :
- ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บผูถ้ อื หน่วยลงทุน
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รายการ class of unit :
1. ชื่อย่อ : PRINCIPAL CHEQ-A
เป็ นชนิ ดเพื่อการออม (SSF) : ไม่เป็ น
รายละเอียดแต่ละชนิ ดหน่ วยลงทุน : ชนิดสะสมมูลค่า
คาอธิ บาย :
เหมาะกับผูล้ งทุนประเภทบุคคลธรรมดา ทีต่ อ้ งการรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์
จากการลงทุน (Total return)
2. ชื่อย่อ : PRINCIPAL CHEQ-I
เป็ นชนิ ดเพื่อการออม (SSF) : ไม่เป็ น
รายละเอียดแต่ละชนิ ดหน่ วยลงทุน : ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
คาอธิ บาย :
เหมาะสาหรับผูล้ งทุนประเภทนิตบิ ุคคล/สถาบัน/บุคคลธรรมดา ทีต่ อ้ งการรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และ
สะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) โดยกาหนดขัน้ ต่าในการลงทุนสูงกว่าหน่วยลงทุนชนิดอื่น
3. ชื่อย่อ : PRINCIPAL CHEQ-C
เป็ นชนิ ดเพื่อการออม (SSF) : ไม่เป็ น
รายละเอียดแต่ละชนิ ดหน่ วยลงทุน : ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
คาอธิ บาย :
เหมาะสาหรับผูล้ งทุนประเภทกลุ่มบุคคล นิตบิ ุคคล/ สถาบันทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด อาทิ ผูล้ งทุนกลุ่ม กองทุนสารองเลีย้ งชีพ
กองทุนส่วนบุคคลภายใต้การบริหารของบริษทั จัดการ ผูล้ งทุนกลุ่มกรมธรรม์ประกันชีวติ ควบหน่วยลงทุน (Unit Linked) กองทุน
รวมของบริษทั จัดการอีน่ การลงทุนจากนิตบิ ุคคล/สถาบันทีม่ กี ารให้บริการบริหารพอร์ตการลงทุนในรูปแบบ Asset Allocation
Model รวมถึง ผูล้ งทุนกลุ่มผูล้ งทุนอื่นทีบ่ ริษทั จัดการประกาศเพิม่ ในอนาคตเท่านัน้
6. การจ่ายเงิ นปันผล
ชื่อย่อ

PRINCIPAL CHEQ-A
PRINCIPAL CHEQ-I
PRINCIPAL CHEQ-C

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่จ่าย
ไม่จ่าย
ไม่จ่าย

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : กาหนดเวลา วิ ธีการ และข้อจากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผ้ถู ือหน่ วยลงทุน : 7. การรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
รายการ class of unit :
1. ชื่อย่อ : PRINCIPAL CHEQ-A
มูลค่าขัน้ ตา่ ของการรับซื้อคืน : ไม่กาหนด จานวนหน่ วยลงทุนขัน้ ตา่ ของการรับซื้อคืน : ไม่กาหนด
2. ชื่อย่อ : PRINCIPAL CHEQ-I
มูลค่าขัน้ ตา่ ของการรับซื้อคืน : ไม่กาหนด จานวนหน่ วยลงทุนขัน้ ตา่ ของการรับซื้อคืน : ไม่กาหนด
3. ชื่อย่อ : PRINCIPAL CHEQ-C
มูลค่าขัน้ ตา่ ของการรับซื้อคืน : ไม่กาหนด จานวนหน่ วยลงทุนขัน้ ตา่ ของการรับซื้อคืน : ไม่กาหนด
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วิ ธีการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน :
- แบบดุลยพินิจของผูถ้ อื หน่วยลงทุน
ระยะเวลาในการรับซื้อคืน : ทุกวันทาการ
การรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน : ผูถ้ อื หน่ วยลงทุน ไม่ตอ้ งแจ้งล่วงหน้า
รายละเอียดเพิ่ มเติ ม :
1 บริษทั จัดการอาจเปลีย่ นแปลงหรือปรับปรุง เพิม่ เติมวิธกี ารชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ ความสะดวกให้แก่ผถู้ อื หน่วย
ลงทุนโดยไม่ถอื ว่าเป็ นการแก้ไขโครงการ โดยบริษทั จัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้า 7 วัน ก่อน
วันเปลี่ยนแปลงทีท่ ท่ี าการทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน และประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั จัดการให้ทราบ
2 บริษทั จัดการจะไม่รบั ซื้อคืนหน่วยลงทุนหากเกิดกรณีตามข้อ “การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขาย
คืนหน่วยลงทุน” “การหยุดรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” หรือกรณีอ่นื ใดทีบ่ ริษทั จัดการได้สงวนสิทธิในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนไว้ใน
รายละเอียดโครงการ (ถ้ามี)
เงื่อนไข ข้อจากัด หรือสิ ทธิ ในการระงับ การโอน หรือการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน :
การชาระค่ารับซื้อคืน สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิ น :
กรณีบริษทั จัดการไม่สามารถชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นเงิน และจะชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่น
แทนบริษทั จัดการจะกาหนดขัน้ ตอนการดาเนินการต่อไป โดยต้องได้รบั มติพเิ ศษให้ชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นเป็ นหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สนิ อื่นแทนเงินสดได้ตามเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) การชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนนาหลักทรัพย์หรือ ทรัพย์สนิ อื่นนัน้ ไปชาระเป็ นค่า
ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นทีบ่ ริษทั จัดการเป็ นผูร้ บั ผิดชอบดาเนินการ
(2) บริษทั จัดการไม่สามารถชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นเงิน
การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนคืนแก่ผ้ถู ือหน่ วยลงทุน :
1 บริษทั จัดการอาจเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนทีม่ คี าสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมเปิ ดไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีทก่ี าหนดไว้ดงั ต่อไปนี้
(1) บริษทั จัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณีทเ่ี ข้าเหตุดงั ต่อไปนี้ โดยได้รบั ความ
เห็นชอบของผูด้ ูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจาเป็ นทาให้ไม่สามารถจาหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมเปิ ดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
(ข) มีเหตุทท่ี าให้กองทุนรวมไม่ได้รบั ชาระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนไว้ตามกาหนดเวลาปกติ ซึง่ เหตุ ดงั กล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริษทั จัดการกองทุนรวม
(2) มีคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาทีบ่ ริษทั จัดการยังไม่ได้ชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ อื หน่วย
ลงทุนบริษทั จัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผูด้ ูแลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้รบั รองข้อมูลในรายงาน
การแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื้อคืนทีไ่ ม่ถูกต้องนัน้ ต่างจากราคารับซื้อคืนทีถ่ ูกต้องตัง้ แต่
หนึ่งสตางค์ขน้ึ ไปและคิดเป็ นอัตราร้อยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง
(3) มีคาสั ่งขายคืนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาทีบ่ ริษทั จัดการพบว่า ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผูด้ ูแลผลประโยชน์ยงั
ไม่ได้รบั รองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื้อคืนทีไ่ ม่ถูกต้องนัน้ ต่างจาก
ราคารับซื้อคืนทีถ่ ูกต้องตัง้ แต่หนึ่งสตางค์ขน้ึ ไปและคิดเป็ นอัตราร้อยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง
2 การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนตามข้อ 1 ให้บริษทั จัดการปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) เลื่อนกาหนดชาระเงินค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ทาการทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุนมีคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนนัน้
เว้นแต่ได้รบั การผ่อนผันจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
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(2) แจ้งผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีม่ คี าสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกาหนดการชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจน
เปิ ดเผยต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้ งทุนทัวไปให้
่
ทราบเรื่องดังกล่าวด้วยวิธกี ารใดๆโดยพลัน
(3) แจ้งการเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทารายงานทีแ่ สดงเหตุผลของการเลื่อน และหลักฐานการได้รบั
ความเห็นชอบจากผูด้ ูแลผลประโยชน์ตามข้อ 1(1) หรือการรับรองข้อมูลจากผูด้ ูแลผลประโยชน์ตามข้อ 1(2) ให้สานักงาน
คณะกรรมการก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษทั จัดการอาจมอบหมายให้ผดู้ ูแลผลประโยชน์ดาเนินการดังกล่าวแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืน หากมีผถู้ อื หน่วยลงทุนสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษทั จัดการ
กองทุนรวมรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้องชาระค่าขายคืนแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนตามลาดับวันทีส่ ่งคาสั ่งขายคืนก่อนหลัง
เงื่อนไขและข้อจากัดในการจัดสรรและการโอนหน่ วยลงทุน :
กรณีผถู้ อื หน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนรวม บริษทั จัดการ
จะไม่นับคะแนนเสียงส่วนทีเ่ กินกว่า 1 ใน 3 เว้นแต่กรณีทม่ี กี ารแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผถู้ อื หน่วยลงทุน
เพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผูถ้ อื หน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจานวนทีถ่ อื อยู่
เงื่อนไข ข้อจากัด การไม่ขายไม่รบั ซื้อคืนไม่สบั เปลี่ยนหน่ วยลงทุนตามสั ่ง :
กรณี การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก :
• ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการพิจารณาเห็นว่าคาสั ่งซื้อใดจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุนโดยรวม หรือทาให้เกิดความ
เสีย่ งทางกฎหมาย หรือความเสีย่ งต่อชื่อเสียงของบริษทั จัดการหรือกองทุน บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะไม่ดาเนินการตาม
คาสั ่งซื้อหน่วยลงทุนนัน้ ๆ โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งผูส้ ั ่งซื้อก่อนการดาเนินการ
• ในกรณีทจ่ี านวนเงินทีร่ ะบุในคาสั ่งซื้อหน่วยลงทุนของผูส้ ั ่งซื้อไม่ตรงกับจานวนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนทีบ่ ริษทั จัดการสามารถเรียก
เก็บได้จริงในวันทาการขายทีบ่ ริษทั จัดการทารายการ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ตามจานวนเงินที่
บริษทั จัดการสามารถเรียกเก็บเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนได้จริง
• บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิม่ เติมวิธกี ารชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน โดยบริษทั จัดการจะติด
ประกาศรายละเอียดล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลีย่ นแปลง ทีท่ ท่ี าการทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของ
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุนและ/หรือเว็ปไซต์ของบริษทั จัดการ
• บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะหยุดรับคาสั ่งซื้อหน่วยลงทุนชัวคราว
่
ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ตามทีบ่ ริษทั จัดการเห็นสมควร ทัง้ นี้
เพื่อประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ โดยบริษทั จัดการจะแจ้งให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าและบริษทั จัดการจะติด
ประกาศรายละเอียดดังกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันดาเนินการทีท่ าการทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อ
ของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือเว็ปไซต์ของบริษทั จัดการ เว้นแต่ก รณีทเ่ี กิดจาก
ปั จจัยทีค่ วบคุมไม่ได้ หรือกรณีจาเป็ นและสมควร บริษทั จัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยทันที
• บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะปรับปรุงเปลีย่ นแปลงเพิม่ เติมระยะเวลา และ/หรือวันและเวลาทาการขายหน่วยลงทุน เพื่อความ
เหมาะสมหรือเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรือระงับ เปลีย่ นแปลง หรือเลื่อนวันและเวลาทาการขายหน่วยลงทุนเพื่อให้
สอดคล้องกับการลงทุนในต่างประเทศ โดยบริษทั จัดการจะติดประกาศรายละเอียดดังกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวัน
เปลีย่ นแปลง ทีท่ ท่ี าการทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการซื้อขาย
หน่วยลงทุน และ/หรือเว็ปไซต์ของบริษทั จัดการเว้นแต่กรณีทเ่ี กิดจากปั จจัยทีค่ วบคุมไม่ได้ หรือกรณีจาเป็ นและสมควร บริษทั
จัดการจะแจ้งการเปลีย่ นแปลงดังกล่าวโดยทันที
กรณี การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน :
• บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการยกเว้นข้อกาหนดเรื่องมูลค่าขัน้ ต่าในการขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนทีป่ ระสงค์
จะสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน เพื่อขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี้
• บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะปรับปรุงเปลีย่ นแปลงเพิม่ เติมระยะเวลา และ/หรือวันและเวลาทาการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนเพื่อ
ความ
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เหมาะสม หรือเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรือระงับ เปลีย่ นแปลง หรือเลื่อนวันและเวลาทาการขายหน่วยลงทุนเพื่อให้
สอดคล้องกับการลงทุนในต่างประเทศ โดยบริษทั จัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้าอย่างน้อย 7
วัน ก่อนวันเปลีย่ นแปลงทีท่ ท่ี าการทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ใน
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและ/หรือเว็ปไซต์ของบริษทั จัดการ เว้นแต่กรณีทเ่ี กิดจากปั จจัยทีค่ วบคุมไม่ได้ หรือกรณีจาเป็ นและ
สมควร บริษทั จัดการจะแจ้งการเปลีย่ นแปลงดังกล่าวโดยทันที
8. ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่าย
8.1 ค่าธรรมเนี ยมรวม
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทัง้ หมด :
1. ชื่อย่อ : PRINCIPAL CHEQ-A
ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทัง้ หมด ในอัตราไม่เกิ นร้อยละ : 6.22 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของ
กองทุนรวม
2. ชื่อย่อ : PRINCIPAL CHEQ-I
ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทัง้ หมด ในอัตราไม่เกิ นร้อยละ : 6.22 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของ
กองทุนรวม
3. ชื่อย่อ : PRINCIPAL CHEQ-C
ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทัง้ หมด ในอัตราไม่เกิ นร้อยละ : 6.22 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของ
กองทุนรวม
รายละเอียดเพิ่ มเติ ม :
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม เป็ นอัตราทีร่ วมภาษีมลู ค่าเพิม่ ภาษีธรุกจิ เฉพาะ หรือภาษีอ่นื ใดใน
ทานองเดียวกันไว้แล้ว
ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์ของกองทุน ในกรณีทม่ี กี ารรับค่าธรรมเนียมอันเกิดจากกองทุนรวมในต่างประเทศทีก่ องทุนนี้ไปลงทุน
บริษทั จัดการจะจ่ายคืนในรูปแบบใดๆให้แก่กองทุนนี้ (ถ้ามี)
8.2 ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ค่าธรรมเนี ยมการจัดการรายปี
1. ชื่อย่อ : PRINCIPAL CHEQ-A
ประมาณการค่าธรรมเนี ยมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกิ นร้อยละ : 2.14 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
2. ชื่อย่อ : PRINCIPAL CHEQ-I
ประมาณการค่าธรรมเนี ยมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกิ นร้อยละ : 2.14 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
3. ชื่อย่อ : PRINCIPAL CHEQ-C
ประมาณการค่าธรรมเนี ยมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกิ นร้อยละ : 2.14 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
ค่าธรรมเนี ยมผู้ดแู ลผลประโยชน์รายปี
1. ชื่อย่อ : PRINCIPAL CHEQ-A
ประมาณการค่าธรรมเนี ยมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกิ นร้อยละ : 0.33 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
รวม
2. ชื่อย่อ : PRINCIPAL CHEQ-I
ประมาณการค่าธรรมเนี ยมผู้ดแู ลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกิ นร้อยละ : 0.33 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
รวม
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3. ชื่อย่อ : PRINCIPAL CHEQ-C
ประมาณการค่าธรรมเนี ยมผู้ดูแลผลประโยชน์ รายปี ในอัตราไม่เกิ นร้อยละ : 0.33 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
รวม
ค่าธรรมเนี ยมนายทะเบียนหน่ วยลงทุนรายปี
1. ชื่อย่อ : PRINCIPAL CHEQ-A
ประมาณการค่าธรรมเนี ยมนายทะเบียนหน่ วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกิ นร้อยละ : 0.54 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของ
กองทุนรวม
2. ชื่อย่อ : PRINCIPAL CHEQ-I
ประมาณการค่าธรรมเนี ยมนายทะเบียนหน่ วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกิ นร้อยละ : 0.54 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของ
กองทุนรวม
3. ชื่อย่อ : PRINCIPAL CHEQ-C
ประมาณการค่าธรรมเนี ยมนายทะเบียนหน่ วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกิ นร้อยละ : 0.54 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของ
กองทุนรวม
ค่าธรรมเนี ยมที่ปรึกษาการลงทุน : ไม่ม ี
ค่าธรรมเนี ยมการจัดจาหน่ าย : ไม่ม ี
ค่าธรรมเนี ยมอื่นๆ : มี
ประมาณการค่า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิม่ เติม (ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม) :
1. ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดตัง้ กองทุน เช่น ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการดาเนินการขออนุมตั จิ ดั ตัง้ และจัดการกองทุน
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวม หรือค่าธรรมเนียมการเพิม่ เงินทุนจดทะเบีย น เป็ นต้น ตามทีจ่ ่าย
จริง
2. ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์กองทุนเพื่อการเสนอขายหน่วยลงทุน ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนาเผยแพร่ขอ้ มูลเกีย่ วกับ
กองทุนรวม ค่าใช้จ่ายในการลงนามในสัญญาต่างๆ อันเกีย่ วเนื่องกับกองทุน และค่าใช้จ่ายด้านการตลาดอื่น ๆ ทัง้ นี้ ค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวรวมกันไม่เกินร้อยละ 1.07 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิถวั เฉลีย่ ในรอบระยะเวลาบัญชีทเ่ี กิดค่าใช้จ่ายนัน้
3. ค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วเนื่องกับการดาเนินงานและบริหารกองทุน ตามทีจ่ ่ายจริงเช่น
3.1 ค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วเนื่องกับการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สนิ ของกองทุน เช่น ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์หรือตราสาร
ต่างๆ ภาษี ค่าอากรแสตมป์ ค่าใช้จ่ายในการโอนหลักทรัพ ย์ ค่าใช้จ่ายในการจัดท าเอกสารที่เกี่ ยวข้องกับ หลักทรัพ ย์
ค่าใช้จ่ายในการเบิกเอกสารสิทธิในหลักทรัพย์ เช่น ใบหุน้ กู้ ค่าใช้จ่ายในการโอนและรับโอนหลักทรัพย์ และค่า ใช้จ่ายอื่นๆ
ทีเ่ กิดจากการซื้อขายหลักทรัพย์ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการใช้บริการของสถาบันการเงินทีเ่ กี่ยวข้องกับการ
บริหารกองทุน และหรือค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นใดทีท่ าให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์และหรือทรัพย์สนิ นัน้
ได้
3.2 ค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วเนื่องกับการจัดทาบัญชีและรายงานของกองทุน เช่น ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี
ค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดจากการลงบัญชีกองทุน หรือการจัดทารายงานทีเ่ กีย่ วข้อง
3.3 ค่าใช้จ่ายทีเ่ กี่ยวเนื่องกับการขายและหรือรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน เช่น ค่าจัดทา ค่าผลิต และนาส่งคาขอ เปิ ดบัญชีกองทุน
รวมเอกสารแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน คาสั ่งซื้อหน่ วยลงทุน คาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน คาสั ่งสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน บัตร
ตัวอย่างลายมือชื่อผูถ้ อื หน่วยลงทุน ใบยืนยัน ใบเสร็จรับเงิน ใบกากับภาษี (ถ้ามี) รายงานการถือหน่วยลงทุน แบบฟอร์ม
รายงาน หรือเอกสารอื่นใดที่ใช้เพื่อ ประโยชน์ ในการซื้อ ขายสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุ น และค่าใช้จ่ายในการจัดทาและผลิต
เอกสารดังกล่าวเป็ นภาษาต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายในการรับชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน และค่าใช้จ่ายในการชาระเงินค่าขาย
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คืนหน่ วยลงทุน ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ วิธีการซื้อขายหน่ วยลงทุ นที่บริษัท จัดการเปิ ดให้บริการแก่ผู้
ลงทุน
3.4 ค่าใช้จ่ายทีเ่ กี่ยวเนื่องกับการแก้ไขเพิม่ เติมรายละเอียดโครงการ เช่น ค่าใช้จ่ ายในการขอมติ สรุปมติ และตรวจสอบมติผู้
ถือหน่วยลงทุน การจัดประชุมผูถ้ อื หน่วยลงทุน การแจ้งผูถ้ อื หน่วยลงทุน การประกาศหนังสือพิมพ์
3.5 ค่าใช้จ่ายในการจัดทา ผลิต และนาส่งเอกสารและรายงานตามที่กฎหมายกาหนด เช่น หนังสือ ชี้ชวน รายงานทุกรอบปี
บัญ ชี ร ายงานทุ ก รอบระยะเวลาหกเดือ น รายงานเกี่ ย วกับ ข้ อ มู ล การจัด การกองทุ น รวม เพื่ อ น าส่ ง แก่ ส านั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุน และหรือผูด้ ูแลผลประโยชน์ ผูส้ อบบัญชี และผูเ้ กีย่ วข้องอื่น ๆ ของกองทุน
3.6 ค่าใช้จ่ายในการแปลเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารจัดการและการดาเนินงานของกองทุนเป็ นภาษาต่างประเทศ
3.7 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดจากการทาตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.และสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
สมาคมกาหนด
3.8 ค่าใช้จ่ายทีเ่ กี่ยวข้องกับการชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สนิ อื่น เช่น ค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สนิ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ยที่
เกิดจากการใช้บริการทางกฎหมาย และศาล เช่น ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าร่างและตรวจสอบนิตกิ รรม สัญญา ค่าบริการ
ทางกฎหมายเพื่อรักษาสิทธิหรือเพื่อติดตามหนี้สนิ หรือประโยชน์อ่นื ใดของกองทุน ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดจากการจานา จานอง ปลดจานา จานอง ประเมินราคา ค่าภาษีอากร ประกันภัย
3.9 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการใช้บริการธนาคาร สถาบันการเงิน หรือผูใ้ ห้บริการภายนอกอื่น ๆ เพื่อประโยชน์ของ
กองทุนหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุน
3.10 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามสัญญาระหว่างกองทุนและบุคคลภายนอก เช่น สัญญาแต่งตัง้ ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืนสัญญาแต่งตัง้ ผูจ้ ดั จาหน่าย
3.11 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดจากการติดตามทวงถามหนี้สนิ ของกองทุน
3.12 ค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วข้องกับการใช้หรืออ้างอิงดัชนีหลักทรัพย์ เครื่องหมายการค้า และ/หรือเครื่องหมายบริการของตลาด
หลักทรัพย์และ/หรือ ของผูค้ านวณและประกาศดัชนี (Index Provider)
4. ค่าบริการแก่บุคคลภายนอก ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าติดต่อสื่อสาร ค่าประกาศหนังสือพิมพ์ ค่าเดินทาง ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการบริหารจัดการกองทุน ตามทีจ่ ่ายจริง
5. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการเลิกกองทุน และชาระบัญชีกองทุน เช่น ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีเมื่อเลิกกองทุน
ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์ในระหว่างการชาระบัญชีกองทุน ค่าใช้จ่ายในการชาระเงิน หรือทรัพย์สนิ อื่นให้ผถู้ อื หน่วย
ลงทุน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดจากการทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุนไม่มารับเงินหรือทรัพย์สนิ หรือไม่นาเช็คไปขึน้ เงินจาก
ธนาคาร เช่น ค่าใช้จ่ายในการวางทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามทีจ่ ่าย
จริง
6. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นแทนเงิน ตามที่
จ่ายจริง
7. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของผูด้ ูแลผลประโยชน์ทเ่ี กีย่ วข้องกับการฟ้ องร้องบริษทั จัดการให้ปฏิบตั หิ น้าทีห่ รือเรียกค่า
สินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษทั จัดการ เพื่อประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนโดยรวม หรือเมื่อได้รบั คาสั ่งจากสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามทีจ่ ่ายจริง
8. ค่าใช้จ่ายในการลงประกาศหนังสือพิมพ์ทเ่ี กีย่ วข้องกับกองทุน ตามทีป่ ระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกาหนด เช่น การประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุ น ราคาขาย
หน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน ตามทีจ่ ่ายจริง
9. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทีเ่ กิดจากการติดต่อสื่อสารกับผูถ้ อื หน่วยลงทุน เพื่อแจ้งข่าวสารข้อมูลตามทีค่ ณะกรรมการ
ก.ล.ต. และหรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกาหนด หรือเพื่อประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนหรือ
กองทุนโดยรวม รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผูถ้ อื หน่วยลงทุน ตามทีจ่ ่ายจริง
10. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทีเ่ กิดจากการควบรวมกองทุน ตามทีจ่ ่ายจริง
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11. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทีเ่ กิดจากการกูย้ มื เงินหรือเข้าทาธุรกรรมการขายโดยมีสญ
ั ญาซื้อคืนเมื่อบริษทั จัดการมีเหตุ
จาเป็ นต้องบริหารสภาพคล่องของกองทุนเปิ ดเป็ นการชัวคราว
่
ตามทีจ่ ่ายจริง
12. ค่าใช้จ่ายในการให้ความรูแ้ ละฝึกอบรมผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน เพื่อประโยชน์ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน
ตามทีจ่ ่ายจริง
13. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นใดทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารจัดการกองทุนทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ ตามที่จ่ายจริง
14. ค่าธรรมเนียมและหรือค่าใช้จ่ายสาหรับหน่ วยงานภายนอกในการทาหน้าทีต่ ดิ ตามดูแลการจัดการกองทุนรวม
(IndependentOversight Entity : IOE) หรือทีเ่ กีย่ วข้อง (ถ้ามี)
15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม เป็ นอัตราทีร่ วมภาษีมลู ค่าเพิม่ ภาษีธรุกจิ เฉพาะ หรือภาษีอ่นื ใดใน
ทานองเดียวกันไว้แล้ว
8.3 ค่าธรรมเนี ยมที่เรียกเก็บจากผู้สั ่งซื้อหรือผู้ถือหน่ วยลงทุน
ค่าธรรมเนี ยมการขายหน่ วยลงทุน (Front-end fee)
1. ชื่อย่อ : PRINCIPAL CHEQ-A
เงื่อนไขในการกาหนดอัตราค่าธรรมเนี ยมการขายหน่ วยลงทุน : ไม่ม ี
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าซื้อขาย
2. ชื่อย่อ : PRINCIPAL CHEQ-I
เงื่อนไขในการกาหนดอัตราค่าธรรมเนี ยมการขายหน่ วยลงทุน : ไม่ม ี
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าซื้อขาย
3. ชื่อย่อ : PRINCIPAL CHEQ-C
เงื่อนไขในการกาหนดอัตราค่าธรรมเนี ยมการขายหน่ วยลงทุน : ไม่ม ี
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าซื้อขาย
ค่าธรรมเนี ยมการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน (Back-end fee)
1. ชื่อย่อ : PRINCIPAL CHEQ-A
เงื่อนไขในการกาหนดอัตราค่าธรรมเนี ยมการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน : ไม่ม ี
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าซื้อขาย
2. ชื่อย่อ : PRINCIPAL CHEQ-I
เงื่อนไขในการกาหนดอัตราค่าธรรมเนี ยมการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน : ไม่ม ี
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าซื้อขาย
3. ชื่อย่อ : PRINCIPAL CHEQ-C
เงื่อนไขในการกาหนดอัตราค่าธรรมเนี ยมการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน : ไม่ม ี
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าซื้อขาย
ค่าธรรมเนี ยมการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้า (Switching in)
1. ชื่อย่อ : PRINCIPAL CHEQ-A
อัตราค่าธรรมเนี ยมการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้า : อัตราค่าธรรมเนียมเดียวกัน ทัง้ จากกองทุนรวมภายใต้บริษทั จัดการ
เดียวกัน และจากบริษทั จัดการอื่น
ประมาณการอัตราค่าธรรมเนี ยมการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้า : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end fee)
รายละเอียดเพิ่ มเติ ม :
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากผูส้ ั ่งซื้อหรือผูถ้ อื หน่ วยลงทุน เป็ นอัตราทีร่ วมภาษีมลู ค่าเพิม่ ภาษีธรุกจิ เฉพาะ หรือ ภาษี
อื่นใดในทานองเดียวกันไว้แล้ว
2. ชื่อย่อ : PRINCIPAL CHEQ-I
อัตราค่าธรรมเนี ยมการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้า : อัตราค่าธรรมเนียมเดียวกัน ทัง้ จากกองทุนรวมภายใต้บริษทั จัดการ
เดียวกัน และจากบริษทั จัดการอื่น
ประมาณการอัตราค่าธรรมเนี ยมการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้า : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end fee)
รายละเอียดเพิ่ มเติ ม :
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากผูส้ ั ่งซื้อหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุน เป็ นอัตราทีร่ วมภาษีมลู ค่าเพิม่ ภาษีธรุกจิ เฉพาะ หรือ ภาษี
อื่นใดในทานองเดียวกันไว้แล้ว
3. ชื่อย่อ : PRINCIPAL CHEQ-C
อัตราค่าธรรมเนี ยมการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้า : อัตราค่าธรรมเนียมเดียวกัน ทัง้ จากกองทุนรวมภายใต้บริษทั จัดการ
เดียวกัน และจากบริษทั จัดการอื่น
ประมาณการอัตราค่าธรรมเนี ยมการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้า : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end fee)
รายละเอียดเพิ่ มเติ ม :
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากผูส้ ั ่งซื้อหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุน เป็ นอัตราทีร่ วมภาษีมลู ค่าเพิม่ ภาษีธรุกจิ เฉพาะ หรือ
ภาษีอ่นื ใดในทานองเดียวกันไว้แล้ว
ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนออก (Switching out)
1. ชื่อย่อ : PRINCIPAL CHEQ-A
อัตราค่าธรรมเนี ยมการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออก : อัตราค่าธรรมเนียมเดียวกัน ทัง้ กรณีสบั เปลีย่ นออกไปยังกองทุนรวม
ภายใต้การบริหารของบริษทั จัดการ และบริษทั จัดการอื่น
ประมาณการอัตราค่าธรรมเนี ยมการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออก : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end fee)
รายละเอียดเพิ่ มเติ ม :
บริษทั จัดการจะหักค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนจากมูลค่าหน่วยลงทุนทีบ่ ริษทั จัดการจะต้องชาระให้กบั กองทุน
ปลายทาง (กรณีกองทุนนี้เป็ นกองทุนเปิ ดต้นทาง) หรือ หักค่าธรรมเนียมจากค่าซื้อหน่วยลงทุน (กรณีกองทุนนี้เป็ นกองทุนเปิ ด
ปลายทาง)
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากผูส้ ั ่งซื้อหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุน เป็ นอัตราทีร่ วมภาษีมลู ค่าเพิม่ ภาษีธรุกจิ เฉพาะ หรือภาษี
อื่นใดในทานองเดียวกันไว้แล้ว
2. ชื่อย่อ : PRINCIPAL CHEQ-I
อัตราค่าธรรมเนี ยมการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออก : อัตราค่าธรรมเนียมเดียวกัน ทัง้ กรณีสบั เปลีย่ นออกไปยังกองทุนรวม
ภายใต้การบริหารของบริษทั จัดการ และบริษทั จัดการอื่น
ประมาณการอัตราค่าธรรมเนี ยมการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออก : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end fee)
รายละเอียดเพิ่ มเติ ม :
ริษทั จัดการจะหักค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนจากมูลค่าหน่วยลงทุนทีบ่ ริษทั จัดการจะต้องชาระให้กบั กองทุนปลายทาง
(กรณีกองทุนนี้เป็ นกองทุนเปิ ดต้นทาง) หรือ หักค่าธรรมเนียมจากค่าซื้อหน่วยลงทุน (กรณีกองทุนนี้เป็ นกองทุนเปิ ด
ปลายทาง)
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากผูส้ ั ่งซื้อหรือผูถ้ ือหน่วยลงทุน เป็ นอัตราทีร่ วมภาษีมลู ค่าเพิม่ ภาษีธรุกจิ เฉพาะ หรือภาษี
อื่นใดในทานองเดียวกันไว้แล้ว
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3. ชื่อย่อ : PRINCIPAL CHEQ-C
อัตราค่าธรรมเนี ยมการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออก : อัตราค่าธรรมเนียมเดียวกัน ทัง้ กรณีสบั เปลีย่ นออกไปยังกองทุนรวม
ภายใต้การบริหารของบริษทั จัดการ และบริษทั จัดการอื่น
ประมาณการอัตราค่าธรรมเนี ยมการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออก : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end fee)
รายละเอียดเพิ่ มเติ ม :
บริษทั จัดการจะหักค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากมูลค่าหน่วยลงทุนทีบ่ ริษทั จัดการจะต้องชาระให้กบั กองทุนบริษทั
จัดการจะหักค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนจากมูลค่าหน่วยลงทุนทีบ่ ริษทั จัดการจะต้องชาระให้กบั กองทุนปลายทาง
(กรณีกองทุนนี้เป็ นกองทุนเปิ ดต้นทาง) หรือ หักค่าธรรมเนียมจากค่าซื้อหน่วยลงทุน (กรณีกองทุนนี้เป็ นกองทุนเปิ ดปลายทาง)
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากผูส้ ั ่งซื้อหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุน เป็ นอัตราทีร่ วมภาษีมลู ค่าเพิม่ ภาษีธรุกจิ เฉพาะ หรือภาษี
อื่นใดในทานองเดียวกันไว้แล้ว
ค่าธรรมเนี ยมการโอนหน่ วยลงทุน : มี
ในอัตรา ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนี ยมการออกเอกสารแสดงสิ ทธิ ในหน่ วยลงทุน : มี
ในอัตรา ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ
ค่าปรับกรณี ขายคืนหน่ วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กาหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่ม ี
ค่าธรรมเนี ยมอื่นๆ : มี
ตามทีจ่ ่ายจริง
รายละเอียดเพิ่ มเติ ม (ค่าธรรมเนี ยมที่เรียกเก็บจากผู้สั ่งซื้อหรือผู้ถือหน่ วยลงทุน) :
1. ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์เมื่อมีการซื้อขายสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
ชนิ ดสะสมมูลค่า : อัตราไม่เกินร้อยละ 0.54 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ชนิ ดผู้ลงทุนสถาบัน : อัตราไม่เกินร้อยละ 0.54 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ชนิ ดผู้ลงทุนกลุ่ม : อัตราไม่เกินร้อยละ 0.54 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากผูส้ ั ่งซื้อหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุ น เป็ นอัตราทีร่ วมภาษีมลู ค่าเพิม่ ภาษีธรุกจิ เฉพาะ หรือ
ภาษีอ่นื ใดในทานองเดียวกันไว้แล้ว
3. ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซื้อและขายคืน (ถ้ามี)
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซื้อและค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามทีธ่ นาคารพาณิชย์หรือสถาบัน
การเงินเรียกเก็บจริง
4. บริษทั จัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จากผูล้ งทุนหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุน ในกรณีทผ่ี ลู้ งทุนหรือผูถ้ อื หน่วย
ลงทุนร้องขอให้บริษทั จัดการหรือนายทะเบียนดาเนินการ ใด ๆ ให้เป็ นกรณีพเิ ศษ นอกเหนือจากการดาเนินการตามปกติของ
บริษทั จัดการหรือนายทะเบียน หรือให้ดาเนินการทีพ่ สิ จู น์ได้ว่าเป็ นความประสงค์เฉพาะตัวของผูล้ งทุนหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุน เช่น
ค่าธรรมเนียมการขอเปลีย่ นข้อมูลทางทะเบียนใหม่ เช่น หนังสือรับรองสิทธิ หนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุน เป็ นต้น โดย
บริษทั จัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะคิดค่าธรรมเนียมจากผูล้ งทุนหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุน ตามทีจ่ ่ายจริงหรือตามอัตราที่
บริษทั จัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนกาหนดในการให้บริการลักษณะดังกล่าว
5.บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน/ การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน/ การสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนกับผูล้ งทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ตามประเภทของผูล้ งทุน ตามมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน ตามระยะเวลาการถือครองหน่วย
ลงทุน ตามช่องทางการซื้อขายหน่วยลงทุน หรือตามเงื่อนไขทีบ่ ริษทั จัดการอาจกาหนดขึน้ ในอนาคต เพื่อเป็ นการอานวยความ
สะดวก และเป็ นประโยชน์ให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน ทัง้ นี้ จะเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวในหนังสือชีช้ วนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ ทัง้ นี้ หาก
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มีการเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขดังกล่าวบริษทั จัดการจะประกาศให้ผลู้ งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ณ ทีท่ าการของบริษทั
จัดการ และผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือประกาศทางเว็บไซด์ของบริษทั จัดการ
8.4 วิ ธีการคานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนี ยม
1. การคานวณค่าธรรมเนียมตามหัวข้อค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากผูส้ ั ่งซื้อหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุน และ หัวข้อค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม เป็ นอัตราทีร่ วมภาษีมลู ค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่นื ใดในทานองเดียวกันไว้แล้ว
2. การคานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน จะคานวณเป็ น
รายวันและเรียกเก็บจากกองทุนเป็ นรายเดือน ภายใน 10 วันทาการถัดจากวันสิน้ เดือน หรือตามระยะเวลาทีบ่ ริษทั จัดการ
เห็นสมควร
3. ค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วเนื่องกับการบริหารจัดการกองทุนในหัวข้อ อื่น ๆ จะเรียกเก็บตามทีจ่ ่ายจริง ในทางบัญชีบริษทั จัดการจะพิจารณา
ตัดจ่ายทัง้ จานวนหรือทยอยตัดจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี่ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาทีจ่ ะได้รบั ประโยชน์จากค่าใช้จ่ายนัน้
ทัง้ นี้ การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีทเ่ี กี่ยวข้อง
4. ในกรณีทม่ี ลู ค่าของกองทุนรวมในขณะทีจ่ ดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวมมีมลู ค่าไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาท หากต่อมา
กองทุนรวมมีมลู ค่าลดลงน้อยกว่า 50 ล้านบาท บริษทั จัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
4.1 ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บต้องเป็ นอัตราร้อยละทีไ่ ม่สงู กว่าอัตราร้อยละของค่าธรรมเนียมเดิมทีบ่ ริษทั จัดการเรียกเก็บใน
ช่วงเวลาทีก่ องทุนรวมมีมลู ค่าไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาทโดยคานวณตามมูลค่าทีต่ ราไว้ของหน่วยลงทุน
4.2 ในกรณีอ่นื นอกเหนือจากกรณีตาม 4.1 ให้บริษทั จัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการในอัตราทีแ่ สดงได้ว่าเหมาะสมและ
เป็ นธรรม ทัง้ นี้ โดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน
มูลค่าของกองทุนรวมให้คานวณตามมูลค่าทีต่ ราไว้ของหน่วยลงทุน
บริษทั จัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเป็ นอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สนิ หรือมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวมเท่านัน้
8.5 การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนี ยมหรือค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามข้อ “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากผูซ้ ้อื หรือผูถ้ อื หน่วยลงทุนและกองทุน” อาจมีการ
เปลีย่ นแปลงได้ โดยไม่ถอื ว่าเป็ นการแก้ไขเพิม่ เติมรายละเอียดโครงการ โดยบริษทั จัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี้
1. ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามทีไ่ ด้ระบุไว้ในโครงการและได้ดาเนินการ
ดังกล่าวแล้ว ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผลู้ งทุนทราบอย่างทัวถึ
่ งภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ทีม่ กี ารลด
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทัง้ นี้ การเปิ ดเผยข้อมูลต้องกระทาโดยวิธกี ารทีเ่ หมาะสมอันทาให้ม ั ่นใจได้ว่า ผูล้ งทุนได้รบั
ทราบข้อมูลดังกล่าว เช่น เผยแพร่ขอ้ มูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษทั จัดการกองทุนรวม หรือ ณ สถานทีใ่ นการซื้อขายหน่ วยลงทุนทุก
แห่งของบริษทั จัดการกองทุนรวม และผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็ นต้น
การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถอื ว่าสานักงานให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิม่ เติมโครงการใน
เรื่องดังกล่าวเมื่อบริษทั จัดการกองทุนรวมได้ดาเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว
2. ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิม่ ขึน้ ตามทีร่ ะบุไว้ในโครงการ บริษทั
จัดการกองทุนรวมต้องคานึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ และต้องเปิ ดเผย
ข้อมูลดังกล่าวให้ผลู้ งทุนทราบล่วงหน้าอย่างทัวถึ
่ งด้วยวิธกี ารทีเ่ หมาะสมอันทาให้ม ั ่นใจได้ว่าผูล้ งทุนได้รบั ทราบข้อมูลดังกล่าว โดย
อย่างน้อยต้องจัดให้มกี ารเผยแพร่ขอ้ มูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษทั จัดการกองทุนรวม และ ณ สถานทีใ่ นการซื้อขายหน่วยลงทุนทุก
แห่งของบริษทั จัดการกองทุนรวม และผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
2.1 ในกรณีทก่ี ารเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิม่ ขึน้ ไม่เกินกว่าอัตราขัน้ สูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามทีร่ ะบุ
ไว้ในโครงการ ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผลู้ งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทาการก่อนการ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิม่ ขึน้
2.2 ในกรณีทก่ี ารเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิม่ ขึน้ เกินกว่าอัตราขัน้ สูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามทีร่ ะบุไว้
อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษทั จัดการกองทุนรวมสามารถกระทาการดังกล่าวได้ ทัง้ นี้ ในรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปี นับ
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แต่วนั ทีบ่ ริษทั จัดการกองทุนรวมประสงค์จะขึน้ ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมดาเนินการ
ตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
(ก) ในกรณีทก่ี ารเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิม่ ขึน้ ไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขัน้ สูงดังกล่าว ให้บริษทั
จัดการกองทุนรวมเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผลู้ งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าใช้จ่ายทีเ่ พิม่ ขึน้ ดังกล่าว
(ข) ในกรณีทก่ี ารเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิม่ ขึน้ เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขัน้ สูงดังกล่าว บริษทั จัดการ
กองทุนรวมต้องได้รบั มติพเิ ศษ
ในการเปิ ดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ่ง มิให้นามาใช้กบั กรณีทบ่ี ริษทั จัดการกองทุนรวมได้รบั มติพเิ ศษ”
ทัง้ นี้ การเปลีย่ นแปลงข้อ 2 (2.2) ให้บริษทั จัดการแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วันนับแต่วนั
เปลีย่ นแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว
9. เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนรวม
- เครื่องมือการกาหนดให้ผลู้ งทุนเป็ นผูร้ บั ภาระค่าใช้จ่าย
การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ด้วยสูตรการคานวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) :
กองทุนรวมทัวไป
่
อัตราสูงสุดไม่เกิ นร้อยละ : 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ด้วยวิ ธีปฏิ บตั ิ : Full swing pricing , Partial swing pricing
รายละเอียดเพิ่ มเติ ม :
1. บริษทั จัดการจะกาหนดอัตรา swing factor สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน และบริษทั จัดการจะพิจารณาเลือกใช้
Swing Pricing ทีเ่ ป็ น Full Swing Pricing หรือ Partial Swing Pricing ตามดุลพินิจของบริษทั จัดการ โดยคานึงถึงประโยชน์ของ
กองทุนและผูถ้ อื หน่วยลทุนเป็ นสาคัญ
2. swing factor มีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด ซึ่งบริษทั จัดการอาจพิจารณาใช้
ข้อมูลประมาณการภายใต้ขอ้ เท็จจริงทีม่ อี ยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปั จจัยทีเ่ กี่ยวข้องเท่าทีส่ ามารถทาได้เพื่อให้
สามารถดาเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ โดยบริษทั จัดการอาจพิจารณาปั จจัยต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่ ต้นทุน
และค่าใช้จา่ ยจากการซื้อหรือขายทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bid-ask spread ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปจากการซื้อ
ขายทรัพย์สนิ ความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สนิ ภาวะสภาพคล่องของตลาดทรัพย์สนิ ทีล่ ดลงจากปกติ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายใน
การรักษาสัดส่วนการลงทุน ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทาธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) ภาษี
และหรืออากรแสตมป์ ทีเ่ กีย่ วข้อง หรือต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึงปั จจัยอื่นๆ ทีก่ ระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ท่ี
กองทุนรวมลงทุน เป็ นต้น
3. Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด โดยบริษทั จัดการอาจพิจารณา
ใช้ขอ้ มูลประมาณการภายใต้ขอ้ เท็จจริงทีม่ อี ยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมิน จากปั จจัยทีเ่ กี่ยวข้องเท่าทีส่ ามารถทาได้เพื่อให้
สามารถดาเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ โดยคานึงถึงปั จจัยทีเ่ กีย่ วข้องกับสภาพคล่องของกองทุนรวมเป็ นสาคัญ
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการอาจพิจารณาปั จจัยต่าง ๆทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่ พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน สภาวะตลาดของทรัพย์สนิ ทีล่ งทุน
รวมถึงปั จจัยอื่นๆ ทีก่ ระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ทก่ี องทุนรวมลงทุน เป็ นต้น
4. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษทั จัดการ จะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกับ Anti-dilution levies – ADL (ถ้ามี) แต่สามารถใช้ร่วมกับ
เครื่องมือในการบริหารความเสีย่ งสภาพคล่องอื่นได้โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษทั จัดการ
5. ในกรณีทเ่ี ป็ นรายการในรูปแบบ omnibus account บริษทั จะดาเนินการตามข้อมูลทีไ่ ด้รบั จากผูส้ นับ สนุนการขายและรับซื้อคืนเท่าที่
สามารถทาได้ (best effort) ภายใต้สถานการณ์และข้อจากัดในขณะนัน้
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ข้อสงวนสิทธิ ์
1. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะนาข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
การการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทาการนัน้
2. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะปรับเพิม่ หรือลดอัตรา swing factor ทีเ่ ก็บจริงได้ตามทีบ่ ริษทั จัดการเห็นสมควร ซึง่ จะปรับเพิม่ ไม่เกิน
อัตราสูงสุดทีร่ ะบุไว้ในโครงการ
3. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะนาค่าซื้อหน่วยลงทุนทีช่ าระเงินด้วยเช็ครวมเข้าเป็ นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทาการทีม่ กี ารใช้เครื่องมือ
swing pricing และบริษทั จัดการจะนายอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องการใช้
เครื่องมือ swing pricing ในวันทาการนัน้ ทัง้ นี้บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะไม่เปลีย่ นแปลงการดาเนินการใด ๆ ทีไ่ ด้ดาเนินการหรือ
ตัดสินใจไปแล้วทีเ่ กีย่ วข้องกับการใช้เครื่องมือ swing pricing ในวันทาการนัน้ แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทัง้ หมด
หรือบางส่วนของวันทาการนัน้ ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนทีช่ าระด้วยเช็คทีเ่ รียกเก็บไม่ได้นนั ้ ไม่ได้รบั การ
จัดสรรหน่วยลงทุน ซึง่ เป็ นไปตามดุลยพินิจของบริษทั จัดการ
4. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะเปลี่ยนแปลงแนวทางดาเนินการระหว่างการใช้เครื่องมือ โดยจะยังคงเป็ นไปตามทีส่ านักงาน ก.ล.ต.
และหรือสมาคมบริษทั จัดการลงทุนและหรือหน่วยงานทีม่ อี านาจอื่นกาหนดให้บริษทั จัดการดาเนินการได้
5. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิไม่ใช้เครื่องมือ swing pricing ดังกล่าวในกรณีทพ่ี จิ ารณาแล้วว่าคาสั ่งซื้อ-ขาย-สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนไม่ม ี
ผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมีนัยสาคัญ และ/หรืออาจใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารสภาพคล่องอื่นๆ แล้วแต่กรณี
โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษทั จัดการ
การพิจารณาใช้เครื่องมือ
1. บริษทั จัดการอาจพิจารณาใช้ Swing Pricing ทีแ่ ตกต่างกันได้ในแต่ละวันทาการ ทีม่ กี ารใช้เครื่องมือนี้โดยเป็ นไปตามดุลยพินิจของ
บริษทั จัดการ โดยคานึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและความเหมาะสมในทางปฏิบตั เิ ป็ นสาคัญ
2. ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการพิจารณาใช้ partial swing pricing จะเป็ นการใช้เฉพาะวันทาการซื้อขายใดทีส่ ดั ส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วย
ลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิทงั ้ หมดของกองทุน มีค่าเกินกว่าswing threshold ทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด โดยที่
มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คานวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
เข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนออก (switch out)
ทัง้ นี้ รายละเอียดวิธกี ารคานวณเป็ นไปตามวิธที บ่ี ริษทั จัดการกาหนด
กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ swing pricing บริษทั จัดการจะพิจารณาดาเนินการให้
สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ่ มเติ ม :
กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds และกองทุนทีมกี ารลงทุนแบบ Cross Investing Fund เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้
swing pricing บริษทั จัดการจะพิจารณาดาเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางรายละเอียดเพิม่ เติม : เมื่อกองทุนปลายทางใช้
swing pricing บริษทั จัดการจะดาเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลทีไ่ ด้รบั จาก กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ
best effort ซึง่ เป็ นไปตามดุลพินิจของบริษทั จัดการ และคานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถอื หน่วยลทุนเป็ นสาคัญ
อย่างไรก็ตาม บริษทั จัดการอาจพิจารณาไม่ใช้เครื่องมือให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางก็ได้ ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการพิจารณาแล้วว่า
คาสั ่งซื้อ-ขาย-สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนไม่มผี ลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมีนัยสาคัญ หรือเห็นว่าการใช้เครื่องมืออื่นมี
ความเหมาะสมในทางปฏิบตั มิ ากกว่า ขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษทั จัดการ ทัง้ นี้ โดยคานึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็ นสาคัญบริษทั
จัดการขอสงวนสิทธิในการเพิม่ เติม/เปลีย่ นแปลง เงื่อนไข และ/หรือหลักเกณฑ์การใช้ swing pricing ให้สอดคล้องกับกองทุน
ต่างประเทศทีก่ องทุนไทยลงทุน ในกรณีทก่ี องทุนไทยมีการเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวม หรือมีการเปลี่ยน
กองทุนหลักในอนาคต (ถ้ามี)
- การกาหนดเงื่อนไขหรือข้อจากัดในการรับคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน
ระยะเวลาที่ต้องแจ้งล่วงหน้ าก่อนการขายคืนหน่ วยลงทุน (notice period) :
กองทุนรวมทัวไป
่
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เมื่อผู้ถือหน่ วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่ วยลงทุนมูลค่าเกิ นกว่า : 10.00 % ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
จะต้องแจ้งบริษทั จัดการล่วงหน้ าเป็ นเวลา : 5 วันทาการ
รายละเอียดเพิ่ มเติ ม :
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
1. ในกรณีทเ่ี ป็ นรายการในรูปแบบ omnibus account บริษทั จะดาเนินการตามข้อมูลทีไ่ ด้รบั จากผูส้ นับสนุนการขายและรับซื้อคืน
เท่าทีส่ ามารถทาได้ (best effort) ภายใต้สถานการณ์และข้อจากัดในขณะนัน้
ข้อสงวนสิทธิ ์
1. ในกรณีทม่ี กี ารใช้ Notice period และมีเหตุทท่ี าให้ตอ้ งใช้เครื่องมืออื่นด้วย บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะปฏิบตั กิ บั คาสั ่งทีไ่ ด้จาก
Notice period นัน้ เช่นเดียวกับคาสั ่งทีไ่ ด้ตามปกติในวันทีท่ ารายการด้วย ทัง้ นี้ บริษทั จัดการอาจพิจารณาใช้ Notice period
ร่วมกับเครื่องมืออื่น ได้แก่ Swing pricing, Redemption Gate, Sidepocket, Suspension of Dealings และหรือเครื่องมืออื่น ๆ
หรืออาจไม่ใช้เครื่องมือ Notice period ดังกล่าวในกรณีทพ่ี จิ ารณาแล้วว่าคาสั ่งซื้อ-ขาย-สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนไม่มผี ลกระทบต่อ
สภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมีนัยสาคัญ โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษทั จัดการ
2. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะปรับเพิม่ หรือลด Notice period ได้ตามทีบ่ ริษทั จัดการเห็นสมควร ซึง่ จะปรับเพิม่ ไม่เกิน Notice
period สูงสุดทีก่ าหนดไว้ในโครงการ โดยบริษทั จัดการจะเปิ ดเผยทางเว็บไซด์ของบริษทั จัดการและในหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูล
กองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด
3. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะนาข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่
เกีย่ วข้องการการใช้เครื่องมือ Notice period ในวันทาการนัน้
การพิจารณาใช้เครื่องมือ
1. บริษทั จัดการอาจพิจารณาใช้ Notice period ทีแ่ ตกต่างกันได้ในแต่ละวันทาการทีม่ กี ารใช้เครื่องมือนี้โดยเป็ นไปตามดุลยพินิจของ
บริษทั จัดการ โดยคานึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและความเหมาะสมในทางปฏิบตั เิ ป็ นสาคัญ
2. บริษทั จัดการอาจพิจารณาใช้และกาหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทาง
ทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด โดยพิจารณาจากปั จจัยต่าง ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง โดยบริษทั จัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้
ข้อเท็จจริงทีม่ อี ยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปั จจัยที่เกีย่ วข้องเท่าทีส่ ามารถทาได้เพื่อให้สามารถดาเนินการได้
ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ โดยคานึงถึงปั จจัยทีเ่ กีย่ วข้องกับสภาพคล่องของกองทุนรวมเป็ นสาคัญ ทัง้ นี้ บริษทั จัดการ
อาจพิจารณาปั จจัยต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องได้แก่ พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน สภาวะตลาดของทรัพย์สนิ ทีล่ งทุน รวมถึงปั จจัย
อื่นๆ ทีก่ ระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ทก่ี องทุนรวมลงทุน เป็ นต้น
กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ notice period บริษทั จัดการสามารถจะพิจารณา
ดาเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้
รายละเอียดเพิ่ มเติ ม :
กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds และกองทุนทีมกี ารลงทุนแบบ Cross Investing Fund เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้
Notice period บริษทั จัดการจะพิจารณาดาเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิม่ เติม : เมื่อกองทุนปลายทางใช้ notice period บริษทั จัดการจะดาเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตาม
ข้อมูลทีไ่ ด้รบั จาก กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึง่ ผูถ้ อื หน่ วยอาจจะต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน
หรือ เป็ นไปตามดุลพินิจของบริษทั จัดการ และคานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผูถ้ อื หน่วยลทุนเป็ นสาคัญ
อย่างไรก็ตาม บริษทั จัดการอาจพิจารณาไม่ใช้เครื่องมือให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางก็ได้ ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการพิจารณาแล้วว่า
คาสั ่งซื้อ-ขาย-สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนไม่มผี ลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมีนัยสาคัญ หรือเห็นว่าการใช้เครื่องมืออื่นมี
ความเหมาะสมในทางปฏิบตั มิ ากกว่า ขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษทั จัดการ ทัง้ นี้ โดยคานึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็ นสาคัญ
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บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการเพิม่ เติม/เปลีย่ นแปลง เงื่อนไขและ/หรือหลักเกณฑ์การใช้ Notice period ให้สอดคล้องกับกองทุน
ต่างประเทศทีก่ องทุนไทยลงทุน ในกรณีทก่ี องทุนไทยมีการเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวม หรือมีการเปลี่ยน
กองทุนหลักในอนาคต (ถ้ามี)
เพดานการขายคืนหน่ วยลงทุน (redemption gate) :
กองทุนรวมทัวไป
่
เพดานการขายคืนหน่ วยลงทุนไม่ตา่ กว่าร้อยละ : 10.00 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
โดยบริษทั จัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่ วยลงทุนไม่เกิ น : 7 วันทาการ
ในทุกรอบเวลา : 30 วัน
รายละเอียดเพิ่ มเติ ม :
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
1. บริษทั จัดการจะทาการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน (redemption) และสับเปลีย่ นออก (switch out) ไม่เกินRedemption Gate ตามราคา
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วันทาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทัง้ นี้ เว้นแต่กรณีทก่ี องทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษทั จัดการขอสงวน
สิทธิทจ่ี ะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ทีป่ ระกาศใช้
2. ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการกาหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชีส้ ถานการณ์ทไ่ี ม่ปกติดว้ ย Gate threshold ในกรณีดงั กล่าวRedemption Gate จะ
ใช้เฉพาะวันทาการซื้อขายใดที่ สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับ มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิทงั ้ หมดของ
กองทุน มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด โดยที่ มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน
คานวณจาก มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription)บวก มูลค่าการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขาย
คืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
3. บริษทั จัดการจะพิจารณากาหนดวิธกี ารรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสัดส่วน (pro-rata basis)
ของคาสั ่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ณ วันทีใ่ ช้ Redemption Gateดังนัน้ ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนอาจไม่ได้รบั การจัดสรร
หน่วยลงทุน และมูลค่าหน่วยลงทุนทัง้ จานวน ในวันทีส่ ่งคาสั ่งขายคืนหรือสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนนัน้ รวมทัง้ อาจไม่ได้รบั เงินค่าขาย
คืนทัง้ จานวนภายในระยะเวลาทีก่ าหนดไว้ สาหรับคาสั ่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกส่วนทีเ่ หลือ บริษทั จัดการจะนาไป
ทารายการในวันทาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนถัดไป รวมกับคาสั ่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลีย่ นออกใหม่ตามสัดส่วน (prorata basis) โดยไม่มกี ารจัดลาดับก่อน-หลังของคาสั ่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยปั จจุบนั บริษทั จัดการยังไม่เปิ ดให้มกี ารยกเลิกคาสั ่ง
รับซื้อคืนหน่ วยลงทุนและสับเปลีย่ นออกจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีส่ ่งคาสั ่งมาแล้วในวันทีม่ กี ารใช้Redemption Gate ดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม หากเมื่อบริษทั จัดการมีระบบงานสาหรับรองรับการจัดการกรณีเปิ ดให้มกี ารยกเลิกคาสั ่งรับซื้อคืน หน่วยลงทุนและ
สับเปลีย่ นออก บริษทั จัดการอาจเปิ ดให้มกี ารยกเลิกคาสั ่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกส่วนทีเ่ หลือได้ ซึง่ จะเป็ นไปตาม
เงื่อนไขและวิธกี ารทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด ทัง้ นี้ บริษทั จัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนการดาเนินการดังกล่าว
4. บริษทั จัดการอาจพิจารณากาหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครัง้ แตกต่างกันได้ แต่Redemption Gate จะ
ไม่ต่ากว่า Redemption Gate ขัน้ ต่า และ gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดานทีร่ ะบุไว้ในโครงการ
5. บริษทั จัดการจะทาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลีย่ นออก ไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วัน
ทาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทัง้ นี้ เว้นแต่กรณีทก่ี องทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ทีป่ ระกาศใช้
6. บริษทั จัดการจะแจ้งให้ผูถ้ อื หน่วยลงทุนทราบเมื่อมีการใช้ Redemption gate โดยไม่ชกั ช้า
7. ในกรณีทม่ี กี ารใช้เครื่องมือ Redemption Gate นี้ บริษทั จัดการอาจใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสีย่ งสภาพคล่องอื่นได้
โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษทั จัดการ
8. ในกรณีทเ่ี ป็ นรายการในรูปแบบ omnibus account บริษทั จะดาเนินการตามข้อมูลทีไ่ ด้รบั จากผูส้ นับสนุนการขายและรับซื้อคืน
เท่าทีส่ ามารถทาได้ (best effort) ภายใต้สถานการณ์และข้อจากัดในขณะนัน้

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล ไชน่า อิควิต้ี

20

ข้อสงวนสิทธิ ์
1. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะปรับเพิม่ หรือลดอัตรา Gate threshold รวมถึงเปลีย่ นแปลง gate period ได้ตามดุลยพินิจของ
บริษทั จัดการ โดยจะปรับลดไม่ต่ากว่า Redemption Gate ขัน้ ต่าทีร่ ะบุในโครงการ และไม่เกิน Gate period สูงสุด ทีร่ ะบุใน
โครงการ ทัง้ นี้ รายละเอียดวิธกี ารคานวณเป็ นไปตามวิธที บ่ี ริษทั จัดการกาหนด
2. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนหรือสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gateทีป่ ระกาศใช้
3. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะเปลีย่ นแปลงแนวทางดาเนินการระหว่างการทา Redemption Gate ได้แก่การยกเลิก Redemption
Gate ก่อนระยะเวลาทีก่ าหนด การใช้เครื่องมืออื่นแทน Redemption Gate เป็ นต้น (ถ้ามี) ทัง้ นี้ ในกรณีทไ่ี ม่สามารถชาระค่าขาย
คืนหน่วยลงทุนในส่วนทีเ่ หลือได้ บริษทั จัดการอาจพิจารณายกเลิกคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนทัง้ หมดทีค่ า้ งอยู่ในรายการ และแจ้งผู้
ถือหน่วยลงทุนทีถ่ ูกยกเลิกคาสั ่งโดยไม่ชกั ช้า
4. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะนาข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่
เกีย่ วข้องการการใช้เครื่องมือ Redemption Gate ในวันทาการนัน้
5. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิไม่ใช้เครื่องมือ Redemption Gate ดังกล่าวในกรณีทพ่ี จิ ารณาแล้วว่าคาสั ่งซื้อ-ขาย-สับเปลีย่ นหน่วย
ลงทุนไม่มผี ลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมีนัยสาคัญ โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษทั จัดการ
การพิจารณาใช้เครื่องมือ
1. บริษทั จัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate ทีแ่ ตกต่างกันในแต่ละวันทาการทีม่ กี ารใช้เครื่องมือนี้โดยเป็ นไปตามดุลยพินิจ
ของบริษทั จัดการ โดยคานึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและความเหมาะสมในทางปฏิบตั เิ ป็ นสาคัญ
2. บริษทั จัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีทเ่ี กิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ
โดยบริษทั จัดการอาจกาหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชีส้ ถานการณ์ทไ่ี ม่ปกติดว้ ย Gate threshold ได้ โดยคานึงถึงปั จจัยทีเ่ กีย่ วข้องกับ
สภาพคล่องของกองทุนรวมเป็ นสาคัญ ทัง้ นี้ บริษทั จัดการอาจพิจารณาปั จจัยต่าง ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง ได้แก่ มีความผันผวนในตลาดซื้อ
ขายทรัพย์สนิ สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สนิ ลดลงจากภาวะปกติ สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินว่าสภาพคล่อง
ของกองทุนจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม เกิดการไถ่ถอนผิดปกติ เกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption
Gate ทีก่ าหนดไว้ หรือปั จจัยอื่น ๆ ทีน่ อกเหนือการควบคุมของบริษทั จัดการ รวมถึงปั จจัยอื่นๆ ทีก่ ระทบสภาพคล่องของ
หลักทรัพย์ทก่ี องทุนรวมลงทุน เป็ นต้น
กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ redemption gate บริษทั จัดการจะพิจารณาดาเนินการให้
สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ่ มเติ ม :
กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds และกองทุนทีมกี ารลงทุนแบบ Cross Investing Fund เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้
Redemption gate บริษทั จัดการจะพิจารณาดาเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ่ มเติ ม : เมื่อกองทุนปลายทางใช้ redemption gate บริษทั จัดการจะดาเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
ตามข้อมูลทีไ่ ด้รบั จาก กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึง่ ผูถ้ อื หน่วยอาจจะได้รบั ชาระเงินจากคาสั ่งรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนและสับเปลีย่ นออก เฉลี่ยตามสัดส่วน (pro-rata basis) ของคาสั ่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลีย่ นออก ณ วันทีใ่ ช้
Redemption Gate หรือเป็ นไปตามดุลพินิจของบริษทั จัดการ และคานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผูถ้ อื หน่วยลทุนเป็ นสาคัญ
อย่างไรก็ตาม บริษทั จัดการอาจพิจารณาไม่ใช้เครื่องมือให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางก็ได้ ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการพิจารณาแล้วว่า
คาสั ่งซื้อ-ขาย-สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนไม่มผี ลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมีนัยสาคัญ หรือเห็นว่าการใช้เครื่องมืออื่นมี
ความเหมาะสมในทางปฏิบตั มิ ากกว่า ขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษทั จัดการ ทัง้ นี้ โดยคานึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็ นสาคัญ
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการเพิม่ เติม/เปลีย่ นแปลงเงื่อนไขและ/หรือหลักเกณฑ์การใช้ Redemption gate ให้สอดคล้องกับกองทุน
ต่างประเทศทีก่ องทุนไทยลงทุน ในกรณีทก่ี องทุนไทยมีการเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวม หรือมีการเปลี่ยน
กองทุนหลักในอนาคต (ถ้ามี)
- การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่ วยลงทุนตามคาสั ่งที่รบั ไว้หรือจะหยุดรับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุน
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(suspension of dealings)
บริษทั จัดการกองทุนรวมสามารถดาเนิ นการได้สูงสุดไม่เกิ น (วันทาการ) : 1
เว้นแต่จะได้รบั การผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสานักงาน ก.ล.ต. โดยบริษทั จัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและ
สมเหตุสมผลว่า จาเป็ นต้องระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยได้รบั ความเห็นชอบจากผูด้ ูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์กาหนด
บริษทั จัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสั ่งทีร่ บั ไว้แล้วหรือจะหยุดรับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วย
ลงทุน (suspension of dealings) ได้ดว้ ยเหตุอ่นื ใดดังต่อไปนี้ ซึง่ ไม่เกินกว่ากรณีทป่ี ระกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์กาหนด
1. เป็ นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคาสั ่งซื้อหน่วยลงทุนทีร่ บั ไว้แล้ว หรือเป็ นการหยุดรับคาสั ่งซื้อหน่วยลงทุนแก่ผลู้ งทุน เฉพาะราย
เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้
(ก) บริษทั จัดการกองทุนรวมมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าผูล้ งทุนรายนัน้ ๆ มีส่วนเกีย่ วข้องกับการกระทาอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
(1) การกระทาทีเ่ ป็ นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกีย่ วกับการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ไม่ว่าจะเป็ นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ
(2) การให้การสนับสนุ นทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(3) การกระทาทีเ่ ป็ นการปฏิบตั ติ ามคาสั ่งเกีย่ วกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สนิ โดยบุคคลผูม้ อี านาจตามกฎหมาย
(ข) บริษทั จัดการกองทุนรวมไม่สามารถดาเนินการรูจ้ กั ลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกีย่ วกับลูกค้าได้ในสาระสาคัญ
2. อยู่ในระหว่างดาเนินการเปลี่ยนให้บริษัท จัดการกองทุ นรวมรายอื่นเข้ าบริหารจัดการกองทุ นรวมภายใต้การจัดการของตนอัน
เนื่องมาจาก การทีบ่ ริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ ย์ ว่าด้วยการดารงเงินกองทุนของผูป้ ระกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุน
ส่วนบุคคล การเป็ นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์ และการจัดจาหน่ ายหลักทรัพย์ท่เี ป็ น หน่ วยลงทุน และการ
เป็ นผูจ้ ดั การเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึง่ ให้กระทาได้ไม่เกิน 3 วันทาการ
10. กาหนดเวลาในการคานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุนและราคาหน่ วยลงทุน :
คานวณภายใน : 2 วันทาการ
และประกาศภายใน : 3 วันทาการ
รายละเอียดเพิ่ มเติ ม :
1. บริษทั จัดการจะคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธกี ารทีส่ านักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกาหนด และตามทีส่ มาคมบริษทั จัดการลงทุนกาหนดโดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.
1.1 มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
1.2 มูลค่าหน่วยลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า
1.3 มูลค่าหน่วยลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
1.4 มูลค่าหน่วยลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามชนิด ดังนัน้ มูลค่าหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมีมลู ค่าไม่เท่ากัน
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของแต่ละชนิดหน่วยลงทุนรวมกันจะเท่ากับมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม ซึง่ ผลประโยชน์ทเ่ี กิดจากการ
ลงทุนจะถือเป็ นประโยชน์ของกองทุนรวม และจะถูกปั นส่วนตามสัดส่วนมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
ในกรณีทม่ี กี ารลงทุนในต่างประเทศบริษทั จัดการจะคานวณจากมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวมในส่วนทีล่ งทุนในประเทศ รวม
กับมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวมในส่วนทีล่ งทุนในต่างประเทศ เพื่อใช้ในการคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ ราคาขายหน่วยลงทุน
และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
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อนึ่ง ในการใช้อตั ราแลกเปลีย่ นเพื่อคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิเป็ นเงินบาท บริษทั จัดการจะใช้อตั ราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ
(Spot Rate) ทีป่ ระกาศโดย Bloomberg ณ วันทาการคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน ทีเ่ วลาประมาณ 16.00 น.
เป็ นเกณฑ์ในการคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิเป็ นเงินบาท
ทัง้ นี้ หากข้อมูลดังกล่าวไม่ปรากฏอยู่ในระบบข้างต้น บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิใช้อตั ราแลกเปลีย่ นทีอ่ ้างอิงจากแหล่งอื่น ภายใต้
ความเห็นชอบของผูด้ ูแลผลประโยชน์ เช่น อัตราแลกเปลีย่ นจาก APEX หรือ Reuter ณ วันทาการคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิและ
มูลค่าหน่วยลงทุน ทีเ่ วลาประมาณ 16.00 น. หรือระบบอื่นใดทีม่ กี ารเผยแพร่ขอ้ มูลและสามารถอ้างอิงได้ เป็ นต้น เป็ นเกณฑ์ในการ
คานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิเป็ นเงินบาท โดยอัตราแลกเปลีย่ นทีอ่ า้ งอิงจะต้องเป็ นไปตามทีป่ ระกาศสมาคม หรือประกาศทีเ่ กี่ยวข้อง
กาหนด
ในกรณีทว่ี นั ทาการในประเทศไทยตรงกับวันหยุดทาการในต่างประเทศทีก่ องทุนไปลงทุน ในการคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ บริษทั
จัดการจะใช้ราคาหลักทรัพย์และทรัพย์สนิ ล่าสุดทีม่ ใี นการคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน ทัง้ นี้ เว้นแต่กรณีทบ่ี ริษทั จัดการ
และผูด้ ูแลผลประโยชน์เห็นร่วมกันเป็ นอย่างอื่น
การคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิแยกตามรายชนิดของหน่วยลงทุน ผูล้ งทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้ท่ี : https://www.principal.th/
ในกรณีทร่ี าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง บริษทั จัดการจะดาเนินการและชดเชยราคาตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่ กาหนดในประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนและหรือประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยเรื่องการ
ดาเนินการในกรณีทม่ี ลู ค่าหน่วยลงทุนหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
ในกรณีทไ่ี ด้รบั ความเห็นชอบจากผูด้ ูแลผลประโยชน์ เนื่องจากมีเหตุจาเป็ นและสมควรทีอ่ ยู่นอกเหนือการควบคุม ของบริษทั จัดการ
โดยเหตุดงั กล่าวส่งผลให้บริษทั จัดการไม่ได้รบั ข้อมูลเกีย่ วกับราคาของทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนลงทุน หรือไม่สามารถคานวณหรือประกาศ
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืน หน่วยลงทุนได้ บริษทั จัดการจะดาเนินการประกาศ
สาเหตุ และแนวทางปฏิบตั ใิ ห้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทราบผ่านช่องทาง ทีเ่ ข้าถึงได้ง่ายและทัวถึ
่ ง ภายในเวลาทีผ่ ลู้ งทุนสามารถใช้
ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
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แนวทางในการใช้สิทธิ ออกเสียงและการดาเนิ นการใช้สิทธิ ออกเสียง
ผูล้ งทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สทิ ธิออกเสียงและการดาเนินการใช้สทิ ธิออกเสียงในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ต่างๆ ใน
รอบปี ปฏิทนิ ได้จาก website ของบริษทั จัดการ (www.principal.th)

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทาธุรกรรมกับกองทุนรวม
กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล ไชน่ า อิ ควิ ตี้
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 31 สิ งหาคม 2565
- ไม่ม ี หมายเหตุ : ผูล้ งทุนสามารถตรวจสอบการทาธุรกรรมกับบุคคลทีเ่ กี่ยวข้องกับกองทุนรวม
ได้ท่ี บริษัท จัด การโดยตรง หรือ ที่ website ของบริษัท จัด การ (www.principal.th) และ
สานักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)
รายชื่อผู้จดั การกองทุนที่บริหารจัดการกองทุนรวม
กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล ไชน่ า อิ ควิ ตี้
1. นายศุภกร ตุลยธัญ, CFA
2. นายวิทยา เจนจรัสโชติ, CISA
3. นางสาววิรยิ า โภไคศวรรย์
5. นายธนา เชนะกุล, CFA
6. นายประพจน์ อ้วนเจริญกุล
หมายเหตุ : ผู้ลงทุ น สามารถดูรายชื่อ ผู้จดั การกองทุ นทัง้ หมดได้ท่ี website ของบริษัท
จัดการ (www.principal.th)

รายงานรายละเอียดการรับค่าตอบแทน หรือประโยชน์ อื่นใดที่มิใช่ดอกเบีย้ หรือผลประโยชน์ทวไปที
ั่
่เกิ ดจากการลงทุน
- ไม่ม ี -
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รายงานการรับผลประโยชน์ ตอบแทนเนื่องจากการทีก่ องทุนใช้ บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)
ของธุรกิจกองทุนรวม
ผลประโยชน์ ตอบแทนทีไ่ ด้ รับ
เหตุผลในการรับ
ลาดับ
ชื่อผู้ให้ ผลประโยชน์ ตอบแทน
สิ ทธิในการจองหุ้น IPO
บทวิเคราะห์
อื่นๆ ผลประโยชน์ ตอบแทน
ซื้อหุ้นสามัญ
1 ธนาคาร กรุ งเทพ จากัด (มหาชน)

2 บริ ษทั หลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน)

3 บริ ษทั หลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ ป จากัด(มหาชน)

4 บริ ษทั หลักทรัพย์ ซีจเี อส ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด

5 บริ ษทั หลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จากัด

6 บริ ษทั หลักทรัพย์ ซิต้ คี อร์ป (ประเทศไทย) จากัด

7 บริ ษทั หลักทรัพย์เครดิต ดีบเี อส วิคเกอร์ (ประเทศไทย) จากัด

8 บริ ษทั หลักทรัพย์เครดิต ฟิ นันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)


9 ธนาคาร กสิ กรไทย จากัด(มหาชน)

10 บริ ษทั หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

เพื่อเป็ นข้อมูลประกอบ
11 บริ ษทั หลักทรัพย์ กสิ กรไทย จากัด (มหาชน)


การตัดสินใจลงทุน
12 บริ ษทั หลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) 
13 บริ ษทั หลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน)


14 ธนาคาร ไทยพาณิ ชย์ จากัด(มหาชน)

15 บริ ษทั หลักทรัพย์ ไทยพาณิ ชย์ จากัด

16 บริ ษทั หลักทรัพย์ ธนชาต จากัด (มหาชน)

17 บริ ษทั หลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด (มหาชน)

18 บริ ษทั หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮี ยน (ประเทศไทย) จากัด


ตารางรายละเอียดค่านายหน้ าซื้อขายหลักทรัพย์
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 31 สิ งหาคม 2565
อันดับ

รายชื่อบริษทั นายหน้ า

ค่านายหน้ าจากการซื้อ
ขายหลักทรัพย์ (หน่ วย :
บาท)

ร้อยละของค่า
นายหน้ าทัง้ หมด

1

บริษทั หลักทรัพย์ ซีจเี อส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด

250,284.66

30.74

2

บริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

223,929.79

27.50

3

บริษทั หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

168,834.24

20.73

4

บริษทั หลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จากัด

114,343.07

14.04

5

บริษทั หลักทรัพย์ ดีบเี อส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จากัด

47,969.60

5.89

6

Goldman Sachs (Singapore) Pte

8,893.76

1.09

814,255.12

100.00

รวมค่านายหน้ าทัง้ หมด
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ส่วนข้อผูกพัน

ข้อผูกพัน
1. บริษทั จัดการ :
ชื่อ : บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนพรินซิเพิล จากัด
ทีอ่ ยู่ (ภาษาไทย) : 44 อาคาร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชัน้ 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ทีอ่ ยู่ (ภาษาอังกฤษ) : 44 CIMB THAI Building 16th Floor Langsuan Road, Lumpini, Pathumwan Bangkok 10330
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
(1) ยื่นคาขอจดทะเบียนกองทรัพย์สนิ ซึง่ เป็ นเงินทีไ่ ด้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็ นกองทุนรวมต่อสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันปิ ดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครัง้ แรก
(2) เมื่อได้รบั อนุมตั ใิ ห้จดั ตัง้ และจัดการกองทุนรวม จัดให้มขี อ้ ผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่วยลงทุนกับบริษทั จัดการ สัญญาแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์
และหนังสือชีช้ วน ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(3) จัดส่ง แจกจ่าย หรือจัดให้มหี นังสือชี้ชวนทีเ่ ป็ นปั จจุบนั จัดให้มใี บจองซื้อหน่วยลงทุนหรือใบคาสั ่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตาม
หลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(4) ชีแ้ จงและดาเนินการให้ผสู้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุนชีแ้ จงข้อมูลให้ผถู้ อื หน่ วยลงทุนหรือผูท้ ส่ี นใจจะลงทุน
ทราบในกรณีทม่ี กี ารแก้ไขเพิม่ เติมโครงการ หรือมีเหตุการณ์ทม่ี ผี ลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อสิทธิประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนหรือต่อ
การตัดสินใจในการลงทุนหรือต่อการเปลีย่ นแปลงในราคาของหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
(5) เสนอขายหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(6) เสนอขายหน่วยลงทุนเกินจานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจานวนเงินทุนของโครงการ หากบริษทั จัดการแสดงความ
ประสงค์ดงั กล่าวไว้อย่างชัดเจนในโครงการ
(7) ออกใบหน่วยลงทุน หรือหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน หรือปรับปรุงรายการในสมุดบัญชีแสดง
สิทธิในหน่วยลงทุนให้เป็ นปั จจุบนั และส่งให้ผถู้ อื หน่วยลงทุน ตามรายละเอียดทีร่ ะบุไว้ในโครงการ
(8) ลงทุนในหรือมีไว้ซง่ึ หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง แล้วแต่กรณี ตาม
รายละเอียดทีร่ ะบุไว้ในโครงการ และจัดทารายงานตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(9) คานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุ นรวมตาม
ระยะเวลา หลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(10) ดาเนินการตามหลักเกณฑ์สและวิธกี ารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนดในกรณีทม่ี ลู ค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน
จานวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไม่ถูกต้อง
(11) ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด ตามรายละเอียดทีร่ ะบุไว้ในโครงการและตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ านักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(12) บริษทั จัดการอาจเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนทีไ่ ด้มคี าสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดได้
ตามรายละเอียดทีร่ ะบุไว้ในโครงการและตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(13) บริษทั จัดการอาจไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนทีไ่ ด้รบั ไว้แล้ วหรืออาจหยุดรับคาสั ่งซื้อหรือ
คาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ ตามรายละเอียดทีร่ ะบุไว้ในโครงการและตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กาหนด
(14) ในกรณีทก่ี องทุนเปิ ดไม่สามารถชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนได้ และผูถ้ อื หน่ว ยลงทุนทีส่ ั ่งขายคืนหน่วยลงทุนตก
ลงทีจ่ ะรับชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นแทนเงินบริษทั จัดการอาจชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็ น
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นได้ โดยได้รบั ความเห็นชอบจากผูด้ ูแลผลประโยชน์ ทัง้ นี้ ตามทีก่ าหนดในรายละเอียดโครงการและตาม
หลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ มาคมกาหนด

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล ไชน่า อิควิต้ี

1

ข้อผูกพัน
(15) จัดทางบการเงินของกองทุนรวมให้เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีสาหรับกิจการทีม่ ธี ุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน และตามหลักเกณฑ์และ
วิธกี ารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(16) จัดทาและส่งรายงานเกีย่ วกับข้อมูลการจัดการกองทุนรวมสาหรับทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปี บญ
ั ชีหรือของรอบปี ปฏิทนิ และ
รายงานทุกรอบปี บญ
ั ชีของกองทุนตามทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด และส่งรายงานดังกล่าวแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนทีม่ ชี ่อื อยู่ใน
ทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนและสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 2 เดือนนับแต่วนั สิ้นรอบระยะเวลา 6 เดือน และ ภายใน 3 เดือน
นับแต่วนั สิน้ ปี บญ
ั ชี
ทัง้ นี้ หากบริษทั จัดการเลือกจัดทาและจัดส่งรายงานรอบปี บญ
ั ชีตามรายงานรอบปี ปฎิทนิ บริษทั จัดการสามารถขยายระยะเวลาการส่ง
รายงานเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมเป็ นภายใน 4 เดือนนับแต่วนั สิ้นรอบปี บญ
ั ชีของกองทุน ตามลาดับ การจัดส่งรายงานดังกล่าว
ให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนนัน้ ให้บริษทั จัดการจะดาเนินการอย่างน้อยด้วยวิธกี ารอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(1) จัดส่งรายงานดังกล่าวในรูปแบบเอกสารสิง่ พิมพ์ หรือ สื่อบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
(2) เผยแพร่รายงานดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษทั จัดการกองทุนรวม
ทัง้ นี้ ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หน่วยลงทุนแจ้งความประสงค์ให้จดั ส่งรายงานดังกล่าวโดยวิธกี ารตาม (1) ให้บริษทั จัดการกองทุนรวม ดาเนินการ
ตามวิธกี ารดังกล่าวด้วย
ทัง้ นี้ ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการเลือกจัดทารายงานรอบปี บญ
ั ชีของกองทุน บริษทั จัดการจะได้รบั การยกเว้นไม่ตอ้ งจัดทาและจัดส่ ง
รายงานในรอบระยะเวลา 6 เดือนหลังสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีนัน้ เว้นแต่ในกรณีทค่ี ณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสานักงา
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขเป็ นอย่างอื่น
(17) จัดทารายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปี บญ
ั ชีหรือปี ปฏิทนิ เพื่อแสดงข้อมูลเกีย่ วกับกองทุนเปิ ดของรอบระยะเวลาหกเดือนนัน้
และส่งรายงานดังกล่าวให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทีม่ ชี ่อื อยู่ในทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนและสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในสองเดือนนับ
แต่วนั สิ้นรอบระยะเวลาหกเดือนดังกล่าว ทัง้ นี้ ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการเลือกจัดทาและส่งรายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนตามรอบปี บญ
ั ชี
ให้บริษทั จัดการได้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ งจัดทาและส่งรายงานดังกล่าวในรอบระยะเวลาหกเดือนหลังสาหรับปี บญ
ั ชีนนั ้
(18) จัดให้มรี ายงานทุกรอบปี บญ
ั ชี รายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปี บญ
ั ชีหรือปี ปฏิทนิ ของรอบระยะเวลาล่าสุดไว้ ณ ทีท่ าการทุก
แห่งของบริษทั จัดการ และสถานทีต่ ดิ ต่อทุกแห่งของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน เพื่อให้ผถู้ อื หน่วย
ลงทุนสามารถตรวจดูได้และจัดสาเนาให้เมื่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนร้องขอ
(19) จัดทาและส่งรายงานเกีย่ วกับข้อมูลการจัดการกองทุนรวมให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต ประกาศกาหนด และจัดทาและส่งรายงานเกีย่ วกับการลงทุนในหน่วยลงทุนให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนและผูถ้ อื หน่วยลงทุน
ทีข่ ายคืนหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ มาคมกาหนด โดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน (ถ้า
มี)
(20) จัดให้มผี สู้ อบบัญชีของกองทุนรวมทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต ตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผูส้ อบบัญชี
(21) จัดให้มผี ดู้ ูแลผลประโยชน์ทม่ี คี ุณสมบัตติ ามประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต ว่าด้วยคุณสมบัตขิ องผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุน
รวม และหากมีเหตุตอ้ งเปลีย่ นตัวผูด้ ูแลผลประโยชน์ไม่ว่าเพราะเหตุใด บริษทั จัดการจะกระทาได้ต่อเมื่อได้รบั อนุญาตจากสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
(22) ประสานงานกับผูด้ ูแลผลประโยชน์ตามรายละเอียดในสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุน เช่น การส่งมอบ รับมอบ แปลงสภาพ
จาหน่าย จ่ายโอน ชาระ รับชาระค่าหลักทรัพย์ การรับและจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุน
(23) แต่งตัง้ นายทะเบียนของกองทุนตามทีบ่ ริษทั จัดการเห็นสมควร
(24) แต่งตัง้ ผูช้ าระบัญชีกองทุนเมื่อยุตหิ รือเลิกกองทุน ทัง้ นี้ โดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
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(25) ดาเนินการทีเ่ กี่ยวเนื่องกับการบริหารจัดการกองทุน เช่น การเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หลักทรัพย์ทก่ี องทุนลงทุน ดูแล ติดตามสิทธิของกองทุน
การดาเนินการทางกฎหมายเพื่อประโยชน์ของกองทุน
(26) ดาเนินการเลิกกองทุนเมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผถู้ อื หน่วยลงทุนของกองทุนเข้าข่ายต้องเลิกกองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(27) ดาเนินการแก้ไขเพิม่ เติมรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(28) ขอรับใบแทนหลักฐานการรับจดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวมต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยเสียค่าธรรมเนียมตามอัต รา
ทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนดในกรณีทห่ี ลักฐานดังกล่าวสูญหายหรือถูกทาลาย
(29) ปฏิบตั กิ ารอื่น ๆ เพื่อให้บรรลุซง่ึ วัตถุประสงค์ของกองทุนและรักษาไว้ซง่ึ ผลประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนภายใต้ขอบเขต หน้าที่ และ
ความ รับผิดชอบของบริษทั จัดการ โดยปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ ทีม่ อี ยู่ในปั จจุบนั และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมในอนาคต
บริษทั จัดการกองทุนรวมมีหน้าทีป่ ฏิบตั ติ ามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตลอดจน ประกาศ กฎ หรือคาสั ่งทีอ่ อกโดยอาศัยอานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทัง้ นี้ ในกรณีทข่ี อ้ กาหนดในข้อผูกพันหรือโครงการจัดการ
กองทุนรวมขัด หรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคาสั ่งดังกล่าว หากบริษทั จัดการกองทุนได้ดาเนินการให้เ ป็ นไปตาม
กฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคาสั ่งนัน้ ให้ถอื ว่าบริษทั จัดการกองทุนได้ปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว
เงื่อนไขการเปลี่ยนบริษทั จัดการ :
ในกรณีทม่ี กี ารเปลีย่ นบริษทั จัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคาสั ่งของสานักงาน หรือโดยเหตุอ่นื ใดตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษทั จัดการกองทุนรวมต้องดาเนินการตามทีจ่ าเป็ นเพื่อให้บริษทั จัดการกองทุนรวมรายใหม่เข้าทาหน้าทีต่ ่อไป
ได้ ซึง่ รวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษทั จัดการกองทุนรวมรายใหม่
บริษทั จัดการกองทุนรวมมีหน้าทีป่ ฏิบตั ติ ามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคาสั ่งทีอ่ อกโดยอาศัยอานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทัง้ นี้ ในกรณีทข่ี อ้ กาหนดในข้อผูกพันหรือโครงการจัดการ
กองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคาสั ่งดังกล่าว หากบริษทั จัดการกองทุนได้ดาเนินการให้เป็ นไปตาม
กฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคาสั ่งนัน้ ให้ถอื ว่าบริษทั จัดการกองทุนได้ปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว
เงื่อนไขการเปลี่ยนบริษทั จัดการ :
ในกรณีทม่ี กี ารเปลีย่ นบริษทั จัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคาสั ่งของสานักงาน หรือโดยเหตุอ่นื ใดตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษทั จัดการกองทุนรวมต้องดาเนินการตามทีจ่ าเป็ นเพื่อให้บริษทั จัดการกองทุนรวมรายใหม่เข้าทาหน้าทีต่ ่อไปได้ ซึง่
รวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษทั จัดการกองทุนรวมรายใหม่
2. ผู้ดแู ลผลประโยชน์ :
ชื่อ : ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
ทีอ่ ยู่ : อาคาร 140 ไวร์เลส (140 WIRELESS) ชัน้ 11 12 และ 14 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
(1) ดูแลให้บริษทั จัดการปฏิบตั ติ ามหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบตามทีร่ ะบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนและข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่วยลงทุน
กับบริษทั จัดการ พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือประกาศสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ ทีม่ อี ยู่ในปั จจุบนั และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมในอนาคต โดยเคร่งครัด
(2) รับฝากทรัพย์สนิ ของกองทุนโดยแยกไว้ต่างหากจากทรัพย์สนิ อื่น รวมถึงการดูแลและเก็บรักษาทรัพย์สนิ ของกองทุน รับเงินและทรัพย์สนิ
ต่าง ๆ ทีก่ องทุนพึงได้รบั จากการจัดตัง้ และจัดการกองทุน เช่น เงินปั นผล ดอกเบีย้ รับจากหลักทรัพย์ ผลตอบแทน เงินต้นอื่นใดทีไ่ ด้จาก
หลักทรัพย์หรือจากการจาหน่ายหรือเวนคืนหลักทรัพย์ เงินชาระค่าซื้อหน่วยลงทุน หรือเงินได้อ่นื ใดของกองทุน โดยดูแล รับฝาก และเก็บ
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(3)

(4)
(5)
(6)

(7)
(8)

(9)

(10)

(11)

รักษาไว้ในบัญชีเงินฝากและหรือบัญชีทรัพย์สนิ ของกองทุนพร้อมทัง้ ดูแลให้การเบิกจ่ายทรัพย์สนิ ของกองทุนเป็ นไปตามทีร่ ะบุไว้ใน
โครงการจัดการกองทุน รวมถึงการจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากของกองทุนเพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายของกองทุนตามคาสั ่งของบริษทั จัดการ ทัง้ นี้
ผูด้ ูแลผลประโยชน์จะรับผิดชอบต่อความเสียหาย ความสูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ทีเ่ กิดขึน้ จากการไม่สามารถดาเนินการรับหรือจ่ายเงิน
ได้ทนั ตามกาหนดเวลาตามคาสั ่งของบริษทั จัดการ
จัดทาบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สนิ ของกองทุน เช่น จัดทารายงานการดาเนินการตามคาสั ่งของบริษทั จัดการในการรับเงินและทรัพย์สนิ
ต่าง ๆ ทีก่ องทุนพึงได้รบั จากการจัดตัง้ และจัดการกองทุน เช่น เงินปั นผล ดอกเบีย้ การจาหน่ายหลักทรัพย์ จัดทาบัญชีและรับรองความ
ถูกต้องของทรัพย์สนิ ของกองทุนทีร่ บั ฝากไว้
จัดให้มกี ารรับมอบ ส่งมอบ เปลีย่ นแปลง จาหน่าย รับชาระ ชาระราคาหลักทรัพย์ และโอนหลักทรัพย์ต่าง ๆ ทีเ่ ป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุน
ตามคาสั ่งของบริษทั จัดการ โดยผูด้ ูแลผลประโยชน์จะได้ตรวจสอบรายละเอียดทีเ่ กีย่ วข้องให้ถูกต้องครบถ้วนก่อน
จัดทารายงานการคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ
รายงานเกีย่ วกับเงินสดของกองทุน
แจ้งและรายงานให้บริษทั จัดการทราบถึงสิทธิทเ่ี กี่ยวเนื่องกับทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนลงทุน เช่น สิทธิในการเข้าประชุมผูถ้ อื หุน้ สิทธิในการจอง
หุน้ เพิม่ ทุน สิทธิในการรับเงินปั นผลหรือดอกเบีย้ หรือเงินได้อ่นื ใดจากหลักทรัพย์ รวมถึงการแจ้งการเปลี่ยนแปลงของหลักทรัพย์ทม่ี ี
ผลกระทบต่อกองทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์ เป็ นต้น หรือสถานะการปิ ดโอนของหลักทรัพย์ โดยทันทีทผ่ี ดู้ ูแล
ผลประโยชน์ได้รบั ทราบข้อมูลเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
จัดทารายงานเสนอต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการกระทาการหรืองดเว้นกระทาการจนก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่กองทุน หรือไม่ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามมาตรา 125 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ดาเนินการฟ้ องร้องบังคับคดีให้บริษทั จัดการปฏิบตั ติ ามหน้าทีข่ องตนหรือฟ้ องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษทั จัดการ
ทัง้ นี้เพื่อประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทัง้ ปวง หรือเมื่อได้รบั คาสั ่งจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ นี้ ค่าใช้จ่ายในการฟ้ องร้ อง
บังคับคดีเพื่อประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนในกองทุนให้เรียกร้องจากทรัพย์สนิ กองทุนนัน้
รับรองความถูกต้องในการคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคารับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน จานวนหน่วยลงทุนทีเ่ พิม่ ขึน้ จากการจาหน่ายหน่วยลงทุนให้ผถู้ อื หน่วยลงทุน และจานวนหน่วยลงทุนทีล่ ดลงจากการขายคืนหน่วย
ลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุน ซึง่ บริษทั จัดการคานวณไว้ตามทีร่ ะบุในรายละเอียดโครงการ ทัง้ นี้ผดู้ ูแลผลประโยชน์จะต้องร่วมรับผิดชอบ
ต่อความสูญเสีย ความเสียหาย ความรับผิด และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมใด ๆ ทีเ่ กิดขึน้ จากความผิดพลาดในการคานวณมูลค่า
ทรัพย์สนิ มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทีบ่ ริษทั จัดการได้คานวณไว้และ
ผูด้ ูแลผลประโยชน์ได้รบั รองความถูกต้องแล้ว
ให้ความเห็นชอบเมื่อบริษทั จัดการเห็นว่ามีเหตุจาเป็ นทาให้ไม่สามารถจาหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ของกองทุนได้อย่าง
สมเหตุสมผล ไม่สามารถคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนได้อย่างเป็ นธรรมและเหมาะสม หรือมีเหตุจาเป็ นอื่นใดเพื่อคุม้ ครองประโยชน์
ของผูถ้ อื หน่วยลงทุน ซึง่ บริษทั จัดการจะไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนทีไ่ ด้รบั มาแล้ว
หรือจะหยุดรับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน หรือให้ความเห็นชอบกรณีการชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สนิ อื่นแทนเงิน การรับชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สนิ อื่นแทนการชาระหนี้ตามตราสารแห่งหนี้ตามวิธที ค่ี ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กาหนด กรณีราคาขายหรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และกรณีอ่นื ใด ทีก่ ฎหมายหรือประกาศทีเ่ กีย่ วข้องกาหนดให้ตอ้ งขอ
ความเห็นชอบจากผูด้ ูแลผลประโยชน์
ให้ความเห็นชอบแก่บริษทั จัดการในการกาหนดวิธคี านวณมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนตามราคาทีเ่ ป็ นธรรม เมื่อมีเหตุจาเป็ นทาให้วธิ ี
คานวณมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนตามวิธปี กติไม่สามารถคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมได้อย่างเป็ นธรรมและเหมาะสม หรือมี
เหตุจาเป็ นอื่นใดเพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุน หรือในกรณีทเ่ี ป็ นทรัพย์สนิ อื่นของกองทุนทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ไม่ได้มปี ระกาศกาหนดรายละเอียดไว้
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(12) ให้ความเห็นเกีย่ วกับการจัดการกองทุนของบริษทั จัดการ เพื่อเป็ นข้อมูลประกอบในการจัดทารายงานตามทีป่ ระกาศคณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด เช่น รายงานทุกรอบปี บญ
ั ชี รายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปี บญ
ั ชีหรือปี
ปฏิทนิ โดยผูด้ ูแลผลประโยชน์จะจัดทาและนาส่งถึงบริษทั จัดการภายใน 60 วันนับแต่วนั สิน้ รอบบัญชีของกองทุน และ 30 วัน นับแต่วนั
สิน้ รอบบัญชีของกองทุนหรือปี ปฏิทนิ ตามลาดับ
(13) เมื่อเกิดเหตุทต่ี อ้ งเลิกกองทุน ผูด้ ูแลผลประโยชน์จะสิน้ สุดหน้าทีเ่ มื่อผูช้ าระบัญชีของกองทุนได้จดทะเบียนเลิกกองทุนกับสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ นี้ ในระหว่างทีก่ ารชาระบัญชียงั ไม่สน้ิ สุด ผูด้ ูแลผลประโยชน์จะดูแลและรับฝากทรัพย์สนิ ของกองทุนจนกว่าจะ
จดทะเบียนเลิกกองทุนดังกล่าวกับสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรียบร้อยแล้ว และผูด้ ูแลผลประโยชน์จะดูแลตรวจสอบให้ผชู้ าระบัญชี
ปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และหากผูช้ าระบัญชีกระทาการหรืองดเว้นกระทาการตามทีก่ ฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องประกาศกาหนด จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่
กองทุน ผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนจะรายงานให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน
(14) จ่ายเงินคืนให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนตามคาสั ่งของผูช้ าระบัญชี
(15) กรณีทส่ี ญ
ั ญาสิน้ สุดลงไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ผูด้ ูแลผลประโยชน์จะดาเนินการโอน และหรือส่งมอบทรัพย์สนิ และข้อมูลเอกสารทัง้ หมด
ของกองทุนให้แก่ผดู้ ูแลผลประโยชน์รายใหม่หรือผูช้ าระบัญชี (แล้วแต่กรณี) หรือตามคาสั ่งของบริษทั จัดการหรือคาสั ่งของสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 30 วันนับแต่วนั ทีส่ ญ
ั ญาสิน้ สุดลง
(16) หน้าทีอ่ ่นื ใดตามทีก่ ฎหมายเกีย่ วกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมาย ก.ล.ต. กาหนด โดยปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตาม
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ทัง้ ทีม่ อี ยู่ในปั จจุบนั และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมในอนาคต
ผูด้ ูแลผลประโยชน์มอี านาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบตามทีก่ าหนดไว้ในสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมและตาม
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึง่ รวมถึงหน้าทีด่ ูแลรักษาประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุน และเมื่อมีการ
เปลีย่ นแปลงผูด้ ูแลผลประโยชน์ ผูด้ ูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าทีด่ าเนินการตามทีจ่ าเป็ นเพื่อให้ผดู้ ูแลผลประโยชน์รายใหม่สามารถ
ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ่อไปได้ ซึง่ การดาเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื่อในหนังสือเพื่อรับรองความถูกต้องและครบถ้วนของสิง่ ทีส่ ่งมอบ
ให้ผดู้ ูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลีย่ นแปลงผูด้ ูแลผลประโยชน์
ในกรณีทผ่ี ดู้ ูแลผลประโยชน์กระทาการ งดเว้นกระทาการ หรือละเลยไม่ปฏิบตั หิ น้าที่ ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุน ผู้
ถือหน่วยลงทุนอาจใช้สทิ ธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการ
ฟ้ องร้องบังคับคดีกบั ผูด้ ูแลผลประโยชน์เพื่อประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทัง้ ปวงได้
ผูด้ ูแลผลประโยชน์ตอ้ งไม่กระทาการอันเป็ นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผูถ้ อื หน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระทานัน้ จะเป็ นไป
เพื่อประโยชน์ของผูด้ ูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผูอ้ ่นื เว้นแต่เป็ นการเรียกค่าตอบแทนในการทาหน้าทีเ่ ป็ นผูด้ ูแลผลประโยชน์
หรือเป็ นการดาเนินการในลักษณะทีเ่ ป็ นธรรมและได้เปิ ดเผยข้อมูลให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทราบก่อนอย่างเพียงพอแล้ว โดยผูถ้ อื หน่วยลงทุน
ทีไ่ ด้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน
ในกรณีทก่ี ารดาเนินการใดต้องได้รบั มติของผูถ้ อื หน่วยลงทุน หากบริษทั จัดการกองทุนรวมไม่ดาเนินการขอมติ ให้ผดู้ ูแลผลประโยชน์มี
อานาจดาเนินการตามทีจ่ าเป็ นเพื่อขอมติของผูถ้ อื หน่วยลงทุนได้
เงื่อนไขการเปลี่ยนผูด้ ูแลผลประโยชน์ :
บริษทั จัดการจะเปลีย่ นตัวผูด้ ูแลผลประโยชน์เมื่อปรากฏเหตุขอ้ ใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อ ดังต่อไปนี้ ทัง้ นี้โดยได้รบั ความเห็นชอบจาก
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(1) เมื่อบริษทั จัดการหรือผูด้ ูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ ายหนึ่ง มีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ โดยบอกกล่าว
ให้อกี ฝ่ ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
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(2) ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการหรือผูด้ ูแลผลประโยชน์ไม่ปฏิบตั ติ ามหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีไ่ ด้ตกลงไว้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์หรือบริษทั
จัดการอาจบอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ โดยบอกกล่าวให้อกี ฝ่ ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเป็ นเวลาไม่
น้อยกว่า 30 วัน
(3) ในกรณีทม่ี กี ารเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงการจัดการกองทุน หรือมีการแก้ไขเปลีย่ นแปลงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายหรือกรณีอ่ื นใด
อันจะมีผลเป็ นการเพิม่ ภาระหน้าทีแ่ ก่ผดู้ ูแลผลประโยชน์ และผูด้ ูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าทีด่ งั กล่าว ผูด้ ูแลผลประโยชน์มี
สิทธิบอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้บริษทั จัดการทราบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเป็ นเวลาไม่น้อย
กว่า 90 วัน
(4) ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากซึง่ คิดตามจานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึง่ หนึ่งของจานวนหน่วยลงทุนทีข่ ายได้แล้ว
ทัง้ หมดของกองทุนเรียกร้องให้มกี ารเปลีย่ นแปลงผูด้ ูแลผลประโยชน์
(5) ในกรณีทผ่ี ดู้ ูแลผลประโยชน์นาข้อมูลต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดการกองทุนหรือข้อมูลอื่นทีเ่ กีย่ วข้องกับกองทุนไปเปิ ดเผย หรือใช้
ในทางทีก่ ่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนหรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผดู้ ูแลผลประโยชน์เอง บริษทั จัดการสามารถบอก
เลิกสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ได้ ทัง้ นี้ การบอกเลิกสัญญาจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไม่น้อยกว่า 15 วัน
(6) ในกรณีทผ่ี ดู้ ูแลผลประโยชน์มคี ุณสมบัตไิ ม่เป็ นไปตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย
คุณสมบัตขิ องผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมในภายหลัง บริษทั จัดการจะดาเนินการให้ผดู้ ูแลผลประโยชน์แก้ไขคุ ณสมบัตใิ ห้
ถูกต้องภายในสิบห้าวันนับแต่วนั ทีบ่ ริษทั จัดการทราบเหตุดงั กล่าว และแจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทราบภายในสามวันทาการนับแต่วนั ทีแ่ ก้ไขเสร็จสิ้น
ในกรณีทผ่ี ดู้ ูแลผลประโยชน์มไิ ด้แก้ไขคุณสมบัตใิ ห้ถูกต้องภายในกาหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง บริษทั จัดการจะขออนุญาตเปลีย่ นตัว
ผูด้ ูแลผลประโยชน์ต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในสิบห้าวันนับแต่วนั ทีค่ รบกาหนดเวลาดังกล่าว และเมื่อได้รบั อนุญาต
แล้ว บริษทั จัดการจะแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์รายใหม่แทนโดยพลัน
(7) เมื่อผูด้ ูแลผลประโยชน์เป็ นผูล้ ้มละลายตามคาสั ่งศาล
(8) ในกรณีทม่ี เี หตุให้ตอ้ งเปลีย่ นตัวผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุน และต้องแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์อ่นื แทน ให้กระทาได้ต่อเมื่อบริษทั
จัดการได้รบั อนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว
ในกรณีผดู้ ูแลผลประโยชน์กระทาการอันเป็ นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวม หรือผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีไ่ ม่เข้าข้อยกเว้นให้
กระทาได้ หากเป็ นกรณีทม่ี นี ัยสาคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมมีอานาจบอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ ูแล
ผลประโยชน์ได้
สถานทีเ่ ก็บรักษาทรัพย์สนิ กองทุนรวม :
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
100 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 02-724-4000
3. นายทะเบียนหน่ วยลงทุน :
ชื่อ : บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด
ทีอ่ ยู่ : 44 อาคาร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชัน้ 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2686-9595
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4. ผู้จดั จาหน่ าย : ไม่มี
5. ผู้ดแู ลสภาพคล่อง (Market Maker) : ไม่มี
6. ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) : ไม่มี
7. ที่ปรึกษาการลงทุน : ไม่มี
8. ที่ปรึกษากองทุน : ไม่มี
9. ผู้ประกัน : ไม่มี
10. ผู้รบั มอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : ไม่มี
11. คณะตัวแทนผู้ถือหน่ วยลงทุน : ไม่มี
12. Prime Broker : ไม่มี
13. สิ ทธิ หน้ าที่และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่ วยลงทุน :
13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน :
ตามเงื่อนไข และวิธกี ารทีร่ ะบุในหัวข้อ “วิธกี ารรับซื้อคืนหน่วยลงทุน"
13.2. สิทธิในการรับเงินปั นผล :
ไม่ม ี
13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน :
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนและต้องชาระค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมการโอนตามระเบียบวิธกี ารทีน่ ายทะเบียน
กองทุนกาหนด
13.4. ข้อจากัดการโอนหน่วยลงทุน :
13.5. สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิม่ เติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธจี ดั การ :
13.5.1 ผูถ้ อื หน่วยลงทุนมีสทิ ธิลงมติเพื่อให้บริษทั จัดการทาการแก้ไขเพิม่ เติมโครงการจัดการกองทุนโดยบริษทั จัดการจะกระทาการตาม
หัวข้อ "การขอมติของผูถ้ อื หน่วยลงทุน และวิธกี ารแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธกี ารจัดการ"
13.5.2 กรณีผถู้ อื หน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนรวม บริษทั
จัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนทีเ่ กินกว่า 1 ใน 3 เว้นแต่กรณีทม่ี กี ารแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผถู้ อื
หน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผูถ้ อื หน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจานวนทีถ่ อื อยู่
13.6. สิทธิในการได้รบั เงินคืนเมื่อเลิกโครงการ :
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ผูถ้ อื หน่วยลงทุนมีสทิ ธิทจ่ี ะได้รบั เงินคืนเมื่อบริษทั จัดการเลิกกองทุนรวม โดยบริษทั จัดการจะดาเนินการตามหัวข้อ "การชาระ
บัญชีกองทุนรวมและวิธกี ารเฉลีย่ เงินคืนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนเมื่อเลิกโครงการ"
13.7. สิทธิประโยชน์อ่นื ๆ :
ไม่ม ี
13.8. อื่น ๆ :
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนมีความรับผิดจากัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนทีย่ งั ส่งใช้แก่บริษทั จัดการกองทุนรวมไม่ค รบ
การทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถอื ว่าผูถ้ อื หน่วย
ลงทุนดังกล่าวยอมรับทีจ่ ะผูกพันตามข้อกาหนดในข้อผูกพันซึง่ ลงนามโดยผูด้ ูแลผลประโยชน์ทไ่ี ด้รบั การแต่งตัง้ จากบริษทั จัดการกองทุน
รวมโดยชอบ
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนมีสทิ ธิเรียกให้บริษทั จัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุนของกองทุน
รวมทีต่ นถือ ทัง้ นี้ ในกรณีทม่ี กี ารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รบั ประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุน
แต่ละชนิดต้องเป็ นไปตามข้อกาหนดของหน่วยลงทุนชนิดนัน้ ๆ ด้วย
14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิ ทธิ ในหน่ วยลงทุน :
14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
- สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
- หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
14.2. เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ :
กองทุนจะใช้ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) โดยจะดาเนินการดังต่อไปนี้เว้นแต่จะได้รบั อนุญาตจากบริษทั จัดการให้
ดาเนินการเป็ นอย่างอื่น
14.2.1 สาหรับการเสนอขายครัง้ แรก
ภายหลังจากทีบ่ ริษทั จัดการได้จดั สรรหน่วยลงทุนให้ผสู้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุน ตามคาสั ่งซื้อทีส่ มบูรณ์และบริษทั จัดการได้รบั ชาระเงิน
ค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผถู้ อื หน่วยลงทุน ภายใน
15 วันนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันสิน้ สุดระยะเวลาการเสนอขายครัง้ แรก
14.2.2 ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถแจ้งให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทราบถึงข้อมูลทีผ่ ดิ พลาดหรือไม่ครบถ้วน ในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วย
ลงทุนได้ โดยต้องแจ้งให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทราบภายใน 15 วันนับจากวันทีน่ ายทะเบียนได้จดั ส่งหนังสือรับรองสิทธิใน
หน่วยลงทุนดังกล่าว
14.2.3 บริษทั จัดการและนายทะเบียนขอสงวนสิทธิทจ่ี ะเปลีย่ นรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจากหนังสือรับรองสิทธิใน
หน่วยลงทุนเป็ นสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรูปแบบอื่นทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต โดยบริษทั จัดการ
จะติดประกาศรายละเอียดทีเ่ กี่ยวข้อง ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลีย่ นแปลง ทีท่ ท่ี าการทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานที่
ติดต่อของผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
14.2.4 หากเป็ นกรณีผถู้ อื หน่วยลงทุน 2 คนถือหน่วยลงทุนร่วมกัน นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะบันทึกชื่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนทัง้ หมดเป็ นผู้
ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน โดยจะถือเอาบุคคลทีม่ ชี ่อื แรกในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวมเป็ นผูใ้ ช้สทิ ธิใน
ฐานะผูถ้ อื หน่วยลงทุนหรือผูร้ บั เงินทีไ่ ด้จากการขายคืนหน่วยลงทุน
บริษทั จัดการกองทุนรวมจะจัดทาหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน เพื่อให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนสามารถใช้
อ้างอิงต่อบริษทั จัดการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได้
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ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หน่วยลงทุนจาเป็ นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษทั จัดการกองทุนรวมต้องจัดทาใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผถู้ อื หน่วย
ลงทุน
15. กาหนดเวลา วิ ธีการ และข้อจากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผ้ถู ือหน่ วยลงทุน : ไม่มี
16. วิ ธีการชาระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผ้ถู ือหน่ วยลงทุน :
หากมีการผิดนัดชาระหนี้หรือมีพฤติการณ์ว่าผูอ้ อกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมจะไม่สามารถชาระหนี้ได้ บริษทั
จัดการจะรับชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สนิ อื่นทัง้ ทีเ่ ป็ นหลักประกันและมิใช่หลักประกันเพื่อกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธกี ารในการจัดการกองทุนรวมในกรณีทผ่ี อู้ อกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชาระหนี้ ดังนี้
16.1 กรณีทบ่ี ริษทั จัดการได้บนั ทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็ นศูนย์
16.1.1 เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็ นศูนย์ ผูถ้ อื หน่วยลงทุนทุกรายทีม่ ชี ่อื อยู่ในทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน ณ
วันทีบ่ ริษทั จัดการได้บนั ทึกมูลค่า ตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็ นศูนย์เป็ นผูม้ สี ทิ ธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการ
รับชาระหนี้
16.1.2 เมื่อได้รบั ทรัพย์สนิ มาจากการรับชาระหนี้ บริษทั จัดการจะไม่นาทรัพย์สนิ ดังกล่าวและเงินได้สุทธิจากทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการรับ
ชาระหนี้ มารวมคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม และจะจาหน่ายทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการรับชาระหนี้ในโอกาสแรกที่
สามารถกระทาได้โดยคานึงถึงประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ เว้นแต่กรณีทผ่ี ถู้ อื หน่วยลงทุนทีม่ สี ทิ ธิในเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการรับชาระหนี้ตกลงรับชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สนิ ดังกล่าวแทนเงิน ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ มาคมบริษทั
จัดการลงทุนกาหนดโดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ในระหว่างทีบ่ ริษทั จัดการยังไม่สามารถจาหน่ายทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการรับชาระหนี้ บริษทั จัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สนิ นัน้ ได้ และในกรณีทม่ี คี ่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สนิ บริษทั จัดการจะจ่ายจากเงินสารอง รายได้หรือผลประโยชน์ทไ่ี ด้
จากการบริหารทรัพย์สนิ นัน้
16.1.3 เมื่อมีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการรับชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สนิ อื่นในแต่ละครัง้ บริษทั จัดการจะเฉลีย่ เงินได้สุทธิจากทรัพย์ สนิ
ทีไ่ ด้จากการรับชาระหนี้คนื ให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนทีม่ สี ทิ ธิในเงินได้สุทธินนั ้ ภายใน 45 วันนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันทีม่ เี งินได้สุทธิ
และจะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเฉลีย่ เงินคืนไปยังสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ถัดจาก
วันทีบ่ ริษทั จัดการได้เฉลีย่ เงินคืน เว้นแต่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผันระยะเวลาการเฉลี่ยเงินคืนเป็ นอย่างอื่น
16.1.4 เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็ นศูนย์แล้ว ต่อมาปรากฏว่ากองทุนรวมได้รบั ชาระหนี้ตามตราสารแห่ง
หนี้หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็ นเงิน บริษทั จัดการจะปฏิบตั ติ ามความในข้อ 16.1.3 โดยอนุโลม
16.2 กรณีทบ่ี ริษทั จัดการไม่ได้บนั ทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็ นศูนย์
16.2.1 ก่อนการรับชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สนิ อื่นทีม่ ใิ ช่หลักประกันในแต่ละครัง้ บริษทั จัดการจะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ อื หน่วยลงทุน
โดยมติพเิ ศษและบริษทั จัดการจะระบุรายละเอียดเกีย่ วกับทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนรวมจะได้จากการรับชาระหนี้ มูลค่าของทรัพย์สนิ
ประมาณการค่าใช้จ่าย พร้อมเหตุผลและความจาเป็ นในการรับชาระหนี้
16.2.2 เมื่อได้รบั ทรัพย์สนิ มาจากการรับชาระหนี้ บริษทั จัดการจะนาทรัพย์สนิ ดังกล่าวมารวมคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
โดยจะกาหนดราคาทรัพย์สนิ นัน้ เพื่อใช้ในการคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ ามาคม
บริษทั จัดการลงทุนกาหนดโดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะดาเนินการกับทรัพย์สนิ ดังกล่าว
ดังนี้
(1) กรณีเป็ นทรัพย์สนิ ประเภททีก่ องทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษทั จัดการอาจมีไว้ซ่งึ ทรัพย์สนิ ดังกล่าวต่อไปเพื่อเป็ น
ทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมก็ได้
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(2) กรณีเป็ นทรัพย์สนิ ประเภททีก่ องทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษทั จัดการจะจาหน่ายทรัพย์สนิ ดังกล่าวในโอกาส
แรกทีส่ ามารถกระทาได้โดยคานึงถึงประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ และในระหว่างทีบ่ ริษทั จัดการยังไม่สามารถ
จาหน่ายทรัพย์สนิ ดังกล่าว บริษทั จัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ ดังกล่าว
ในกรณีทม่ี คี ่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สนิ บริษทั จัดการจะจ่ายจากทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม
16.3 ในกรณีทม่ี พี ฤติการณ์ว่าผูอ้ อกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชาระหนี้ได้ บริษทั จัดการกองทุนรวมจะ
ดาเนินการให้ผถู้ อื หน่วยทุกรายทีม่ ชี ่อื อยู่ในทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน ณ วันทีม่ พี ฤติการณ์ว่าผูอ้ อกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิ
เรียกร้องจะไม่สามารถชาระหนี้ได้ เป็ นผูม้ สี ทิ ธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สนิ อื่นทีไ่ ด้จากการรับชาระหนี้กไ็ ด้ ทัง้ นี้ ในการดาเนินการดังกล่าว
บริษทั จัดการไม่ตอ้ งนาตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องนัน้ มารวมคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
เงื่อนไขเพิม่ เติม :
ในการเฉลีย่ เงินคืนแต่ละครัง้ ตามข้อ 16.1.3 หากบริษทั จัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่า เงินได้สุทธิจากทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการรับชาระหนี้
ไม่คมุ้ กับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน บริษทั จัดการอาจนาเงินได้สุทธิดงั กล่าวไปรวมจ่ายในโอกาสแรกทีก่ าร
เฉลีย่ เงินคืนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนจะคุม้ กับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ทัง้ นี้ หากได้มกี ารจาหน่ายทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการรับชาระหนี้จนครบถ้วน
แล้ว และปรากฏว่าเงินได้สุทธินนั ้ ไม่คมุ้ กับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลีย่ เงินคืน บริษทั จัดการอาจนาเงินได้สุทธิดงั กล่าวมารวมคานวณเป็ น
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวมก็ได้
การชาระเงินหรือทรัพย์สนิ อื่นให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน บริษทั จัดการกองทุนรวมจะชาระให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุ นทีป่ รากฏชื่อตามทะเบียนผู้
ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาทีก่ าหนด เท่านัน้
วิธกี ารชาระเงินหรือทรัพย์สนิ อื่นให้แก่บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องอื่น ๆ (ถ้ามี) : 17. การจัดทาทะเบียนหน่ วยลงทุน การโอนหน่ วยลงทุน และข้อจากัดในการโอนหน่ วยลงทุน :
บริษทั จัดการกองทุนรวมมีหน้าทีจ่ ดั ให้มที ะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ทอ่ี อกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ให้สนั นิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชาระเงินหรือทรัพย์สนิ อื่น รวมทัง้ การให้สทิ ธิหรือการจากัดสิทธิใด ๆ แก่ผถู้ อื หน่วย
ลงทุนทีป่ รากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน หากได้กระทาตามข้อกาหนดในข้อผูกพันหรือตามกฎหมายแล้ว ให้ถอื ว่าบริษทั จัดการ
กองทุนรวมได้ดาเนินการตามอานาจหน้าทีแ่ ล้ว
บริษทั จัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจานาหน่วยลงทุน ในกรณีดงั นี้
(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็ นกองทุนรวมทีเ่ สนอขายต่อผูล้ งทุนทีม่ ใิ ช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะทาให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนไม่เป็ น ผู้
ลงทุนสถาบัน ผูล้ งทุนรายใหญ่ หรือผูม้ เี งินลงทุนสูง ตามทีก่ าหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่เป็ นการโอนทางมรดก
(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็ นกองทุนรวมทีเ่ สนอขายต่อผูล้ งทุนสถาบันหรือผูล้ งทุนรายใหญ่พเิ ศษ และการโอนหน่วยลงทุนจะทาให้ผถู้ อื
หน่วยลงทุนไม่เป็ นผูล้ งทุนสถาบันหรือผูล้ งทุนรายใหญ่พเิ ศษ ตามทีก่ าหนด ในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่เป็ นการโอนทางมรดก
(ค) การโอนหรือการจานาหน่วยลงทุน ดังนี้
1. หน่วยลงทุนทีบ่ ริษทั จัดการกองทุนรวมขายให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็ นกองทุนรวมหุน้
ระยะยาวทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพ
3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน
18. การระงับข้อพิ พาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : ไม่มี
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19. การเลิ กกองทุนรวม :
เงื่อนไขในการเลิ กกองทุน :
19.1 หากปรากฏว่ากองทุนเปิ ดใดมีมลู ค่าหน่วยลงทุนหรือมีผถู้ อื หน่วยลงทุนเป็ นจานวนดังนี้
(1) จานวนผูถ้ อื หน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 รายในวันทาการใด
(2) มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมด
(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็ นจานวนเกินกว่า 2 ใน 3
ของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมด ทัง้ นี้ ในกรณีทเ่ี ป็ นกองทุนรวมทีม่ กี าหนดระยะเวลาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
เป็ นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พจิ ารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ซึง่
กองทุนรวมเปิ ดให้รบั ซื้อคืนหน่วยลงทุนเท่านัน้
ความใน (2) วรรคหนึ่ง มิให้นามาใช้บงั คับกับกองทุนรวมทีบ่ ริษทั จัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและ
สมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีเ่ หลืออยู่ เนื่องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สนิ คงเหลือที่
มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีเ่ หลืออยู่จะไม่ได้รบั ผลกระทบจากการขายคืนนัน้
ความใน (2) วรรคหนึ่ง และวรรคสอง มิให้นามาใช้บงั คับกับกองทุนรวมตลาดเงิน กองทุนรวมหน่วยลงทุน กองทุนรวมฟี ดเดอร์
กองทุนรวมดัชนี และกองทุนรวมอีทเี อฟ
(3) บริษทั จัดการกองทุนรวมดาเนินการเลิกกองทุนรวมเปิ ดตามหลักเกณฑ์ทก่ี าหนดไว้ในข้อ “การดาเนินการของบริษทั จัดการ เมื่อเลิก
กองทุนรวม” เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงทีบ่ ริษทั จัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืน
หน่วยลงทุนตามข้อ 19.1 (2) วรรคหนึ่ง และการเลิกกองทุนรวมจะเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนโดยรวม ทัง้ นี้ ให้นาความในข้อ
(2) วรรคสองมาใช้บงั คับโดยอนุโลม
(4) เมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนทีข่ ายได้แล้วทัง้ หมด โดยคานวณตามมูลค่าทีต่ ราไว้ของหน่วยลงทุน ลดลงเหลือน้อยกว่า 50 ล้านบาทในวันทา
การใด และบริษทั จัดการประสงค์จะเลิกกองทุนรวมนัน้
19.2 เมื่อสานักงานมีคาสั ่งเลิกกองทุนรวมตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือเมื่อสานักงานมีคาสั ่งเพิกถอนการอนุมตั ใิ ห้
จัดตัง้ และจัดการกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการกากับตล าดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัวไป
่
กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทีม่ ใิ ช่รายย่อย
19.3 เมื่อการอนุมตั ใิ ห้จดั ตัง้ กองทุนรวมเป็ นอันสิน้ สุดลงตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการจัดตัง้ กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุน
ทัวไปและเพื
่
่อผูล้ งทุนทีม่ ใิ ช่รายย่อย และการเข้าทาสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล
19.4 เมื่อได้รบั ความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากหรือมติพเิ ศษของผูถ้ อื หน่วย
19.5 สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอานาจเพิกถอนการอนุมตั ใิ ห้จดั ตัง้ และจัดการกองทุนรวม ในกรณีทป่ี รากฎเหตุดงั ต่อไปนี้
(1) มีการแก้ไขเพิม่ เติมโครงการหรือข้อผูกพันทีข่ ดั หรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตลอดจนประกาศ กฎ หรือ
คาสั ่งทีอ่ อกโดยอาศัยอานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว
(2) มีการจาหน่ายหน่วยลงทุนโดยบริษทั จัดการกองทุนรวมมิได้ปฎิบตั หิ รือดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ เกีย่ วกับการเสนอขายหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัวไปตามที
่
ก่ าหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการจัดส่งหรือ
แจกจ่ายหนังสือชีช้ วนและการเสนอขายหน่วยลงทุน
ในกรณีทส่ี านักงานสั ่งเพิกถอนการอนุมตั ใิ ห้จดั ตัง้ และจัดการกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมดาเนินการให้มี
การเลิกกองทุนรวมทันที
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะเพิกถอนการอนุมตั ใิ ห้จดั ตัง้ และจัดการกองทุนรวม ในกรณีทม่ี เี หตุอนั ควรสงสัยว่าอาจมีการจัดตัง้
กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัวไปเพื
่
่อการแสวงหาประโยชน์จากการลงทุนของบุคคลหรือกลุ่ม บุคคลใดเป็ นการเฉพาะ หรือเพื่อเป็ น
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เครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพย์สนิ หรือธุรกิจของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด และสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ดาเนินการแจ้ง
ให้บริษทั จัดการหรือบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องทาการชีแ้ จง แสดงเหตุผล ข้อเท็จจริง และหลักฐาน ซึง่ ในกรณีทไ่ี ม่มกี ารชี้แจง หรือชีแ้ จง
แล้วแต่ไม่อาจพิสูจน์หรือทาให้เชื่อได้ว่าการจัดตัง้ กองทุนรวมเป็ นการจัดตัง้ กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัวไปอย่
่
างแท้จริง และสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สั ่งให้บริษทั จัดการทาการแก้ไข หรือดาเนินการใด ๆ และบริษทั จัดการไม่สามารถดาเนินการตามทีส่ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สั ่งได้ หรือดาเนินการแล้วแต่ไม่สามารถทาให้กองทุนรวมเป็ นกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัวไปอย่
่
างแท้จริง
19.6 ในกรณีทภ่ี ายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรกแล้ว ปรากฏว่าไม่มตี ราสารทีส่ ามารถลงทุนได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุน บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะเลิกโครงการ
การดาเนินการของบริษทั จัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม :
บริษทั จัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี้เพื่อเลิกกองทุน เว้นแต่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต จะพิจารณาผ่อนผัน หรือสั ่งการให้บริษทั จัดการ
ปฏิบตั เิ ป็ นอย่างอื่น
(1) ยุตกิ ารรับคาสั ่งซื้อและคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนตัง้ แต่วนั ทาการทีป่ รากฏเหตุตาม 19.1
(2) แจ้งให้ผทู้ เ่ี กีย่ วข้องทราบภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ทีเ่ กิดเหตุการณ์ตาม 19.1 โดยวิธกี ารดังนี้
(ก) แจ้งผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีม่ ชี ่อื อยู่ในทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนโดยช่องทางใดๆ ทีม่ หี ลักฐานว่า สามารถติดต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนได้
(ข) แจ้งเป็ นหนังสือถึงผูด้ ูแลผลประโยชน์
(ค) แจ้งสานักงานผ่านระบบทีจ่ ดั ไว้บนเว็บไซต์ของสานักงาน
(3) จาหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ทีเ่ หลืออยู่ของกองทุนเปิ ดดังกล่าวภายใน 5 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ทาการทีป่ รากฏเหตุตาม 19.1 เพื่อ
รวบรวมเงินเท่าทีส่ ามารถกระทาได้เพื่อชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
(4) ชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจานวนเงินทีร่ วบรวมได้ตาม (3) ให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนภายใน 10 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ทีป่ รากฏเหตุ
ตาม 19.1 และเมื่อได้ดาเนินการชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแล้วจะถือว่าเป็ นการเลิกกองทุนเปิ ดนัน้
เมื่อได้ดาเนินการตาม (1) ถึง (4) แล้ว หากมีหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ คงเหลืออยู่จากการดาเนินการตาม (3) บริษทั จัดการจะดาเนินการ
ตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี ารชาระบัญชีของกองทุนรวม ในกรณีท่ี
ปรากฏว่ากองทุนเปิ ดมีมลู ค่าหน่วยลงทุนหรือมีผถู้ อื หน่วยลงทุนเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทจ่ี ะต้องดาเนินการเพื่อเลิกกองทุนเปิ ดตามข้อ “การ
เลิกโครงการจัดการกองทุนรวม” ให้บริษทั จัดการได้รบั การยกเว้นไม่ตอ้ งปฏิบตั ใิ นเรื่องดังต่อไปนี้ ในกรณีทค่ี ณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีประกาศแก้ไขเพิม่ เติม บริษทั จัดการจะดาเนินการให้เป็ นไปตามประกาศทีแ่ ก้ไขด้วย
(1) การจัดทาและจัดส่งหนังสือชีช้ วนใหม่ให้เป็ นปั จจุบนั ตามข้อ “สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษทั จัดการ” หากวันทีป่ รากฏเหตุ
ตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวเกิดขึน้ ก่อนหรือในวันทีค่ รบกาหนดจัดทาหรือจัดส่งหนังสือชีช้ วน
(2) การจัดทาและจัดส่งรายงานการลงทุนตามข้อ “สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษทั จัดการ” หากวันทีป่ รากฏเหตุตามหลักเกณฑ์
ดังกล่าวเกิดขึน้ ก่อนหรือในวันทีค่ รบกาหนดจัดทาหรือจัดส่งรายงาน
(3) การจัดทารายงานพอร์ตโฟลิโอ ดูเรชัน (portfolio duration) ตามข้อ “สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษทั จัดการ” นับตัง้ แต่วนั ที่
ปรากฏเหตุตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว และการจัดส่งรายงานดังกล่าว หากวันทีป่ รากฏเหตุตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวเกิดขึน้ ก่อนหรือในวันที่
ครบกาหนดจัดส่งรายงาน
(4) การจัดทารายงานการลงทุนตามข้อ “สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษทั จัดการ” นับตัง้ แต่วนั ทีป่ รากฏเหตุตามหลักเกณฑ์
ดังกล่าว และการจัดส่งรายงานดังกล่าว หากวันทีป่ รากฏเหตุตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวเกิดขึน้ ก่อนหรือในวันทีค่ รบกาหนดจัดส่งรายงาน
(5) การจัดทาและจัดส่งรายงานเพื่อแสดงข้อมูลตามข้อ “สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษทั จัดการ” หากวันทีป่ รากฏเหตุการณ์ตาม
หลักเกณฑ์ดงั กล่าวเกิดขึน้ ก่อนหรือในวันทีค่ รบกาหนดจัดทาหรือจัดส่งรายงาน
(6) การคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามข้อ “วิธกี ารคานวณ
กาหนดเวลาในการคานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน” นับตัง้ แต่วนั ทีป่ รากฏเหตุตาม
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ข้อผูกพัน
หลักเกณฑ์ดงั กล่าว และการประกาศมูลค่าและราคาดังกล่าวตามข้อ “วิธกี ารคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณและการประกาศมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน” นับตัง้ แต่วนั ทีป่ รากฏเหตุตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว
20. การชาระบัญชีเมื่อเลิ กกองทุน :
บริษทั จัดการจะจัดให้มกี ารชาระบัญชี โดยจะแต่งตัง้ ผูช้ าระบัญชีทส่ี านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบเพื่อทาหน้าทีร่ วบรวม และ
แจกจ่ายทรัพย์สนิ ทีค่ งเหลือจากการชาระหนี้สนิ ของกองทุนรวมแล้วให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน รวมทัง้ ทาการอย่างอื่นตามแต่จาเป็ นเพื่อชาระบัญชี
กองทุนให้เสร็จสิ้น ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี ารทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกาหนด สาหรับค่าใช้จ่ายและเงินค่าตอบแทนใน
การชาระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจ่ายจากทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมและผูช้ าระบัญชีจะดาเนินการเฉลีย่ เงินคืนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนตาม
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิเท่าทีค่ งเหลืออยู่ตามสัดส่วนจานวนหน่วยลงทุนทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุนถืออยู่ตามหลักฐานทีป่ รากฏในทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน
ณ วันเลิกโครงการ
เมื่อได้ชาระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผูช้ าระบัญชีจะทาการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และภายหลังจากจด
ทะเบียนเลิกกองทุนรวมแล้ว หากปรากฏว่ายังมีทรัพย์สนิ คงค้างอยู่ให้ผชู้ าระบัญชีจดั การโอนทรัพย์สนิ ดังกล่าวให้ตกเป็ นกรรมสิทธิ ์ของ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
โครงการจัดการกองทุนรวมทีผ่ ่านการอนุมตั จิ ากสานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิม่ เติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทีแ่ นบท้ายข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่วยลงทุนกับบริษทั จัดการกองทุนรวม ถือเป็ นส่วนหนึ่งของข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื
หน่วยลงทุนกับบริษทั จัดการกองทุนรวม
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