หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงกำร
กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล หุ้นปันผล
Principal Dividend Equity Fund (PRINCIPAL DEF)

• กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล หุ้นปั นผล มีนโยบำยที่จะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ ำ เพื่อแสวงหำผลประโยชน์ตอบ
แทน ทำให้กองทุนรวม/เปิ ดนี้ มีควำมเสี่ยงมำกกว่ำกองทุนรวมอื่น จึงเหมำะสมกับ ผู้ลงทุนที่ ต้องกำรผลตอบแทนสูงและ
รับควำมเสี่ยงได้สูงกว่ำผู้ลงทุนทัว่ ไป
• กำรลงทุนในหน่ วยลงทุนมิ ใช่กำรฝำกเงิ น และมีควำมเสี่ยงของกำรลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุน เมื่อเห็นว่ำกำร
ลงทุนในกองทุนนี้ เหมำะสมกับวัตถุประสงค์กำรลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรับควำมเสี่ยงที่อำจเกิ ดขึ้นจำกกำรลงทุนได้
• ในกรณี ที่กองทุนนี้ ไม่สำมำรถดำรงสิ นทรัพย์สภำพคล่องได้ ผู้ลงทุนอำจไม่สำมำรถขำยคืนหน่ วยลงทุนได้ตำมที่มีคำสั ่งไว้
• ในกรณี ที่มีเหตุกำรณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอำจได้รบั ชำระเงินค่ำขำยคืนหน่ วยลงทุนล่ำช้ำกว่ำระยะเวลำที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้
ชวน
• ผู้ลงทุนควรศึกษำข้อมูลในหนังสือชี้ชวนเข้ำใจและควรเก็บหนังสือชี้ ชวนไว้เป็ นข้อมูลเพื่อใช้อ้ำงอิ งในอนำคต และเมื่อมี
ข้อสงสัย ให้สอบถำมผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้ำใจก่อนซื้อหน่ วยลงทุน
• กำรพิ จำรณำร่ำงหนังสือชี้ชวนในกำรเสนอขำยหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ มิได้เป็ นกำรแสดงว่ำสำนักงำนได้รบั รองถึง
ควำมถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันรำคำหรือผลตอบแทนของหน่ วยลงทุนที่เสนอขำย
นัน้
• ผู้ลงทุนควรทำควำมเข้ำใจลักษณะสิ นค้ำ (กองทุนรวม) เงื่อนไข ผลตอบแทนและควำมเสี่ยงก่อนตัดสิ นใจลงทุน

สำหรับรอบระยะเวลำบัญชีปีที่ 11 สิ้นสุดวันที่ 31 มกรำคม 2566

ระดับควำม
เสี่ยงที่ลงทุน

หนังสือชีช้ วนเสนอขายหน่วยลงทุน
กองทุนเปิ ดพริ นซิ เพิ ล หุ้นปันผล
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จัดตัง้ และจัดการโดย

บริษทั หลักทรัพย์จดั กำรกองทุน พรินซิ เพิล จำกัด
เสนอขายต่อผูล้ งทุนทั ่วไป

วันและเวลำเสนอขำยหน่ วยลงทุน
ในวันและเวลาทาการถึง 15.30 น.

สถำนที่ติดต่อซื้อขำยหน่ วยลงทุน
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด
หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ บลจ.พรินซิเพิล แต่งตัง้

ผู้ดแู ลผลประโยชน์
ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน)

หนังสือชี้ชวนฉบับนี้รวบรวมขึน้ โดยใช้ขอ้ มูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2565
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รำยละเอียดโครงกำรจัดกำรกองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล หุ้นปันผล
คาจากัดความ / คานิยาม :
เป็ นไปตามประกาศ
1. ชื่อ ประเภท และอำยุของโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม :
1.1. ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) : กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล หุน้ ปั นผล
1.2. ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) : Principal Dividend Equity Fund
1.3. ชื่อย่อ : PRINCIPAL DEF
1.4. ประเภทโครงการ : กองทุนเปิ ด
1.5. ประเภทการขาย : ขายหลายครัง้
1.6. การกาหนดอายุโครงการ : ไม่กาหนด
1.7. อายุโครงการ : - ปี - เดือน - วัน
1.8. อายุโครงการถึงวันที่ (กรณีกาหนดอายุเป็ นช่วงเวลา) : -ไม่ม-ี
1.9. เงื่อนไข (อายุโครงการ) : -ไม่ม-ี
1.10. ลักษณะโครงการ : กองทุนเพื่อผูล้ งทุนทัวไป
่
1.11. ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย
2. จำนวนเงิ นทุนของโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม มูลค่ำที่ตรำไว้ จำนวน ประเภท รำคำของหน่ วยลงทุนที่เสนอ
ขำย :
2.1. จานวนเงินทุนของโครงการ : 1,000,000,000.00 บาท
2.1.1. จานวนเงินทุนของโครงการเริม่ ต้น : 1,000,000,000.00 บาท
2.2. เงื่อนไข (จานวนเงินทุนของโครงการ) :
ในระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิขายหน่วยลงทุนเกินเงิน ทุนของโครงการ
ได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินทุนของโครงการ
2.3. มูลค่าทีต่ ราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท
2.4. จานวนหน่วยลงทุน : 104,489,112.3160 หน่วย
2.5. ราคาของหน่วยลงทุนทีเ่ สนอขายครัง้ แรก : 10.0000 บาท
2.6. มูลค่าขัน้ ต่าของการสั ่งซื้อครัง้ แรก : 1,000.00 บาท
2.7. มูลค่าขัน้ ต่าของการสั ่งซื้อครัง้ ถัดไป : ไม่กาหนด
2.8. มูลค่าขัน้ ต่าของการสั ่งขายคืน : ไม่กาหนด
2.9. จานวนหน่วยลงทุนขัน้ ต่าของการสั ่งขายคืน : ไม่กาหนด
2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั ้ ต่า : ไม่กาหนด
2.11. จานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั ้ ต่า : ไม่กาหนด
2.12. รายละเอียดเพิม่ เติม :
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการปรับลด หรือยกเว้นจานวนมูลค่าขัน้ ต่าตามข้อ 2.6 – 2.7 (ถ้ามี) ให้กบั ผูส้ ั ่งซื้อ
หรือสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนตามประเภทของผูล้ งทุน ตามมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน ตามระยะเวลาการถือครอง

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล หุน้ ปั นผล

1

หน่วยลงทุน ตามช่องทางการซื้อขายหน่วยลงทุน หรือตามเงื่อนไขทีบ่ ริษทั จัดการอาจกาหนดขึน้ ในอนาคต เพื่อ
เป็ นการอานวยความสะดวก และเป็ นประโยชน์ให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน โดยบริษทั จัดการจะประกาศให้ผลู้ งทุน
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ณ ทีท่ าการของบริษทั จัดการ และผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
และ/หรือประกาศทางเว็บไซด์ของบริษทั จัดการ
อย่างไรก็ตาม บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการลดหรือเปลี่ยนแปลงมูลค่าขัน้ ต่าของการทารายการสั ่งซื้อและ/หรือ
ขายคืนหน่วยลงทุนได้ โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ อื หน่วยแล้ว เพื่อรองรับรายการส่งเสริมการขายหรือ
บริการต่าง ๆ หรือ ในกรณีทบี่ ริษทั จัดการเห็นว่าเหมาะสมมากกว่า การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจ
ของบริษทั จัดการ ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกล่าว
บริษทั จัดการจะประกาศให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ณ ที่ทาการของบริษทั จัดการ และ/หรือผูส้ นับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือประกาศทางเว็บไซด์ของบริษทั จัดการ
3. วัตถุประสงค์ของโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม ชนิ ดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบำยกำรลงทุน ลักษณะ
พิ เศษ กำรลงทุนในต่ำงประเทศ กำรลงทุนในสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ ำ ประเภทและอัตรำส่วนกำรลงทุนใน
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือกำรหำดอกผลโดยวิ ธีอื่นที่ จะลงทุน :
3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.

โครงการมีวตั ถุประสงค์ทจี่ ะตอบสนองความต้องการของผูล้ งทุนทีม่ องเห็นถึงโอกาสทีด่ ขี องการลงทุนในตราสาร
แห่งทุนทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อโอกาสในการรับผลตอบแทนทีเ่ หมาะสมและ
สม่าเสมอในระยะยาวแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน
ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม : ตราสารแห่งทุน
ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนทีล่ งทุนแบบไม่มคี วามเสีย่ งต่างประเทศ
นโยบายการกู้ยมื (ถ้ามี) : -ไม่ม-ี
การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) : ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : การลดความเสีย่ ง (Hedging)
การลงทุนในตราสารทีม่ ลี กั ษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ไม่ลงทุน
กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style): มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีช้วี ดั (active
management)
ดัชนีช้วี ดั /อ้างอิง (Benchmark)
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:
กองทุนนี้จะเปรียบเทียบผลตอบแทนกับดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วดั ในการเปรียบเทียบตามทีบ่ ริษทั จัดการเห็นควรและเหมาะสม
ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนทีก่ าหนด โดยบริษทั จัดการจะเปิ ดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผลู้ งทุนทราบล่วงหน้า
อย่างชัดเจนถึงวันทีม่ กี ารเปลี่ยนแปลงตัวชี้วดั ค่าอธิบายเกี่ยวกับตัวชี้วดั และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้วดั ดังกล่าว
ผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ ภายในเวลาทีผ่ ู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการ
ตัดสินใจลงทุนได้
อย่างไรก็ตามในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วดั เพื่อให้เป็ นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อกาหนดของสมาคมบริษทั
จัดการลงทุน และ/หรือ ประกาศข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการ
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ดาเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วดั ในการใช้เปรียบเทียบในกรณีทผี่ อู้ อกตัวดัชนีของ
ตัวชี้วดั ไม่ได้จดั ทาหรือเปิ ดเผยข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษทั จัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ ภายในเวลาทีผ่ ลู้ งทุนสามารถใช้
ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซบั ซ้อน
3.11. รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :
กองทุน รวมมีน โยบายลงทุน ในหรือ มีไ ว้ซึ่ง หุ ้น สามัญ ที่จ ดทะเบีย นในตลาดห ลักทรัพ ย์แ ห่ง ประเทศไทยที ่มี
ปั จจัยพื้นฐานดี และมีนโยบายหรือมีการจ่ายเงินปั น ผลอย่างสม่าเสมอ โดยเฉลี่ย ในรอบปี บญ
ั ชีไม่น้อยกว่าร้อ ย
ละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม เงินลงทุนส่วนที่เหลือ กองทุนจะนาไปลงทุนในตราสารแห่งหนี้
ตราสารทางการเงิน หรือเงิน ฝาก หน่ วย private equity ตามประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และใน
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่นื ที่ไม่ขดั ต่อกฎหมาย ก.ล.ต. หรือตามที่คณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด หรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้
กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อป้ องกันความเสี่ยง
(Hedging) โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด ทั ง้ นี้ กองทุน จะไม่ลงทุน ใน
ตราสารที่ม ีล กั ษณะของสัญ ญาซื้อ ขายล่ ว งหน้าแฝง (Structured note) รวมถึงจะไม่ล งทุน ในตราสารหนี้ที ่มี
อัน ดับ ความน่ า เชื่อ ถือ ของตราสารหรือ ผู ้อ อก (Issue/Issuer) ต่ ากว่า ที่ส ามารถลงทุน ได้ (Non-Investment
Grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รบั การจัดอันดับ ความน่ าเชื่อ ถือ (Unrated Securities) และตราสารทุน ที่ไม่ได้จ ด
ทะเบีย นในตลาดหลัก ทรัพ ย์ (Unlisted Securities) อนึ ่ง กองทุน อาจมีไ ว้ซึ่ง ตราสารหนี ้ที ่ม ีอ นั ดับ ความ
น่ าเชื่อ ถือ ต่ ากว่าที ่ส ามารถลงทุน ได้ (Non – investment grade) เฉพาะกรณีที่ต ราสารหนี ้นั น้ ได้ร บั การจัด
อันดับความน่ าเชื่อถือที่สามารถลงทุ นได้ (Investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านัน้
3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : -ไม่ม-ี
3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื ทีจ่ ะลงทุน :
3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื ทีจ่ ะลงทุนในประเทศ :
ส่วนที่ 1 : ตราสาร TS (transferable securities)
เป็ นไปตามประกาศ
ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สนิ ประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย Property
เป็ นไปตามประกาศ
ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สนิ ประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
เป็ นไปตามประกาศ
ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสญ
ั ญาขายคืน (Reverse Repo) การลงทุนใน Reverse Repo
เป็ นไปตามประกาศ
ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยมื หลักทรัพย์ (Securities Lending)
เป็ นไปตามประกาศ
ส่วนที่ 6 : ธุรกรรมประเภท Derivatives
เป็ นไปตามประกาศ
ส่วนที่ 7 : ทรัพย์สนิ ประเภททองคาแท่ง (เฉพาะกรณีทเี่ ป็ นการลงทุนเพื่อกองทุนรวมทองคา)
ไม่มกี ารลงทุน
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ส่วนที่ 8 : ทรัพย์สนิ ประเภทหน่วย private equity
เป็ นไปตามประกาศ
3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื ทีจ่ ะลงทุนในต่างประเทศ :
ไม่มี
3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่น เพื่อเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม :
อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่น เพื่อเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามผูอ้ อกทรัพย์สนิ หรือคู่สญ
ั ญา (Single Entity Limit)
เป็ นไปตามประกาศ และกรณีทกี่ ารลงทุนไม่เป็ นไปตามข้อนี้จะดาเนินการให้เป็ นไปตามทีป่ ระกาศกาหนด
ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)
เป็ นไปตามประกาศ และกรณีทกี่ ารลงทุนไม่เป็ นไปตามข้อนี้จะดาเนินการให้เป็ นไปตามทีป่ ระกาศกาหนด
ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามประเภททรัพย์สนิ (product limit) เฉพาะส่วนทีไ่ ม่เป็ นไปตามประกาศ
ข้อ

ประเภททรัพย์สนิ

อัตราส่วน (% ของNAV)

1

หน่วยProperty

ไม่เกิน15%

2

หน่วยInfra

ไม่เกิน20%

3

ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้ก่งึ ทุนหรือBasel lll ทีม่ อี นั ดับ
ความน่ าเชื่อทีต่ วั ตราสารและ/หรือผูอ้ อกตราสารทีต่ ่ากว่าที่
สามารถลงทุนได้ (non-investment grade / unrated)

รวมกันไม่เกิน 15%

ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการทีล่ งทุน (concentration limit)
เป็ นไปตามประกาศ และกรณีทกี่ ารลงทุนไม่เป็ นไปตามข้อนี้จะดาเนินการให้เป็ นไปตามทีป่ ระกาศกาหนด
ส่วนที่ 5 : การดาเนินการเมื่อทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนขาดคุณสมบัตหิ รือการลงทุนไม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุน
เป็ นไปตามประกาศ และกรณีทกี่ ารลงทุนไม่เป็ นไปตามข้อนี้จะดาเนินการให้เป็ นไปตามทีป่ ระกาศกาหนด
ส่วนที่ 6 : การดาเนินการเมื่อการลงทุนไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน
เป็ นไปตามประกาศ และกรณีทกี่ ารลงทุนไม่เป็ นไปตามข้อนี้จะดาเนินการให้เป็ นไปตามทีป่ ระกาศกาหนด
4. กำรแบ่งชนิ ดหน่ วยลงทุน (Class of Unit) : ไม่มี
5. กำรเสนอขำยหน่ วยลงทุนครัง้ แรก :
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
- อินเตอร์เน็ตของบริษทั จัดการ (www.principal.th)
- บริษทั จัดการ
- ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- ระบบโทรศัพท์อตั โนมัตขิ องบริษทั จัดการ
5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก :
สามารถดูขอ้ มูลในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล หุน้ ปั นผล

:

4

6. กำรเสนอขำยภำยหลังกำรเสนอขำยครัง้ แรก:
6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก :
- อินเตอร์เน็ตของบริษทั จัดการ (www.principal.th)
- บริษทั จัดการ
- ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- ระบบโทรศัพท์อตั โนมัตขิ องบริษทั จัดการ
หรือวิธกี ารอื่นๆ เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนในอนาคต
6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก :
สามารถดูขอ้ มูลในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.
6.3. การสั ่งซื้อหน่วยลงทุน : ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
7. กำรรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน:
7.1. ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
- อินเตอร์เน็ตของบริษทั จัดการ (www.principal.th)
- บริษทั จัดการ
- ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- ระบบโทรศัพท์อตั โนมัตขิ องบริษทั จัดการ
หรือวิธกี ารอื่นๆ เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนในอนาคต
7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิม่ เติม :
สามารถดูขอ้ มูลในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.
7.3. วิธกี ารรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : รับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
7.4. รายละเอียดวิธกี ารรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิม่ เติม :
7.4.1. ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
บริษทั จัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนทีค่ านวณได้ ณ สิน้ วันทาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เป็ นเกณฑ์ในการ
คานวณราคารับซื้อคืนโดยมูลค่าหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ต้องเป็ นมูลค่าและราคาที่
ได้รบั การรับรองโดยผูด้ ูแลผลประโยชน์แล้ว
ทัง้ นี้จะมีรายละเอียดตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 16 เรื่อง “วิธกี ารคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณ และการ
ประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธกี ารดาเนินการ
ในกรณีทมี่ ลู ค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง”
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน=มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิน้ วันทาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
หักด้วย ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
7.4.2 วิธกี ารรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
7.4.2.1 สั ่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
ก) ขัน้ ตอนและวิธกี าร

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล หุน้ ปั นผล

5

(1) ผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีป่ ระสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถติดต่อขายคืนได้ทบี่ ริษทั
จัดการ หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้ทุกวันทาการ ในเวลา 8.30 น. ถึง
15.30 น.
โดยต้องกรอกข้อความในใบคาสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุ น โดยระบุรายละเอีย ดและความ
จานงให้ครบถ้วนชัดเจน และจะต้องระบุจานวนหน่ วยลงทุนที่ต้องการจะขายคืน หรือ
ระบุจานวนเงินทีต่ ้องการได้รบั จากการขายคืนหน่วยลงทุนอย่างใดอย่างหนึ่ง
(2) ผู้ข ายคืน ที่ไ ด้ท าการยื่น แสดงความจานงในการขายคืน หน่ ว ยลงทุ น แล้ ว จะท าการ
ยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงไม่ได้ ทัง้ นี้ เว้นแต่จะได้รบั อนุ ญาตจากบริษทั จัดการ ซึ่งขึน้ อยู่
กับดุลยพินิจในการพิจารณาของบริษทั จัดการเป็ นรายกรณี
(3) ในการขายคืนหน่ วยลงทุนนัน้ ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาจะต้องแสดงบัตร
ประจาตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือบัตรแสดง
ตนอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการเห็นสมควร ต่อบริษทั จัดการ หรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อ
คืน สาหรับผู้ถอื หน่ วยลงทุนประเภทนิตบิ ุคคลจะต้ องแสดงถึงเอกสารสาคัญที่แสดงถึง
การทานิตกิ รรมในนามของนิตบิ ุคคลนัน้ ด้วย
(4) ในกรณีที่ผู้ถือหน่ วยลงทุนระบุจานวนหน่ วยลงทุ น และ/หรือจานวนเงินที่ต้องการขาย
คืน ในใบคาสั ่งขายคืน หน่ วยลงทุน มากกว่าจานวนหน่ วยลงทุ นและ/หรือ จานวนเงิน ที่
ปรากฏในบัญชีกองทุนของผู้ถอื หน่วยลงทุ นที่บนั ทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน หรือ
ขายแล้วทาให้คงเหลือต่ากว่าจานวนที่ตามเงื่อนไขกองทุนกาหนด บริษัทจัดการจะถือ
ว่าผูถ้ ือหน่ วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่ วยลงทุนทัง้ หมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่
บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนัน้
(5) นายทะเบียนหน่วยลงทุนซึ่งได้รบั มอบหมายจากบริษทั จัดการ จะจัดส่งหนังสือรับรอง
สิทธิในหน่วยลงทุน หรือเอกสาร/ข้อความใดซึ่งไม่จากัดรูปแบบและวิธกี ารอันสามารถ
เป็ นหลักฐานยืนยันการทารายการขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ ให้แก่ผสู้ ั ่งซื้อหน่วย
ลงทุนภายใน 15 วันทาการนับแต่วนั ทาการถัดจากวันทารายการขายคืนหน่วยลงทุน
นัน้ โดยมิให้นับรวมวันหยุดทาการของผูป้ ระกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่
มีลกั ษณะในทานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผูป้ ระกอบธุรกิจที่
เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการชาระราคา
7.4.2.2. สั ่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านทางระบบโทรศัพท์อตั โนมัตขิ องบริษัทจัดการ
ก) ขัน้ ตอนและวิธกี าร
(1) ผู้ที่ประสงค์จะขายคืนหน่ วยลงทุ นผ่านบริการซื้อขายหน่ วยลงทุนผ่ านระบบโทรศัพ ท์
อัตโนมัติของบริษัทจัดการ จะต้องกรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการผ่านเว็บไซด์ ของบริษัท
จัดการ www.principal.th หรือ ติดต่ อขอรับแบบฟอร์มดังกล่าวได้ที่บริษัทจัดการ หรือ
ผู้ส นั บ สนุ น การขายหรือ รับ ซื้ อ คืน พร้อ มส าเนาบัต รประชาชน หลัง จากบริษั ท ได้
ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือยินยอมดังกล่าวกับธนาคารเจ้าของบัญชีแล้ว จะแจ้ง
ให้ผู้ถือ หน่ ว ยลงทุ น ที่ข อใช้บริการทราบ ในกรณี ที่ผู้ส ั ่งซื้อ ยั ง มิได้เปิ ดบัญ ชีกองทุ น
จะต้องดาเนินการตามขัน้ ตอนในหัวข้อ “การเปิ ดบัญชีผู้ถอื หน่วยลงทุน ” และซื้อหน่ วย
ลงทุนครัง้ แรกผ่านบริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนก่อนทุกครัง้
หลังจากนั น้ บริษัท จัดการจะจัดส่ งชื่อผู้ใช้และรหัส ผ่านให้กับผู้ ถือหน่ ว ยลงทุ นที่ขอใช้
บริการทางไปรษณีย์ลงทะเบียน และ/หรือวิธีการอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการกาหนดและเห็นว่า
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เหมาะสมโดยเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของผู้จองซื้อ ซึ่งผู้ถอื รหัสประจาตัวต้องเก็บรักษาไว้
เป็ น ความลับ ทัง้ นี้ บ ริษัท จัดการจะไม่ รบั ผิดชอบใด ๆ ทัง้ สิ้น ในกรณี ที่บุ คคลที่ มิ ใ ช่
เจ้าของรหัสประจาตัวของผู้ถอื หน่ วยลงทุนทารายการผ่านทางระบบโทรศัพท์อตั โนมัติ
ของบริษทั จัดการ
(2) ผู้ส ั ่งซื้อหน่ วยลงทุน จะทาการขายคืนหน่ วยลงทุนผ่ านบริการซื้อขายหน่ วยลงทุนทาง
โทรศัพ ท์ อตั โนมัติข องบริษั ท จัดการที่ห มายเลขโทรศัพ ท์ 02-6869595 ได้ต ลอด 24
ชัวโมง
่
(3) ในกรณีที่ผู้ถือหน่ วยลงทุนระบุจานวนหน่ วยลงทุน และ/หรือจานวนเงินที่ต้องการขาย
คืน มากกว่าจานวนหน่ วยลงทุนและ/หรือจานวนเงินที่ปรากฏในบัญ ชีกองทุนของผู้ถือ
หน่ วยลงทุ นที่บนั ทึกโดยนายทะเบีย นหน่ ว ยลงทุ น บริษัท จัดการจะถือว่าผู้ถือหน่ ว ย
ลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทัง้ หมดเท่าทีป่ รากฏอยู่ในรายการทีบ่ นั ทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนนัน้
(4) นายทะเบียนหน่วยลงทุนซึ่งได้รบั มอบหมายจากบริษทั จัดการ จะจัดส่งหนังสือรับรอง
สิทธิในหน่วยลงทุน หรือเอกสาร/ข้อความใดซึ่งไม่จากัดรูปแบบและวิธกี ารอันสามารถ
เป็ นหลักฐานยืนยันการทารายการขายคืนหน่ วยลงทุนดังกล่าวได้ ให้แก่ผสู้ ั ่งซื้อหน่วย
ลงทุนภายใน 15 วันทาการนับแต่วนั ทาการถัดจากวันทารายการขายคืนหน่วยลงทุน
นัน้ โดยมิให้นับรวมวันหยุดทาการของผูป้ ระกอบธุร กิจการจัดการกองทุนต่างประเทศ
ทีม่ ลี กั ษณะในทานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผูป้ ระกอบธุรกิจที่
เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการชาระราคา
ข) เงื่อนไขการใช้บริการ
(1) เอกสารใบบันทึกรายการทีอ่ อกจากเครื่องโทรสารของผูข้ ายคืนหน่วยลงทุนเป็ นเพียง
เอกสารการบันทึกรายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลักฐานการทารายการอย่างสมบูรณ์ บริษทั
จัดการจะถือหลักฐานทีป่ รากฏอยู่กบั บริษทั จัดการเป็ นหลักฐานในการทารายการที่
สมบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้
(2) การขายคืนหน่ วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์อตั โนมัติ หากเกิด
ข้อผิดพลาดจากระบบการให้บริการ บริษทั จัดการจะดาเนินการตรวจสอบและแก้ไข
ข้อผิดพลาดดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับจากวันทีไ่ ด้รบั แจ้งจากผูถ้ อื หน่วย
ลงทุน
(3) ปั จจุบนั บริษัทจัดการเปิ ดให้ทารายการผ่านระบบโทรศัพ ท์อตั โนมัติเฉพาะการขายคืน
หน่วยลงทุนเท่านัน้ โดยยังไม่เปิ ดให้ทารายการซื้อ หรือสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน ทัง้ นี้เมื่อ
ผู้ถือ หน่ วยลงทุ น สามารถท าการซื้อ หรือ สับเปลี่ย นหน่ ว ยลงทุ นผ่ านระบบโทรศัพ ท์
อัตโนมัติ ได้เมื่อใด บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่ วยลงทุนทราบโดยไม่ถือว่าเป็ นการ
แก้ไขโครงการจัดการ และติดประกาศทีส่ านักงานของบริษทั จัดการ และผูส้ นับสนุ นการ
ขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)
7.4.2.3. สั ่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษทั จัดการ (www.principal.th)
ก) ขัน้ ตอนและวิธกี าร
(1) ผู้ที่ป ระสงค์ จ ะขายคืน หน่ ว ยลงทุ น ทางอิน เทอร์ เน็ ต ของบริษั ท จัดการ จะต้ อ งกรอก
แบบฟอร์ม ขอใช้บริการผ่ านเว็บ ไซด์ ข องบริษัท จัดการ www.principal.th หรือ ติดต่ อ
ขอรับแบบฟอร์ม ดัง กล่ าวได้ที่ บ ริษั ท จัดการ หรือ ผู้ ส นั บ สนุ น การขายหรือ รับ ซื้อ คื น
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พร้อ มส าเนาบัต รประชาชน หลัง จากบริษัท ได้ต รวจสอบความถู ก ต้ อ งของหนั ง สื อ
ยินยอมดังกล่าวกับธนาคารเจ้าของบัญชีแล้ว จะแจ้งให้ผู้ถอื หน่วยลงทุนที่ ขอใช้บริการ
ทราบ ในกรณีทผี่ ู้ส ั ่งซื้อยังมิได้เปิ ดบัญชีกองทุน จะต้องดาเนินการตามขัน้ ตอนในหัวข้อ
“การเปิ ดบัญ ชีผู้ถือ หน่ ว ยลงทุ น ” และซื้อ หน่ วยลงทุ น ครัง้ แรกผ่านบริษัท จัดการหรือ
ผูส้ นับสนุนก่อนทุกครัง้
หลังจากนั น้ บริษัท จัดการจะจัดส่ งชื่อผู้ใช้และรหัส ผ่านให้กับ ผู้ถือหน่ ว ยลงทุ นที่ขอใช้
บริการทางไปรษณีย์ลงทะเบียน และ/หรือวิธีการอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการกาหนดและเห็นว่า
เหมาะสมโดยเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของผู้จองซื้อ ซึ่งผู้ถอื รหัสประจาตัวต้องเก็บรักษาไว้
เป็ น ความลับ ทัง้ นี้ บ ริษัท จัดการจะไม่ รบั ผิดชอบใด ๆ ทัง้ สิ้น ในกรณี ที่บุ คคล ที่ มิใ ช่
เจ้าของรหัสประจาตัวของผู้ถือหน่ วยลงทุนทารายการผ่ านทางระบบอินเทอร์เน็ ต ของ
บริษทั จัดการ
(2) ในการเข้ามาใช้บริก ารซื้อขายหน่ วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการครัง้ แรก
ระบบจะให้ ผู้ถือ หน่ วยลงทุ น ท าการเปลี่ย นแปลงรหัส ผ่ านที่ไ ด้ร ับเป็ น รหัส ผ่ านใหม่
เสียก่อนจึงจะสามารถใช้บริการได้
(3) ผูถ้ อื หน่วยลงทุนจะทาการขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนทาง
อินเทอร์เน็ตของบริษทั จัดการได้โดยเข้าสู่ระบบการซื้อขายโดยผ่านทางเว็บไซต์
“www.principal.th” ของบริษทั จัดการ ได้ตลอด 24 ชัวโมง
่
(4) ในกรณี ที่ ผู้ถือ หน่ ว ยลงทุ น ระบุ จ านวนหน่ ว ยลงทุ น และ/หรือ จ านวนเงิน ที่ต้ อ งการ
สับเปลี่ยนมากกว่าจานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจานวนเงินที่ปรากฏในบัญชีกองทุนของ
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนที่บนั ทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษทั จัดการจะถือว่าผูถ้ อื หน่วย
ลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทัง้ หมดเท่าทีป่ รากฏอยู่ในรายการที่บนั ทึกโดย
นายทะเบียนหน่วยลงทุนนัน้
(5) นายทะเบียนหน่วยลงทุนซึ่งได้ร บั มอบหมายจากบริษัทจัดการ จะจัดส่งหนังสือรับรอง
สิทธิในหน่ วยลงทุน หรือเอกสาร/ข้อความใดซึ่งไม่จากัดรูปแบบและวิธีการอันสามารถ
เป็ นหลักฐานยืนยันการทารายการขายคืนหน่ วยลงทุนดังกล่าวได้ ให้แก่ ผูส้ ั ่งซื้อหน่ วย
ลงทุ นภายใน 15 วันทาการนับแต่วนั ทาการถัดจากวันทารายการขายคืนหน่ วยลงทุ น
นัน้ โดยมิให้นับรวมวันหยุดทาการของผูป้ ระกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่
มี ล ัก ษณะในท านองเดี ย วกั บ ธุ ร กิ จ การจัด การกองทุ น รวม และผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ที่
เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการชาระราคา
ข) เงื่อนไขการใช้บริการ
(1) เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกโดยเครื่องพิมพ์ของผู้ส ั ่งขายคืนหน่ วยลงทุน เป็ น เพีย ง
เอกสารการบันทึกรายการเท่านัน้ ไม่ใช่ห ลักฐานการทารายการอย่างสมบูรณ์ บริษัท
จัดการจะถือหลักฐานที่ปรากฏอยู่ กับบริษัท จัดการเป็ น หลักฐานในการท ารายการที่
สมบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้
(2) การขายคืน หน่ ว ยลงทุ น ผ่ านบริการซื้ อ ขายหน่ ว ยลงทุ น ทางอิ น เทอร์ เน็ ต หากเกิ ด
ข้อผิดพลาดจากระบบการให้บริการ บริษัท จัดการจะดาเนิ นการตรวจสอบและแก้ไ ข
ข้อผิดพลาดดังกล่าวให้แล้ว เสร็จภายใน 30 วัน นั บจากวัน ที่ได้รบั แจ้งจากผู้ถือหน่ ว ย
ลงทุน
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7.5. ระยะเวลาในการรับซื้อคืน : ทุกวันทาการ
7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื้อคืน :
การขายคืนหน่วยลงทุนไม่ว่ากระทาผ่านช่องทางใดก่อนเวลา 15.30 น. ในวันทาการซื้อขายหน่ วยลงทุนใด ให้ถือ
เป็ นรายการของวันทาการซื้อขายหน่ ว ยลงทุนนัน้ สาหรับการทารายการขายคืนหน่ วยลงทุนหลังเวลา 15.30 น.
ในวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนใด หรือในวันหยุดทาการ ให้ถือเป็ นการขายคืนหน่ วยลงทุนในวันทาการซื้อขาย
ถัดไป
ในกรณี ที่บริษัทจัดการกองทุน รวมจาเป็ นต้องเปลี่ยนแปลงวันหรือเวลาในการขายหรือรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนให้
แตกต่ า งจากที่ ก าหนดไว้ ใ นโครงการหรื อ ข้ อ ผู ก พัน ของกองทุ น รวมเป็ นการชัว่ คราว อัน เนื่ อ งจากมี ก าร
เปลี่ยนแปลงวันหรือเวลาในการให้บริการของผูใ้ ห้บริการตามที่สานักงานกาหนดซึ่งส่งผลกระทบต่อการซื้อขาย
ทรัพย์สินทีก่ องทุนรวมไปลงทุน บริษทั จัดการกองทุนรวมสามารถดาเนินการดังกล่าวได้เพียงเท่าทีม่ ีความจาเป็ น
ทัง้ นี้ ให้ถอื ว่าบริษทั จัดการกองทุนรวมได้ปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามโครงการหรือข้อผูกพันแล้ว
7.7 การขายคืนหน่ วยลงทุน : ผูถ้ อื หน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิม่ เติม : -ไม่ม-ี
7.9 รายละเอียดเพิม่ เติม :
7.9.1. การชาระเงินค่ารับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
(1) บริษทั จัดการจะดาเนินการหรือมอบหมายให้นายทะเบียนหน่ วยลงทุนชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั รับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทาการของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลกั ษณะในทานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุ น
รวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการชาระราคา โดยนาฝาก
เงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถอื หน่ วยลงทุน หรือจ่ายเป็ นเช็คขีดคร่อมสั ่งจ่ายเฉพาะระบุช่อื ผูถ้ ือ
หน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนาส่งโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน หรือวิธกี ารอื่นใดที่บริษัท
จัดการยอมรับ เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่ วยลงทุ นในอนาคต ตามที่ผู้ถือหน่ วย
ลงทุนได้แจ้งความประสงค์
(2) สิทธิของผูถ้ อื หน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุน จะเกิดขึน้ หลังจากทีน่ ายทะเบียนหน่วยลงทุนได้
บันทึกข้อมูลการสั ่งขายหน่วยลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนแล้วเท่านัน้
7.9.2. เงื่อนไขการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
7.9.2.1. กรณีหยุดรับคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน
(1) กรณีทเี่ อกสารหลักฐานการสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วน
(2) กรณีทผี่ ถู้ อื หน่วยลงทุนทีท่ าการขายคืนหน่วยลงทุนยังมิได้นาส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ทีใ่ ช้
เปิ ดบัญชีจนครบถ้วน ผูถ้ อื หน่วยลงทุนรายทีป่ ระสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนาส่ง
เอกสารหลักฐานต่างๆ จนครบถ้วนก่อน จึงจะทาการขายคืนหน่ วยลงทุนได้
7.9.2.2. บริษทั จัดการจะถือว่าผูถ้ อื หน่วยลงทุนได้ศกึ ษา เข้าใจ และยินดีทจี่ ะปฏิบตั ติ ามนโยบาย
รายละเอียด และวิธกี ารเงื่อนไขต่างๆ ทีก่ าหนดในโครงการนี้แล้ว
8. กำรสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน :
8.1. ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
- อินเตอร์เน็ตของบริษทั จัดการ (www.principal.th)
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- บริษทั จัดการ
- ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- ระบบโทรศัพท์อตั โนมัตขิ องบริษทั จัดการ
หรือวิธกี ารอื่นๆ เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนในอนาคต
8.2. รายละเอียดการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพิม่ เติม :
สามารถดูขอ้ มูลในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.
9. กำรชำระค่ำรับซื้อคืน สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิ น:
กรณีบริษทั จัดการไม่สามารถชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นเงิน และจะชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สนิ อื่นแทน บริษทั จัดการจะกาหนดขัน้ ตอนการดาเนินการต่อไป โดยต้องได้รบั มติพิเศษให้ชาระค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนเป็ นเป็ นหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สนิ อื่นแทนเงินสดได้ตามเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) การชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนนาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นนัน้ ไป
ชาระเป็ นค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นทีบ่ ริษทั จัดการเป็ นผูร้ บั ผิดชอบดาเนินการ
(2) บริษทั จัดการไม่สามารถชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นเงิน
(3) ผูถ้ อื หน่วยลงทุนตกลงรับชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นแทนเงินได้
10. กำรเลื่อนกำหนดกำรชำระเงิ นค่ำขำยคืนหน่ วยลงทุนคืนแก่ผ้ถู ือหน่ วยลงทุน:
บริษทั จัดการอาจเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนทีไ่ ด้มคี าสั ่งขายคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิ ดได้ในกรณีดงั ต่อไปนี้
(1) บริษทั จัดการโดยความเห็นชอบของผูด้ ูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจาเป็ นทาให้ไม่สามารถจาหน่าย จ่าย โอน
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ของกองทุนเปิ ดได้อย่างสมเหตุสมผล
(2) มีคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วแต่ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการยังไม่ได้ชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่
ผูถ้ อื หน่ วยลงทุน บริษทั จัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผูด้ ูแลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้
รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุ นที่ไม่
ถูกต้องนัน้ ต่างจากราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้ แต่ห นึ่งสตางค์ข้นึ ไปและคิดเป็ นอัตราตัง้ แต่รอ้ ยละ 0.5
ของราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง
(3) มีคาสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่ บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่ว ยลงทุนไม่ถูกต้อง และผูด้ ูแล
ผลประโยชน์ยงั ไม่ได้รบั รองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื้อ
คืนหน่ วยลงทุ นที่ไม่ถูกต้องนัน้ ต่า งจากราคารับซื้อคืน หน่ วยลงทุ นที่ถูกต้อ งตัง้ แต่หนึ่งสตางค์ข้นึ ไป และคิดเป็ น
อัตราตัง้ แต่รอ้ ยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง
การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผถู้ อื หน่ วยลงทุนตาม (1) (2) หรือ (3) บริษทั จัดการอาจเลื่อนได้
ไม่ เกิน 10 วัน ท าการนั บตัง้ แต่ ว ัน ท าการถัดจากวัน ที่มีคาสั ่งขายคืน หน่ วยลงทุ น นั น้ เว้น แต่ ได้ร ับการผ่ อ นผัน จาก
ส านั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ นี้ การผ่ อ นผัน ดังกล่ าวไม่ รวมกรณี ต าม (1) และบริษัท จัดการจะดาเนิ น การ
ดังต่อไปนี้
- ประกาศการเลื่อนกาหนดการชาระเงิน ค่าขายคืน หน่ วยลงทุ น ณ ที่ ท าการทุกแห่งของบริษัท จัดการและสถานที่
ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ถอื หน่วยลงทุนทีไ่ ด้
มีคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน
- แจ้งการเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุน และจัดทารายงานในเรื่องดังกล่าว พร้อมทัง้ แสดงเหตุผล
และหลักฐานการได้รบั ความเห็น ชอบหรือการรับรองข้อมู ลในรายงานการแก้ ไขราคาย้อ นหลัง และรายงานการ
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล หุน้ ปั นผล
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ชดเชยราคาจากผู้ดูแ ลผลประโยชน์ ให้ส านั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบโดยพลัน โดยบริ ษัท จัดการอาจ
มอบหมายให้ผดู้ ูแลผลประโยชน์ดาเนินการดังกล่าวแทนก็ได้
-

ในระหว่างที่บริษัทจัดการเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่ าขายคืน หน่ ว ยลงทุน นัน้ หากถึง วันท าการซื้อขายหน่ ว ย
ลงทุนวันอื่น และมีผู้ถือหน่ วยลงทุนสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนอีก บริษัทจัดการจะต้องรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนนัน้ ทัง้ นี้
บริษทั จัดการจะต้องชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทีย่ งั ค้างอยู่ให้เสร็จสิน้ ก่อน แล้วจึงชาระเงิน
ค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนที่ส ั ่งขายคืนหน่วยลงทุนในวันนัน้ ๆ ต่อไป

11. กำรไม่ขำยไม่รบั ซื้อคืนไม่สบั เปลี่ยนหน่ วยลงทุนตำมสัง:่
11.1 บริษทั จัดการกองทุนรวมจะไม่ขาย ไม่รบั ซื้อคืน หรือไม่รบั สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคาสั ่งซื้อ คาสั ่งขายคืนหรือ
คาสั ่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทีไ่ ด้รบั ไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคาสั ่งซื้อ คาสั ่งขายคืน หรือคาสั ่งสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนได้ เฉพาะในกรณีทกี่ าหนดไว้ในโครงการ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณีดงั ต่อไปนี้
(1) เป็ นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคาสั ่งซื้อหน่วยลงทุนทีร่ บั ไว้แล้ว หรือเป็ นการหยุดรับคาสั ่งซื้อหน่วยลงทุน แก่
ผูล้ งทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้
(ก) บริษทั จัดการกองทุนรวมมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าผูล้ งทุนรายนัน้ ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทาดังต่อไปนี้
1. การกระทาทีเ่ ป็ นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้ องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็ นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ
3. การกระทาทีเ่ ป็ นการปฏิบตั ติ ามคาสั ่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สนิ โดยบุคคลผูม้ อี านาจตาม
กฎหมาย
(ข) บริษทั จัดการกองทุนรวมไม่สามารถดาเนินการรูจ้ กั ลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ลูกค้าได้ในสาระสาคัญ
(2) อยู่ในระหว่างดาเนินการเปลี่ยนให้บริษทั จัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การ
จัดการอันเนื่องมาจากการทีบ่ ริษทั จัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดารงความเพียงพอของเงินกองทุน
ได้ตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดารงความเพียงพอของ
เงินกองทุนของผูป้ ระกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็ นนายหน้าซื้อขาย
หลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ทเี่ ป็ นหน่วยลงทุน และการเป็ นผูจ้ ดั การ
เงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทาได้ไม่เกิน 3 วันทาการ
(3) อยู่ระหว่างดาเนินการเลิกกองทุนตามข้อ 22.1 ในส่วนข้อผูกพัน
11.2 กาหนดให้บริษทั จัดการกองทุนรวมสามารถระงับการซื้อขายหน่ วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้
(ก) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิ ดทาการซื้อขายได้ตามปกติ
(ข) บริษทั จัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจาเป็ นต้องระงับการซื้อขาย
หน่วยลงทุนโดยได้รบั ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ อันเนื่องจากเหตุจาเป็ นตามกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดังนี้ ทัง้ นี้ การระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนต้องไม่เกินกว่า 5 วันทาการ เว้นแต่จะได้รบั การผ่อนผันเวลา
ดังกล่าวจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
1. ไม่สามารถจาหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมได้อย่างสมเหตุสมผล
2. ไม่สามารถคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมได้อย่างเป็ นธรรมและเหมาะสม
3. มีเหตุจาเป็ นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนโดยรวมในกรณีทมี่ กี ารระงับการซื้อขาย
หน่วยลงทุนตาม (ข) วรรคหนึ่ง ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล หุน้ ปั นผล
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โดยทันที ทัง้ นี้ หากเป็ นการระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 วันทาการ สานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. อาจพิจารณาสั ่งการให้บริษทั จัดการกองทุนรวมดาเนินการโดยประการใด ๆ เพื่อคุม้ ครองประโยชน์
ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนโดยรวมหรือเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจการจัดการกองทุนรวม
(ค) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้เกิดขึน้
ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสาคัญ
1. ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ทกี่ องทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิ ดทาการซื้อขายได้ตามปกติ ทัง้ นี้ เฉพาะในกรณี
ทีก่ องทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์ทซี่ ้อื ขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์แห่งนัน้ เกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
2. มีเหตุการณ์ทที่ าให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทาให้ไม่สามารถโอนเงิน
ออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ
3. มีเหตุทที่ าให้กองทุนรวมไม่ได้รบั ชาระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนไว้ตามกาหนดเวลาปกติ ซึ่ง
เหตุดงั กล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบริษทั จัดการกองทุนรวมและผูด้ ูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
11.3 เมื่อปรากฏเหตุตามข้อ 11.1 และบริษทั จัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขาย ไม่รบั ซื้อคืน หรือไม่รบั สับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน หรือหยุดรับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
(1) แจ้งผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีม่ คี าสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อ
คืนหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็ นเหตุตามข้อ 11.1 (2) ให้เปิ ดเผยต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้ งทุน
ทัวไปให้
่
ทราบถึงการหยุดรับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุนด้วยวิธกี ารใดๆ โดยพลัน
(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รบั ซื้อคืน หรือไม่รบั สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืน
หน่วยลงทุนพร้อมทัง้ แสดงเหตุผล และรายงานแผนการดาเนินการของกองทุนรวมเปิ ดนัน้ ให้สานักงานทราบ
โดยพลัน
(3) ในกรณีทบี่ ริษทั จัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่ วยลงทุนหรือหยุดรับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืน
หน่วยลงทุนตามข้อ 11.1 (2) หรือข้อ 11.2 เกิน 1 วันทาการ ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมดาเนินการ
ดังต่อไปนี้ ก่อนการเปิ ดรับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิ ดรับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิ ด
ณ วันทาการสุดท้ายก่อนวันรายงานนัน้ ให้สานักงานทราบภายในวันทาการก่อนวันเปิ ดรับคาสั ่งซื้อหรือ
คาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทีม่ คี าสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิ ดขายหรือรับซื้อ
คืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้ งทุนทัวไปให้
่
ทราบถึงการเปิ ดรับคาสั ่ง
ซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน”
ในกรณีที่บริษทั จัดการไม่ขาย ไม่รบั ซื้อคืน หรือไม่รบั สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคาสั ่งซื้อ คาสั ่งขายคืน
หรือคาสั ่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทีไ่ ด้รบั มาแล้ว หรือหยุดรับคาสั ่งซื้อ คาสั ่งขายคืน หรือคาสั ่งสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน บริษทั จัดการอาจหยุดคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน
และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนก็ได้
11.4 บริษทั จัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทีไ่ ด้รบั มาแล้วหรือหยุด
รับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาทีบ่ ริษทั จัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่
ถูกต้อง และผูด้ ูแลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้รบั รองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชย
ราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ถูกต้องนัน้ ต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้องตัง้ แต่หนึ่งสตางค์ขน้ึ ไปและ
คิดเป็ นอัตราตัง้ แต่รอ้ ยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง ทัง้ นี้ บริษทั จัดการจะประกาศหยุดการขาย
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล หุน้ ปั นผล
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หน่วยลงทุน หยุดรับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ณ ทีท่ าการทุกแห่งของบริษทั จัดการและสถานที่
ติดต่อทุกแห่งของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผทู้ ี่
ได้มคี าสั ่งซื้อหรือคาสั ่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน
เงื่อนไขอื่น ๆ
กรณีการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก :
• หากข้อมูลทีไ่ ด้รบั ไม่ชดั เจนหรือไม่ครบถ้วน และบริษทั จัดการ หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้แจ้ง
ให้ผจู้ องซื้อทราบแต่ไม่ได้รบั การแก้ไขหรือยืนยันจากผูจ้ องซื้อหน่วยลงทุน บริษทั จัดการ หรือผูส้ นับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืนสงวนสิทธิทจี่ ะไม่รบั คาสั ่งจองซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว
• บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิม่ เติมบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนในอนาคต ซึ่งบริษทั
จัดการจะแจ้งให้ผลู้ งทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
• ผูจ้ องซื้อหน่วยลงทุนสามารถจองซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุ นทางอินเทอร์เน็ตของบริษทั
จัดการได้โดยเข้าสู่ระบบการซื้อขายโดยผ่านทางเว็บไซต์ “www.principal.th” ของบริษทั จัดการได้ตลอด 24
ชัวโมง
่ ในระยะเวลาทีเ่ ปิ ดเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก ทัง้ นี้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิให้ผจู้ องซื้อหน่วย
ลงทุนต้องทารายการจองซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของบริษทั จัดการ ให้เสร็จสมบูรณ์ภายใน
เวลา 15.30 น. ของวันทาการสุดท้ายของระยะเวลาจองซื้อหน่วยลงทุน
• บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิม่ เติม วิธกี ารชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ทัง้ นี้
เพื่อประโยชน์ของผูจ้ องซื้อ/ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนเป็ นสาคัญ โดยจะทาการติดประกาศทีส่ านักงานของบริษทั
จัดการ และสานักงานผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)
• บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะปฏิเสธ และ/หรือ ระงับการจองซื้อหน่วยลงทุนทัง้ หมดหรือบางส่วนในกรณีใด
กรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) กรณีทกี่ ารจองซื้อหน่วยลงทุนนัน้ มีผลทาให้จานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจานวนหน่วยลงทุน
ของโครงการตามทีไ่ ด้รบั อนุ มตั จิ ากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(2) กรณีเอกสารหรือข้อมูลทีบ่ ริษทั จัดการ ได้รบั จากผูจ้ องซื้อหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็ นจริงหรือไม่
ครบถ้วน
(3) กรณีบริษทั จัดการเกิดข้อสงสัยว่าการจองซื้อหน่วยลงทุนของผูส้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น อาจเป็ น
การฟอกเงิน เป็ นต้น
(4) กรณีทบี่ ริษทั จัดการเห็นว่าเป็ นประโยชน์ต่อกองทุน หรือผูถ้ อื หน่วยลงทุน หรือกรณีทกี่ ารจองซื้อหน่วย
ลงทุนอาจก่อให้เกิดปั ญหาในการบริหารกองทุนหรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน เป็ นต้น ทัง้ นี้เพื่อ
เป็ นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุน ผูถ้ อื หน่วยลงทุน และชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมาย
ในอนาคตของบริษทั จัดการเป็ นหลัก
• หากข้อมูลทีบ่ ริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้รบั ไม่ชดั เจนหรือไม่ครบถ้วน และบริษทั
จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้แจ้งให้ผจู้ องซื้อทราบแต่ไม่ได้รบั การแก้ไข หรือยืนยัน จากผู้
จองซื้อ บริษทั จัดการและผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนสงวนสิทธิทจี่ ะไม่ดาเนินการเปิ ดบัญชีผถู้ อื หน่วย
ลงทุนให้
กรณีการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก :
• บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ช่องทาง วิธกี าร และ/หรือ เงื่อนไขเกี่ยวกับการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก รวมถึงบริการใดๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง โดยถือว่าได้รบั
ความเห็นชอบจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษทั จัดการจะแจ้งให้ผู้ถอื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
15 วันก่อนวันทีม่ กี ารเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผ่านเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ (www.principal.th)
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล หุน้ ปั นผล
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• บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิม่ เติมบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่
ถือว่าเป็ นการแก้ไขโครงการ โดยบริษทั จัดการจะแจ้งให้ผลู้ งทุนทราบผ่านเว็บไซด์ของบริษทั จัดการ
www.principal.th หรือช่องทางอื่นใดทีจ่ ะกาหนดต่อไป
• บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการขยายเวลาในการเสนอขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ซึ่งบริษทั จัดการจะแจ้ง
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทาการนับแต่วนั ทีไ่ ด้แจ้งการเปลี่ยนแปลงเวลาดังกล่าวต่อสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. แล้ว โดยจะติดประกาศไว้ทสี่ านักงานของบริษทั จัดการ และผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
• ในกรณีที่บริษทั จัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุน หรือของผูถ้ อื หน่วย
ลงทุน หรือชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษทั จัดการ บริษทั จัดการสงวนสิทธิทจี่ ะจัดสรร
หรือไม่จดั สรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทัง้ หมดก็ได้โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งให้ผซู้ ้อื หน่ วยทราบล่วงหน้า
• บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิม่ เติม วิธกี ารชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ทัง้ นี้
เพื่อประโยชน์ของผูจ้ องซื้อ/ผูถ้ อื หน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ โดยจะทาการติดประกาศทีส่ านักงานของบริษทั
จัดการ และสานักงานผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)
• บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะปฏิเสธ และ/หรือระงับการสั ่งซื้อหน่วยลงทุนทัง้ หมดหรือบางส่วนในกรณีใด
กรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) กรณีทกี่ ารสั ่งซื้อหน่วยลงทุนนัน้ มีผลทาให้จานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจานวนหน่วยลงทุน
ของโครงการตามทีไ่ ด้รบั อนุ มตั จิ ากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(2) กรณีเอกสารหรือข้อมูลทีบ่ ริษทั จัดการได้รบั จากผูส้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็ น จริง หรือไม่
ครบถ้วน
(3) กรณีบริษทั จัดการเกิดข้อสงสัยว่าการซื้อหน่วยลงทุนของผูส้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น อาจเป็ นการ
ฟอกเงิน เป็ นต้น
(4) กรณีทปี่ รากฏเหตุการณ์ตามข้อ “การเลื่อนกาหนดการชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ ผูถ้ อื หน่วย
ลงทุน” ข้อ “การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสั ่งซื้อ หรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน” ข้อ “การ
หยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” หรือข้อ “วิธกี ารคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณและประกาศ
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธกี ารดาเนินการในกรณีที่
มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง”
(5) กรณีทบี่ ริษทั จัดการเห็นว่าเป็ นประโยชน์ต่อกองทุนหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุน หรือกรณีทกี่ ารสั ่งซื้อหน่วย
ลงทุนอาจก่อให้เกิดปั ญหาในการบริหารกองทุน หรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน หรือในกรณีทบี่ ริษทั
จัดการเห็นว่าบริษทั จัดการไม่สามารถคานวณมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผลหรือ
เป็ นธรรม เป็ นต้น ทัง้ นี้เพื่อเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุน ผูถ้ อื หน่วยลงทุนและชื่อเสียง หรือ
ความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษทั จัดการเป็ นหลัก
กรณีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
• บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ช่องทาง วิธกี าร และ/หรือ เงื่อนไขเกี่ยวกับการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน รวมถึงบริการใดๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ อื หน่วยลงทุน
แล้ว ซึ่งบริษทั จัดการจะแจ้งให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันทีม่ กี ารเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวผ่านเว็บไซด์ของบริษทั จัดการ (www.principal.th)
• บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะหยุดรับคาสั ่งสับเปลี่ยนการถือหน่ วยลงทุนเป็ นการชัวคราว
่
หรือถาวรก็ได้ ใน
กรณีทบี่ ริษทั จัดการเห็นว่าการหยุดรับคาสั ่งสับเปลี่ยนดังกล่าวจะเป็ นประโยชน์ หรือมีผลกระทบในทางที่ดี
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ต่อกองทุนเปิ ดและผูถ้ อื หน่วยลงทุน โดยบริษทั จัดการจะปิ ดประกาศเรื่องดังกล่าวไว้ในทีเ่ ปิ ดเผย ณ บริษทั
จัดการ และสานักงานผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน หรือ ประกาศผ่าน
www.principal.th
12. กำรหยุดขำยหรือรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน:
เป็ นไปตามประกาศ
13. เงื่อนไขและข้อจำกัดในกำรจัดสรรและกำรโอนหน่ วยลงทุน :
กรณีผถู้ อื หน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุน
รวม บริษทั จัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนทีเ่ กินกว่า 1 ใน 3 เว้นแต่กรณีทมี่ ีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วย
ลงทุนชนิดดังกล่าวมีผถู้ อื หน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผูถ้ อื หน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจานวน
ทีถ่ อื อยู่
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ในกรณีดงั ต่อไปนี้
(1) การโอนหน่วยลงทุนให้บดิ า มารดา บุตร และคู่สมรสของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
(2) การโอนหน่วยลงทุนตามคาสั ่งศาล หรือโดยผลของกฎหมาย
(3) การโอนหน่วยลงทุนในกรณีพเิ ศษอื่นๆ ทีบ่ ริษทั จัดการเห็นสมควรและอนุมตั ิให้โอนได้
โดยทาการติดต่อการโอนหน่วยลงทุนได้ทบี่ ริษทั จัดการและตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้า
มี)
14. กำรจ่ำยเงิ นปันผล:
14.1. นโยบายการจ่ายเงินปั นผล : จ่าย
14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปั นผล :
บริษัทจัดการจะพิจารณาจ่ายเงินปั นผลให้แก่ ผู้ถือหน่ วยลงทุน อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ เมื่อกองทุ นรวมมีกาไร
สะสมหรือมีกาไรสุทธิในงวดบัญชีที่จะจ่ายเงินปั นผลนัน้ และการจ่ายเงินปั น ผลดังกล่าวจะต้องไม่ทาให้กองทุน
รวมมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในงวดบัญชีที่มีการจ่ายเงินปั นผลนัน้ ทัง้ นี้ บริษัทจัดการจะเป็ นผูก้ าหนดอัตรา
เงินปั นผลจ่ายในแต่ละครัง้ ตามที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นสมควร โดยพิจารณาจากผลการดาเนินงานของ
กองทุนรวม ปริมาณเงินสดที่สามารถจะจ่ ายได้ นโยบายการดารงสภาพคล่อง นโยบายการลงทุนเพิ่มเติม และ
ปั จ จัย อื่น ๆ ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ในช่ ว งเวลานั น้ ๆ ทัง้ นี้ บริษัท จัด การขอสงวนสิทธิ ที่จะไม่
จ่ายเงินปั นผล ในกรณีทเี่ งินปั นผลต่อหน่วยทีค่ านวณได้ตามเกณฑ์ขา้ งต้นต่ากว่า 0.10 บาท หรือเมื่อกองทุนมี
มูลค่าหน่วยลงทุนน้อยกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนทีต่ ราไว้
14.3. กาหนดเวลา วิธกี าร และข้อจากัดในการจ่ายเงินปั นผลแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน :
บริษทั จัดการจะจ่ายเงินปั นผลตามที่กาหนดไว้ในหัวข้อ “นโยบายจ่ายเงินปั นผล” โดยในกรณีทมี่ กี ารจ่ายเงินปั น
ผล บริษทั จัดการจะดาเนินการจ่ายเงินปั นผลโดยปฏิบตั ดิ งั นี้
(1) บริษทั จัดการจะกาหนดวันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อรับเงินปั นผลภายใน 30 วันทาการ
นับแต่ วนั สิ้นงวดบัญ ชี ของทุ กปี หรือในวัน อื่น ๆกรณี มีการจ่ายเงิน ปั น ผลเพิ่ม เติมตามที่บริษัทจัดการ
พิจารณาเห็นสมควร
(2) ผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีม่ สี ิทธิได้รบั เงินปั นผลต้องเป็ นผูถ้ อื หน่วยทีม่ ชี ่อื ปรากฏอยู่ในทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน
ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อรับเงินปั นผล
(3) บริษทั จัดการจะเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายเงินปั นผล วันปิ ดทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงิน
ปั นผล และอัตราเงินปั นผลของกองทุน ด้วยวิธกี ารทีเ่ หมาะสมดังต่อไปนี้
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล หุน้ ปั นผล
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(1) เปิ ดเผยข้อ มูล ผ่ านช่อ งทางที่ ผู้ล งทุ น ทัว่ ไปสามารถเข้าถึงได้ เว้น แต่เป็ นกองทุ นรวมเพื่ อผู้ล งทุ น
ประเภทสถาบัน
(2) แจ้งผูด้ ูแลผลประโยชน์ และผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มชี ่อื อยู่ในทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน รวมถึงผูถ้ ือหน่วย
ลงทุนทีถ่ อื หน่วยลงทุนชนิดไม่ระบุช่อื ผูถ้ อื เมื่อได้รบั การร้องขอ
(4) บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปั นผลเป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั ่งจ่ายในนามผู้ถือหน่ วยลงทุนและจัดส่งให้ผู้ถือ
หน่ วยลงทุน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ผู้ถือหน่ วยลงทุนระบุไว้ในแบบคาขอเปิ ดบัญ ชีกองทุ น
หรือนาเช็คเข้าบัญชีเงินฝากของผูถ้ อื หน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน หรือวิธกี ารอื่นใด
ที่บริษัท จัดการยอมรับ เพื่อเป็ น การอ านวยความสะดวกให้แ ก่ผู้ถือหน่ วยลงทุน ในอนาคต ทัง้ นี้บริษัท
จัดการจะดาเนินการให้มีการจ่ายเงินปั นผลภายใน 30 วัน นับแต่วนั ปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่ ว ย
ลงทุนเพื่อรับเงินปั นผล
ในกรณี ที่ผู้ถือหน่ วยลงทุ นไม่ใช้สิ ทธิข อรับเงิน ปั น ผลจานวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรีย กร้ องตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิช ย์ บริษัทจัดการจะไม่น าเงินดังกล่าวไปใช้เพื่อการอื่นใดนอกจากเพื่ อ
ประโยชน์ของกองทุน
15. ค่ำธรรมเนี ยมและค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวมและผู้สงซื
ั ่ ้อหรือผู้ถือหน่ วยลงทุน :
15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีป่ ระมาณการได้ทเี่ รียกเก็บจากกองทุนรวมทัง้ หมด) :
ประมาณการค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวมทัง้ หมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ
สุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิม่ เติม :
รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) : รายละเอียด/จานวน/อัตรา : ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจาก
กองทุนรวม และค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวมเมื่อ
รวมกันทัง้ หมดแล้วต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุน
15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม :
15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี :
อัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม
15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี :
อัตราไม่เกินร้อยละ 0.06 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม
15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี :
อัตราไม่เกินร้อยละ 0.13 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม
15.2.4. ค่าธรรมเนียมทีป่ รึกษาการลงทุน : - ไม่มี 15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจาหน่าย : - ไม่มี –
15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ :
ประมาณการค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของ
กองทุนรวม
รายละเอียดเพิม่ เติม :
หมายเหตุ; *มูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมทีใ่ ช้ในการคานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนตามข้อ 15.2.1 – 15.2.3
นี้ เท่ากับ มูลค่าทรัพย์สนิ ทัง้ หมดหักด้วยมูลค่าหนี้สนิ ทัง้ หมดของกองทุนรวม ณ วันที่คานวณมูลค่ า
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ทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม โดยยังไม่หกั ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนของวันทีท่ าการคานวณ ทัง้ นี้ จะคานวณเป็ นรายวันและ
จะเรียกเก็บจากกองทุนโดยการตัดจ่ายจากบัญชีของกองทุนเป็ นรายเดือน
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
(1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายในการเสนอขายครัง้ แรก เช่น ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ เป็ น
ต้ น และค่ าใช้จ่ ายในการส่ ง เสริ ม การขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก เช่ น ค่ าโฆษณา
ประชาสัมพัน ธ์ หรือค่าสื่อโฆษณาประชาสัมพัน ธ์ การส่งเสริมการขาย การจัดอบรมเผยแพร่
ความรู้ ค่าใช้จ่ายในด้านการตลาด ตลอดจนการจัดสัม มนาการแนะนากองทุน เป็ นต้ น ตามที่
จ่ายจริง แต่ทงั ้ นี้ไม่เกินร้อยละ 0.54 ของ มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนต่อปี บญ
ั ชี โดยคานวณ
จากมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิเฉลี่ยต่อวันสาหรับรอบปี บญ
ั ชีใดๆ
(2) ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการนาเงินทุน ของโครงการไปลงทุนในต่างประเทศ รวมถึงค่าใช้จ่า ยอื่นๆที่
เกี่ยวข้องกับการติดต่อ กับผู้จดั การหลักในต่างประเทศ เช่น ค่าโทรศัพ ท์ ท างไกล ค่ าโทรสาร
ทางไกล ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เป็ นต้น
(3) ค่าใช้จ่ายหรือ ค่ าธรรมเนี ยมที่เกี่ย วข้อ งในการจัดตัง้ กองทุ น เช่ น ค่ าธรรมเนี ยมในการจัดตัง้
กองทุนและจดทะเบียนกองทรัพย์สินของกองทุนกับสานักงาน ค่าทีป่ รึกษาทนายความ ในช่วง
จัดตัง้ กองทุน เป็ นต้น
(4) ค่าแปลหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนเป็ นภาษาต่างประเทศ (ถ้ามี)
(5) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี
(6) ค่าทีป่ รึกษากฎหมาย
(7) ค่ าจัด ท า จัดพิ ม พ์ แบบฟอร์ ม คาขอใช้ บ ริก ารกองทุ น หนั ง สือ รับ รองสิ ท ธิ ใ นหน่ ว ยลงทุ น /
ใบเสร็จรับเงิน /ใบกากับภาษี รายงานการถือหน่ วยลงทุน และแบบฟอร์ม อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
กองทุ น และค่ าใช้ จ่ ายในการจัดเตรีย มและจัด ส่ ง เอกสารดัง กล่ าวให้ แ ก่ ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น
ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆทีเ่ กี่ยวเนื่องกับกองทุน
(8) ค่าจัดทา ค่าพิมพ์หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุ น รายงานประจางวด 6 เดือนและรายงาน
ประจาปี ถงึ ผูถ้ อื หน่วยลงทุน
(9) ค่าใช้จ่ายในการประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ ตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในหนังสือพิมพ์
รายวันหรือสิง่ พิมพ์อ่นื ใด
(10) ค่ า ใช้ จ่ า ย และ/หรื อ ค่ า ธรรมเนี ย มต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วกั บ การซื้ อ ขายหลัก ท รัพ ย์ การลงทุ น ใน
หลักทรัพย์ เช่น ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าประกันความเสีย่ งเนื่องจากความผันผวนของ
อัตราแลกเปลี่ยน และ/หรือ อัตราดอกเบี้ย เป็ นต้น
(11) ค่ าเก็ บ รัก ษาทรัพ ย์ สิ น ต่ างประเทศ นอกเหนื อ จากที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นข้ อ “ค่ า ธรรมเนี ย มผู้ ดู แ ล
ผลประโยชน์รายปี ” ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.11 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
(12) ค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดี (ถ้ามี) อาทิเช่น ค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึ้นจากการติดตามทวงถาม หรือการ
ดาเนินคดี เพื่อการรับชาระหนี้ใดๆ ของกองทุน และ/หรือ ค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดีของผูด้ ูแล
ผลประโยชน์ที่ฟ้องร้องให้บริษทั จัดการปฏิบตั ิหน้าทีห่ รือเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย
จากบริษั ท จัด การเพื่ อ ประโยชน์ ข องผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น หรือ เมื่ อ ได้ ร ับ ค าสัง่ จากส านั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ ค่าใช้จ่ ายด้านกฎหมายในการ
ดาเนินคดีทางศาลเพื่อรักษาสิทธิของกองทุน เป็ นต้น
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(13) ค่าจัดเตรียมรายงานต่างๆ สาหรับผู้ถือหน่ วยลงทุน และ/หรือค่ าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึน้ จากการ
ปฏิบตั ิตามกฎหมายหรือประกาศของสานักงาน หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสมาคม หรือ
หน่วยงานทีม่ อี านาจตามกฎหมาย
(14) ค่าใช้จ่ายในการจัดทา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนั งสือบอกกล่าว ประกาศและรายงานต่างๆ รวมถึง
การลงประกาศในหนังสือพิม พ์รายวัน ที่น อกเหนื อจากการประกาศมูล ค่าทรัพ ย์สินสุท ธิ เช่ น
ประกาศการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ การปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายเงินปั นผล เป็ นต้น และ/หรือ
ข่าวสารถึงผูถ้ อื หน่วยลงทุน
(15) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่ องจากการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโครงการ เช่น การจัดประชุ มผู้ถือหน่ วยลงทุ น
การขอมติผูถ้ อื หน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไขในหนังสือพิมพ์ เป็ นต้น
(16) ค่าเอกสารทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทุน
(17) ค่าใช้จ่ายในการรับชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุน
เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร เป็ นต้น
(18) ค่าฤชา ค่ าธรรมเนี ย ม และ/หรือ ค่ าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่ น ค่ าธรรมเนี ย มธนาคารต่ างๆ ค่ าอากร
แสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าไปรษณียากรสาหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถอื หน่ วยลงทุน ค่าพาหนะ
ค่าจดทะเบีย นกับผู้มีอ านาจตามกฎหมาย รวมทัง้ ค่ าใช้จ่าย และ/หรือ ค่าธรรมเนี ยมต่างๆที่
เกี่ย วเนื่ องกับการจัดหา ได้ม า รับมอบ/ส่งมอบดู แล รักษา ป้ องกันผลประโยชน์ ซึ่งสิน ทรัพ ย์
หรือ หลักทรัพ ย์ ต่ างๆของกองทุ น ที่น อกเหนื อ ไปจากที่ร ะบุ ไ ว้ในข้อ "ค่ าธรรมเนี ย มผู้ดูแ ล
ผลประโยชน์รายปี " เป็ นต้น
(19) ค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดจากการผิดนัดชาระราคา (failed trade)
(20) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการชาระบัญชี และเลิกกองทุน
(21) ค่าฤชา ค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวเนื่องกับกองทุน
15.3. ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากผูส้ ั ่งซื้อหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุน :
15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : - ไม่มี 15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) : - ไม่มี 15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : - ไม่มี 15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
เป็ นไปตามอัตราทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด โดยนายทะเบียนจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผูโ้ อนในวันที่
ยื่นคาขอโอนหน่วยลงทุน
15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
ค่าธรรมเนียมในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ตามอัตราทีน่ ายทะเบียนหน่วยลงทุน
กาหนดเป็ นการทัวไปในการให้
่
บริการ
15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองทีก่ าหนดในโครงการ (Exit Fee) : - ไม่มี 15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ : มี
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์เมื่อสั ่งซื้อ สั ่งขาย หรือสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.33 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
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รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
(1) ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์เมื่อสั ่งซื้อ สั ่งขาย หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์เมื่อสั ่งซื้อ สั ่งขาย หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เป็ นค่าใช้จ่ายที่
เรียกเก็บเข้ากองทุน กองทุนจะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนในช่วง
การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก สาหรับการสั ่งซื้อ สั ่งขายคืน หรือสั ่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก กองทุนจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวในอัตราไม่เกินร้อยละ
0.33 ของมูลค่าหน่วยลงทุนทีส่ ั ่งซื้อ สั ่งขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อนาเงินดังกล่าวไป
ชาระเป็ นค่าใช้จ่ายในการสั ่งซื้อสั ่งขายหลักทรัพย์ เช่น ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
ภาษีมูลค่าเพิม่ หรือ อื่นๆ ตามทีก่ องทุนจะถูกเรียกเก็บเมื่อสั ่งซื้อหรือสั ่งขายหลักทรัพย์ ทัง้ นี้
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะเปลี่ยนแปลงอัตราค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์นี้ให้
สอดคล้องกับอัตราค่านายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยจะติดประกาศให้ผลู้ งทุนทราบ
ล่วงหน้า ณ สานักงานของบริษทั จัดการ และผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) หรือที่
เว็บไซต์ของบริษทั จัดการ www.principal.th
(2) ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามอัตราทีธ่ นาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงิน
กาหนด โดยบริษทั จัดการจะหักจากจานวนค่าขายคืนหน่วยลงทุนนัน้ ๆ
(3) ค่าธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีของผูซ้ ้อื หน่วยลงทุน (ถ้ามี) ตามอัตราทีธ่ นาคารพาณิชย์หรือ
สถาบันการเงินกาหนด โดยตัดจ่ายจากบัญชีเงินฝากของผูถ้ อื หน่วยลงทุน
(4) บริษทั จัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีผ่ ถู้ ือหน่วยลงทุนขอให้บริษทั
จัดการดาเนินการให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนเป็ นกรณีพเิ ศษนอกเหนือจากกรณีปกติซ่งึ เป็ นกรณีที่บริษทั
จัดการดาเนินการให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทุกราย ตามทีจ่ ่ายจริง เช่น ค่าใช้จ่ายในการจดแจ้งจานากับ
นายทะเบียน ค่าแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลในทะเบียน เป็ นต้น โดยบริษทั จัดการจะแจ้งให้ผูถ้ อื
หน่วยลงทุนดังกล่าวทราบ
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นนี้ เป็ นอัตราทีย่ งั ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษี
อื่นใดทานองเดียวกัน
15.4. วิธกี ารคานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม :
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายข้างต้นทัง้ หมดเป็ นอัตราทีย่ งั ไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษี
อื่นใดในทานองเดียวกัน
บริษัทจัดการจะคานวณค่าธรรมเนียมข้อ 15.2.1-15.2.3 ทุกวัน โดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในแต่ละ
วันเป็ นฐานคานวณ แต่จะเรียกเก็บจากกองทุนโดยการตัดจ่ายจากบัญชีของกองทุนเป็ นรายเดือน
ค่าใช้จ่ายข้อ 15.2.6 (1) – 15.2.6 (21) จะเรียกเก็บจากกองทุนเมื่อมีค่าใช้จ่ายเกิดขึน้ ตามทีจ่ ่ายจริง โดยในทาง
บัญชี บริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี่ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาของค่าใช้จ่าย
นัน้ หรือตัดจ่ายครัง้ เดียวในวันทีเ่ กิดค่าใช้จ่ายนัน้ ๆ หรือตามระยะเวลาทีเ่ หมาะสม
ทัง้ นี้ การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นจะเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญ ชีที่กาหนดโดยสมาคมนักบัญชีและ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตแห่งประเทศไทย อนึ่ง หากมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ
หรือภาษีอ่นื ใดในทานองเดียวกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะเปลี่ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่างๆดังกล่าว โดย
ถือว่าได้รบั มติจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนแล้ว

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล หุน้ ปั นผล

19

15.5. การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย :
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามข้อ “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากผู้ซ้อื หรือผู้ถื อหน่วยลงทุนและ
กองทุน” อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ถือว่าเป็ นการแก้ไขเพิม่ เติมรายละเอียดโครงการ โดยบริษทั จัดการ
จะดาเนินการดังต่อไปนี้
1. ในกรณี ที่บริษัท จัดการกองทุ น รวมมีความประสงค์ จะลดค่ าธรรมเนี ย มหรือค่ าใช้จ่ ายตามที่ได้ร ะบุ ไ ว้ใ น
โครงการและได้ดาเนินการดังกล่าวแล้ว ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบ
อย่างทัว่ ถึงภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ที่มีการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทัง้ นี้ การเปิ ดเผย
ข้อมูลต้องกระทาโดยวิธกี ารทีเ่ หมาะสมอันทาให้ม ั ่นใจได้ว่า ผูล้ งทุนได้ร ับทราบข้อมูลดังกล่าว เช่น เผยแพร่
ข้อมู ลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม หรือ ณ สถานที่ในการซื้อขายหน่ วยลงทุนทุ กแห่งของ
บริษทั จัดการกองทุนรวม และผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็ นต้น
การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถอื ว่าสานักงานให้ความเห็นชอบการแก้ไข
เพิม่ เติมโครงการในเรื่องดังกล่าวเมื่อบริษทั จัดการกองทุนรวมได้ดาเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว
2. ในกรณีที่บริษทั จัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิม่ ขึน้ ตามที่ระบุ
ไว้ในโครงการ บริษัท จัดการกองทุ น รวมต้ อ งคานึ งถึง ความสมเหตุ ส มผลกับสภาพปกติท างธุ ร กิจ และ
ประโยชน์ ของลู กค้าเป็ น สาคัญ และต้อ งเปิ ดเผยข้ อมู ลดังกล่าวให้ผู้ลงทุ นทราบล่ วงหน้าอย่างทัว่ ถึงด้ว ย
วิธีการที่เหมาะสมอัน ท าให้ ม ั ่นใจได้ว่าผู้ล งทุ นได้ร ับทราบข้อ มูล ดัง กล่ าว โดยอย่ างน้อ ยต้ อ งจัดให้มีการ
เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุ นรวม และ ณ สถานที่ในการซื้อขายหน่ วยลงทุนทุ ก
แห่ งของบริษัทจัดการกองทุ น รวม และผู้ส นับสนุ นการขายหรือ รับซื้อคืนหน่ ว ยลงทุ น (ถ้ ามี) ทัง้ นี้ ตาม
หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
2.1 ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ไม่เกิ นกว่าอัตราขัน้ สูงของค่าธรรมเนีย ม
หรือค่ าใช้จ่ายเดิม ตามที่ ระบุไว้ในโครงการ ให้บริ ษัทจัดการกองทุน รวมเปิ ดเผยข้อ มูลดัง กล่าวให้ผู้
ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทาการก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิม่ ขึน้
2.2 ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเกินกว่าอัตราขัน้ สูงของค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าใช้จ่ายเดิมตามที่ระบุไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษทั จัดการกองทุนรวมสามารถกระทาการ
ดังกล่าวได้ ทัง้ นี้ ในรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปี นับแต่วนั ที่บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะขึ้น
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมดาเนินการตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
(ก) ในกรณีทกี่ ารเรีย กเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขัน้
สูงดังกล่าว ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายทีเ่ พิม่ ขึน้ ดังกล่าว
(ข) ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเกินกว่า อัตราร้อยละ 5 ของอัตราขัน้ สูง
ดังกล่าว บริษทั จัดการกองทุนรวมต้องได้รบั มติพเิ ศษ
ในการเปิ ดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ่ง มิให้นามาใช้กบั กรณีทบี่ ริษทั จัดการกองทุนรวมได้รบั มติพเิ ศษ”
ทัง้ นี้ การเปลี่ยนแปลงข้อ 2 (2.2) ให้บริษัทจัดการแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วัน
นับแต่วนั เปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว
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16. วิ ธีกำรคำนวณ กำหนดเวลำในกำรคำนวณและกำรประกำศมูลค่ำทรัพย์สินสุท ธิ มูลค่ำหน่ วยลงทุน และรำคำ
หน่ วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิ ธีกำรดำเนิ นกำรในกรณี ที่มูลค่ำหน่ วยลงทุนไม่ถกู ต้อง:
16.1. วิธกี ารคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน และราคาหน่วย
ลงทุน : ในประเทศ
16.2 เงื่อนไขพิเศษ :
(1) บริษัทจัดการจะคานวณมูลค่าทรัพ ย์สิน สุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่สานั กงานประกาศ
กาหนด และตามทีส่ มาคมบริษทั จัดการลงทุนกาหนดโดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.
(2) บริษทั จัดการจะคานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี้ เว้นแต่ คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็ นอย่างอื่น
(2.1) คานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิน้ วันทาการ
(2.2) คานวณราคาขายหน่ วยลงทุนและราคารับซื้อ คืนหน่ วยลงทุนทุกสิ้นวันทาการซื้อขายหน่ วยลงทุน ทัง้ นี้
ในการคานวณราคาขายหน่ วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุน ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมใช้มูลค่า
หน่วยลงทุนของสิน้ วันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนนัน้ เป็ นเกณฑ์ในการคานวณราคาขายหน่วยลงทุนและ
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี้
(ก) วัน ทาการก่อนวันทาการซื้อขายหน่ วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทาการซื้อขายหน่ วย
ลงทุนล่าสุด
(ข) วันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทาการถัดไป
(ค) วันทาการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยให้ประกาศภายในวันทาการถัดไป
ทัง้ นี้ เฉพาะในกรณี ที่กองทุ นรวมกาหนดวันท าการซื้อขายหน่ วยลงทุ นแต่ล ะครัง้ ห่างกัน ยาวกว่ า
หนึ่งเดือน
(ง) วันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปั นผล โดยให้ประกาศภายในวันทาการถัดไป
ความใน (ก) มิให้นามาใช้บงั คับกับ กองทุนรวมเปิ ดที่ซ้อื ขายหน่ วยลงทุนทุกวันทาการ และกองทุน
รวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน
(2.4) ประกาศราคาขายหน่ วยลงทุ นและราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุ นของวัน ทาการซื้อขายหน่ วยลงทุนล่าสุ ด
โดยให้ประกาศภายในวันทาการถัดไป
มูลค่าหน่ วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้ว ยจานวนหน่ วยลงทุนทีจ่ าหน่ ายได้แล้วทัง้ หมด
เมื่อสิน้ วันทาการทีค่ านวณนัน้
มูลค่าทรัพย์สนิ สุท ธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน ราคาขายหน่ วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทีป่ ระกาศ
ข้างต้น ต้องได้รบั การรับรองโดยผูด้ ูแลผลประโยชน์
ในกรณีทมี่ ูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุ น จานวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่ วยลงทุน และราคารับ
ซื้อคืนหน่ วยลงทุ นของกองทุน เปิ ดไม่ถูกต้ อง บริษทั จัดการจะดาเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
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(3) การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
หรือจานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด บริษทั จัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี้
(3.1) คานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิเป็ นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตาแหน่ ง โดยใช้วธิ กี ารปั ดเศษ
ทศนิยมตามหลักสากล
(3.2) คานวณมูลค่าหน่ วยลงทุนเป็ นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตาแหน่ ง โดยใช้วธิ ีการปั ดเศษทศนิยมตาม
หลักสากล สาหรับมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการคานวณราคาขายหน่ วยลงทุ นจะปั ดเศษทศนิยม
ตาแหน่ งที่ 4 ขึ้น ส่ว นมู ล ค่าหน่ ว ยลงทุ น เพื่อ ใช้ในการคานวณราคารับซื้อ คืน หน่ วยลงทุ น จะตัด
ทศนิยมตาแหน่งที่ 5 ทิ้ง
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่ วยลงทุนตามที่คานวณได้ใน (3.2) เป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตาแหน่ งโดยตัด
ทศนิยมตาแหน่ งที่ 5 ทิ้ง และประกาศราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุนตามที่คานวณได้ใน
(3.2)
(3.4) คานวณจานวนหน่ วยลงทุนเป็ นตัวเลขโดยมีทศนิ ยม 5 ตาแหน่ ง โดยใช้วิธกี ารปั ดเศษทศนิยมตาม
หลักสากล แต่จะใช้ผลลัพธ์เป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตาแหน่ง โดยตัดทศนิยมตาแหน่งที่ 5
ทิ้ง
ในกรณีที่มีผลประโยชน์เกิดขึ้นจากการคานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนาผลประโยชน์นั น้
รวมเข้าเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุน
ในกรณีดงั ต่อไปนี้ ให้บริษทั จัดการได้รบั ยกเว้นไม่ต้องปฏิบตั ติ ามข้อ (2)
(1) เมื่อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน หรือหยุ ดรับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืน
หน่วยลงทุน โดยให้ได้รบั ยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
(2) เมื่อมีเหตุที่บริษัทจัดการกองทุ นรวมต้ องเลิกกองทุน รวม โดยให้ได้รบั ยกเว้นตัง้ แต่วนั ที่ปรากฏเหตุ
ดังกล่าว
16.3. แหล่งข้อมูลการเปิ ดเผยมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน :
การประกาศข้างต้น บริษทั จัดการจะประกาศ/เผยแพร่ขอ้ มูลทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการที่ www.principal.th
ทัง้ นี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะประกาศโดยช่องทางอื่นแทนการประกาศในเว็บ ไซด์ หรือช่องทางอื่นใดที่
เหมาะสม โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ อื หน่ วยลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผถู้ ือหน่ วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน และจัดให้มปี ระกาศดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนั บสนุ นการ
ขายหรือรับซื้อคืน ที่ใช้ในการซื้อ ขายหน่ วยลงทุ น และ/หรือวิธีการอื่ น ใดที่บริษัท จัดการกาหนดและเห็น ว่ า
เหมาะสม
ในกรณีที่การประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่ วย
ลงทุ น หากได้กระท าผ่ านระบบเผยแพร่ ข้อ มู ล มู ล ค่ าหน่ ว ยลงทุ น ที่จ ัดขึ้น โดยสมาคม (NAV Center) หรือ
ช่องทางอื่นที่สานักงานยอมรับ บริษัทจัดการอาจประกาศมูลค่าทรัพย์ สินสุ ทธิ มูลค่ าหน่ วยลงทุ น ราคาขาย
หน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ภายในสองวันทาการถัดไปก็ได้
16.4. หลักเกณฑ์และวิธกี ารดาเนินการในกรณีทมี่ ูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง :
16.4.1. ในกรณี ที่มู ลค่ าหน่ ว ยลงทุน หรือราคาหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ นรวมไม่ ถูกต้อ งและได้มีการประกาศ
มูลค่าดังกล่าวไปแล้ว หรือในกรณีที่มูลค่าหน่ วยลงทุนหรือ ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิ ดไม่
ถูกต้อง หากการไม่ถูกต้องดังกล่าวมีมูลค่าน้อยกว่าหนึ่งสตางค์ หรือคิดเป็ นอัตราไม่ถึงร้อยละ 0.5
ของมู ล ค่ าหน่ ว ยลงทุ น หรือ ราคาหน่ ว ยลงทุ น ที่ถู กต้ อ ง ให้ บริษั ท จัดการกองทุ น รวมดาเนิ น การ
ดังต่อไปนี้
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(1) จัดทาและส่งรายงานให้ผูด้ ูแลผลประโยชน์ทราบถึงความไม่ถูกต้องภายในเจ็ดวันทาการนับแต่
วัน ที่ พ บว่ า มู ล ค่ าหน่ ว ยลงทุ น หรือ ราคาหน่ ว ยลงทุ น ไม่ ถู ก ต้ อ ง โดยรายงานดังกล่ าวต้ อ งมี
สาระสาคัญดังต่อไปนี้
(ก) มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ถูกต้อง
(ข) มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง
(ค) สาเหตุทที่ าให้มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(ง) มาตรการป้ องกันเพื่อมิให้มูลค่าหรือราคาหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้อง ในกรณีทคี่ วามไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกทีไ่ ม่อาจควบคุมได้
(2) ในกรณีที่สาเหตุที่ทาให้มูลค่าหรือราคาหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้องมีผลต่อเนื่องถึงการคานวณมูลค่า
หรือราคาหน่ วยลงทุนครัง้ ต่อไป ให้แก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่ วยลงทุนให้ถูกต้องตัง้ แต่วนั ที่พบว่า
มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
16.4.2. ในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนหรือราคาหน่ วยลงทุน ของกองทุนรวมปิ ดไม่ถูกต้องและได้มกี ารประกาศ
มูลค่าดังกล่าวไปแล้ว หรือในกรณีที่มูลค่าหน่ วยลงทุนหรือ ราคาหน่ วยลงทุนของกองทุ นรวมเปิ ดไม่
ถูกต้อง หากการไม่ถูกต้องดังกล่าวมีมูลค่าตัง้ แต่หนึ่งสตางค์ขน้ึ ไป และคิดเป็ นอัตราตัง้ แต่ร้อยละ 0.5
ของมู ล ค่ าหน่ ว ยลงทุ น หรือ ราคาที่ ถู ก ต้ อ ง ให้ บ ริ ษั ท จัดการกองทุ น รวมปฏิ บัติ ต ามหลัก เกณฑ์
ดังต่อไปนี้
(1) คานวณมูลค่าหรือราคาหน่ วยลงทุนย้อนหลังตัง้ แต่วนั ทีบ่ ริษทั จัดการกองทุนรวมพบว่ามูลค่าหรือ
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวันทีม่ ูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง
(2) ดาเนินการดังต่อไปนี้เฉพาะวันที่มูลค่าหรือราคาหน่ วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนัน้ มีมูลค่าและคิดเป็ น
อัตราดังกล่าว
(ก) จัดทารายงานการแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังให้เสร็จสิ้นภายในวันทาการถัด
จากวัน ที่ บริษัท จัดการกองทุ น รวมพบว่ามู ลค่ าหรือ ราคาหน่ ว ยลงทุ น ไม่ถู กต้อ ง และส่ ง
รายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทาการถัดจากวันที่คานวณมูลค่าหรือราคา
หน่ วยลงทุน ย้อนหลังเสร็จสิ้น เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รบั รองข้อมู ลในรายงานดังกล่าว
ภายในวันทาการถัดจากวันทีบ่ ริษทั ส่งรายงานให้ผดู้ ูแลผลประโยชน์
รายงานตามวรรคหนึ่งให้มีสาระสาคัญตามที่กาหนดไว้ในข้อ 16.4.1(1) โดยอนุ โลม เว้นแต่
ในกรณีข องรายงานการแก้ ไขราคาหน่ วยลงทุน ย้อนหลังของกองทุนรวมเปิ ด ให้ระบุการ
ดาเนินการของบริษทั จัดการกองทุนรวมเมื่อพบว่าราคาหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้องไว้แทนข้อมูล
ตามข้อ 16.4.1(1)(ง)
(ข) แก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่ วยลงทุนให้ถูกต้องภายในวัน ที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รบั รองข้อมูลใน
รายงานตาม (ก)
(ค) ดาเนินการโดยวิธกี ารใดๆ เพื่อให้ผลู้ งทุนสามารถรับทราบชื่อกองทุนรวมที่มกี ารแก้ไขมูลค่า
หรือราคาหน่วยลงทุน และวัน เดือน ปี ทมี่ กี ารแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุน ภายในสาม
วันทาการนับแต่วนั ที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รบั รองข้อมูลในรายงานตาม (ก) ความใน (ค) มิให้
น ามาใช้ บัง คับ กับ กองทุ น รวมปิ ดที่ มี ห น่ ว ยลงทุ น เป็ นหลัก ทรัพ ย์ จ ดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพย์ และได้ประกาศการแก้ไขมูลค่าหน่วยลงทุนตามระเบียบหรือข้อบังคับของตลาด
หลักทรัพย์แล้ว
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16.4.3. ในกรณี ที่มูล ค่าหรือ ราคาหน่ วยลงทุ น ของกองทุ นรวมเปิ ดไม่ ถู กต้ อง หากการไม่ถู กต้ องดังกล่าวมี
มูลค่ าตัง้ แต่ห นึ่งสตางค์ ข้นึ ไป และคิดเป็ น อัต ราตัง้ แต่ร้อ ยละ 0.5 ของมูล ค่าหรือราคาที่ถู กต้อ ง ให้
บริษัทจัดการกองทุนรวมดาเนินการดังต่อไปนี้เฉพาะวันทีม่ ูลค่าหรือราคาหน่ วยลงทุนทีไ่ ม่ถูกต้องนัน้
มีมูลค่าและคิดเป็ นอัตราดังกล่าว
(1) จัดท ารายงานการชดเชยราคาไว้ในรายงานการแก้ไขราคาหน่ ว ยลงทุ นตามข้อ 16.4.2.(2) (ก)
ด้วย โดยให้อยู่ ในส่ วนของการดาเนิน การของบริษัท จัดการกองทุ นรวมเมื่อพบว่าราคาหน่ ว ย
ลงทุนไม่ถูกต้อง
(2) ชดเชยราคาตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในข้อ 16.4.4 ให้แล้วเสร็จ และดาเนินการโดยวิธีการใด
ๆ เพื่ อให้ผู้ซ้ือ หน่ วยลงทุ น หรือผู้ข ายคืน หน่ วยลงทุ น ในช่ ว งระยะเวลาที่ราคาหน่ วยลงทุ น ไม่
ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตามข้อ 16.4.2. (2) (ข) และการชดเชยราคา ภายในห้าวันทาการ
นับแต่วนั ที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รบั รองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาหน่ วยลงทุนย้อนหลังและ
รายงานการชดเชยราคา
(3) จัดทามาตรการป้ องกัน เพื่อมิให้ราคาหน่ ว ยลงทุ นไม่ถูกต้ อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทัง้
สาเนารายงานการแก้ ไขราคาหน่ วยลงทุ นย้อนหลังตามข้อ 16.4.2.(2) (ก) ให้สานักงานภายใน
เจ็ดวันท าการนั บแต่วนั ที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รบั รองข้อมูลในรายงานดังกล่าว เว้นแต่ในกรณี ที่
ราคาหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกทีไ่ ม่อาจควบคุมได้ ให้บริษัทจัดการ
กองทุ นรวมส่งสาเนาเอกสารที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รบั รองว่าการที่ราคาหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกทีไ่ ม่อาจควบคุมได้มาพร้อมสาเนารายงานดังกล่าวแทน
16.4.4 ในการชดเชยราคาตามข้อ 16.4.3 (2) บริษทั จัดการจะปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ถูกต้องต่ากว่าราคาหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง (understate) ให้บริษทั
จัดการกองทุนรวมปฏิบตั ิดงั นี้
(ก) กรณีทเี่ ป็ นการขายหน่วยลงทุน ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมลดจานวนหน่วยลงทุนของผูซ้ ้อื
หน่วยลงทุนเป็ นจานวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ถูกต้อ งกับราคา
หน่ วยลงทุนที่ถูกต้องหากปรากฏว่าผู้ซ้อื หน่ วยลงทุนไม่มีหน่ วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วย
ลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจานวนหน่ วยลงทุนทีจ่ ะต้องลด ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายเงิน
ของบริษัทเองเป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรือลดจานวนหน่ วยลงทุน ที่
เหลืออยู่นัน้ และจ่ายเงินของบริษัทเองเป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาทีข่ าดอยู่ แล้วแต่
กรณี เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทุ นรวมเปิ ด เว้ น แต่การที่ร าคาหน่ วยลงทุ นไม่ ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกที่ไม่ อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพ ย์ตามราคาตลาดครัง้
สุดท้ายของตลาดหลัก ทรัพ ย์แห่งประเทศไทยหรือศูน ย์ซ้อื ขายหลักทรัพ ย์ ไม่ถู กต้อง และ
ผูด้ ูแลผลประโยชน์รบั รองว่ามีสาเหตุดงั กล่าว
(ข) กรณีที่เป็ นการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน ให้บริษัท จัดการกองทุนรวมเพิ่มจานวนหน่ วยลงทุ น
ของผู้ข ายคืน หน่ วยลงทุนเป็ นจานวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่ วยลงทุน ที่ไม่
ถูกต้องกับราคาหน่ วยลงทุนที่ถู กต้อง หรือจ่ายเงิน ของกองทุนรวมเปิ ดเป็ นจานวนเท่ากับ
ส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผขู้ ายคืนหน่วยลงทุน แต่ หากปรากฏว่าผู้ขายคืน
หน่ วยลงทุ นไม่มีหน่ วยลงทุ น เหลือ อยู่ ให้ บริษัท จ่ายเงิน ของกองทุ นรวมเปิ ดเป็ น จานวน
เท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผขู้ ายคืนหน่วยลงทุน
(2) กรณีราคาหน่ วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่ วยลงทุนที่ถูกต้อง (overstate) ให้บริษทั ปฏิบตั ิ
ดังนี้
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(ก) กรณีทเี่ ป็ นการขายหน่ วยลงทุน ให้บริษทั จัดการกองทุ นรวมเพิ่มจานวนหน่ วยลงทุนของผู้
ซื้อหน่ วยลงทุนเป็ นจานวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่ วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับ
ราคาหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนรวมเปิ ดเป็ น จานวนเท่ากับส่วนต่างของ
ราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผซู้ ้อื หน่วยลงทุน
(ข) กรณี ที่เป็ นการรับซื้อ คืนหน่ วยลงทุ น ให้บริษัทจัดการกองทุ นรวมลดจานวนหน่ วยลงทุ น
ของผู้ข ายคืน หน่ วยลงทุนเป็ นจานวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่ วยลงทุน ที่ไม่
ถูกต้องกับราคาหน่ วยลงทุนที่ถู กต้องหากปรากฏว่าผู้ขายคืน หน่ วยลงทุนไม่มหี น่ วยลงทุน
เหลือ อยู่ หรือ มีห น่ วยลงทุ น เหลือ อยู่ น้ อยกว่าจานวนหน่ ว ยลงทุ น ที่จะต้อ งลด ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมจ่ายเงินของบริษัทเองเป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาทีข่ าดอยู่ หรือ
ลดจานวนหน่ วยลงทุนที่เหลืออยู่นัน้ และจ่ายเงิน ของบริษัท เองเป็ น จานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาทีข่ าดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้แ ก่กองทุนรวมเปิ ด เว้นแต่การที่ราคา
หน่ ว ยลงทุ น ไม่ ถู ก ต้ อ งมี ส าเหตุ ม าจากปั จจัย ภายนอกที่ ไ ม่ อ าจควบคุ ม ได้ เช่ น ราคา
หลักทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้ สุดท้ายของตลาดหลักทรัพ ย์ห รือศูนย์ซ้อื ขายหลักทรัพย์ไม่
ถูกต้อง และผูด้ ูแลผลประโยชน์รบั รองว่ามีสาเหตุดงั กล่าว
ในกรณีทบี่ ริษทั จัดการกองทุนรวมต้องชดเชยราคาเป็ นเงินให้แก่ผซู้ ้ือหน่ วยลงทุนหรือผูข้ าย
คืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถงึ หนึ่งร้อยบาท บริษัทอาจนาเงินชดเชยราคาไปรวมจ่าย
ในโอกาสแรกทีม่ ีการจ่ายเงินให้ผู้ถอื หน่ วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มสี ถานะเป็ นผู้ถือ
หน่ วยลงทุ นแล้ ว ให้บริษั ทชดเชยราคาให้แ ล้วเสร็จภายในห้าวันท าการนับแต่ ว ัน ที่ผู้ดูแ ล
ผลประโยชน์รบั รองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
การจ่ ายเงิน ของกองทุ น รวมเปิ ดเพื่อ ชดเชยราคาให้แ ก่ ผู้ข ายคืน หน่ ว ยลงทุ น ตาม (1)(ข)
หรือผู้ซ้อื หน่ วยลงทุนตาม (2)(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจจ่ายเงินของบริษัทเองแทน
กองทุนเปิ ดก็ได้
16.4.5. ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมจัดให้มสี าเนารายงานตามข้อ 16.4.1(1) และข้อ 16.4.2.(2) (ก) ไว้ ณ ที่
ทาการของบริษทั เพื่อให้สานักงานสามารถตรวจสอบได้
16.4.6. ห้ามมิให้บริษทั จัดการกองทุนรวมคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากมูลค่าหน่ วยลงทุน หรือราคาหน่ วยลงทุน
ไม่ถูกต้องจากกองทุนรวม เว้นแต่ในกรณีที่ความไม่ถูกต้อ งดังกล่าวมีสาเหตุมาจากปั จ จัยภายนอกที่
ไม่อาจควบคุมได้
16.4.7. บริษทั จัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึน้ จากมูลค่าหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายใน
การประกาศการแก้ ไขราคาตามข้อ 16.4.2. ในหนังสือพิมพ์ ค่ าออกเช็ค ค่ าใช้จ่ ายในการจัดส่ งเงิน
ชดเชยราคาให้แก่ผู้ซ้อื หน่ วยลงทุ นและผู้ขายคืนหน่ วยลงทุน เป็ นต้น เว้นแต่ในกรณีที่มูลค่าหน่ ว ย
ลงทุนไม่ถูกต้องดังกล่าวมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกทีไ่ ม่อาจควบคุมได้
17. ชื่อผู้เกี่ยวข้อง :
17.1.
17.2.
17.3.
17.4.
17.5.

ชื่อบริษทั จัดการ : บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด
ชื่อผูด้ ูแลผลประโยชน์ : ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน)
ชื่อผูป้ ระกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : -ไม่ม-ี
ชื่อของผูร้ บั มอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : -ไม่ม-ี
ทีป่ รึกษา : -ไม่ม-ี
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17.6. ผูส้ อบบัญชี :
ชื่อ : นาย อนุสรณ์ เกียรติกงั วาฬไกล
ชื่อ : นาง ขวัญใจ เกียรติกงั วาฬไกล
18. รอบระยะเวลำบัญชีประจำปี ของกองทุนรวม :
18.1. วันทีส่ นิ้ สุดรอบบัญชี : วันที่ 31 มกราคม
18.2. วันทีส่ นิ้ สุดรอบบัญชีครัง้ แรก : วันที่ 31 มกราคม 2556
18.3. รายละเอียดเพิม่ เติม : ไม่มี
19. กำรขอมติ ของผู้ถือหน่ วยลงทุน และวิ ธีกำรแก้ไขโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม หรือแก้ไขวิ ธีกำรจัดกำร :
19.1 การดาเนินการใดทีโ่ ครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกาหนดให้ต้องได้รบั มติของผูถ้ อื หน่วยลงทุน หาก
บริษทั จัดการกองทุนรวมได้ดาเนินการไปตามมติของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีไ่ ด้รบั มาโดยชอบแล้ว ให้ถอื ว่าผูถ้ อื
หน่วยลงทุนทัง้ ปวงเห็นชอบให้ดาเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ
มติของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีใ่ ห้ดาเนินการใดอันเป็ นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ทกี่ าหนดในกฎหมายให้ถอื ว่ามติ
นัน้ เสียไป
ในกรณีทเี่ ป็ นการขอมติเพื่อแก้ไขเรื่องทีก่ ระทบต่อสิทธิของผูถ้ อื หน่วยลงทุนอย่างมีนัยสาคัญต้องได้รบั มติโดย
เสียงข้างมากหรือมติพเิ ศษของผูถ้ อื หน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่ง หรือไม่น้อย
กว่าสามในสีข่ องจานวนหน่วยลงทุนทัง้ หมดของผูถ้ อื หน่วยลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน หรือของจานวนหน่วยลงทุนทัง้ หมดของผูถ้ อื หน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสทิ ธิออกเสียง
ลงคะแนน เว้นแต่กรณีทกี่ องทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติ ผูถ้ อื หน่วยลงทุนต้องเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์เพิม่ เติมดังต่อไปนี้ดว้ ย
(1) ในกรณีทเี่ ป็ นการขอมติทมี่ ผี ลกระทบต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รบั ผลกระทบต่อผูถ้ อื
หน่วยลงทุนไม่เท่ากัน ต้องได้รบั มติเสียงข้างมากหรือมติพเิ ศษของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ ด้รบั
ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(2) ในกรณีทเี่ ป็ นการขอมติทมี่ ผี ลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รบั มติเสียง
ข้างมากหรือมติพเิ ศษของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) ในกรณีทเี่ ป็ นการขอมติทมี่ ผี ลกระทบต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ต้องได้รบั มติเสียงข้างมากหรือมติ
พิเศษของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
ในกรณีที่บคุ คลใดหรือกลุ่มบุคคลใดถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมด
บริษทั จัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนทีเ่ กินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดนัน้
ในการดาเนินการและบริหารจัดการใดๆ ของกองทุนนัน้ บริษทั จัดการจะดาเนินการให้เป็ นไปตามทีร่ ะบุไว้ใน
โครงการจัดการกองทุนและหนังสือชี้ชวน เว้นแต่กรณีทคี่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. สานักงาน สมาคม และ/หรือ
หน่วยงานอื่นใดทีม่ อี านาจตามกฎหมาย เช่น กระทรวงการคลัง เป็ นต้น ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ
กาหนด สั ่งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็ นอย่างอื่น บริษทั จัดการจะดาเนินการให้เป็ นไปตามนัน้ โดยถือว่า
ได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนแล้ว
19.2 วิธกี ารแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ
1. การแก้ไขเพิม่ เติมโครงการโดยใช้วธิ กี ารขอมติผถู้ อื หน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพเิ ศษ
มีจานวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 หรือในกรณีทเี่ ป็ นกองทุนรวมทีม่ กี ารแบ่งชนิดหน่วยลงทุน
หากปรากฎว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพเิ ศษเมื่อคานวณเฉพาะหน่วยลงทุนแต่ละชนิดมีจานวนไม่เกินร้อยละ
55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 ให้ บริษทั จัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการขอมติและการนับมติ
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ไปยังผูด้ ูแลผลประโยชน์ เพื่อให้ผดู้ ูแลผลประโยชน์รบั รองผลการนับมตินัน้
2. ในกรณีทกี่ ารแก้ไขเพิม่ เติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีจดั การได้กระทาตามมติของผูถ้ อื หน่ วยลงทุน
ซึ่งจะดาเนินการโดยการจัดประชุมผูถ้ อื หน่วยลงทุนหรือส่งหนังสือขอมติของผูห้ น่วยลงทุนก็ได้
3. ให้บริษทั จัดการแจ้งการแก้ไขเพิม่ เติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธจี ดั การให้สานักงานทราบ รวมทัง้
แจ้งไปยังผูถ้ อื หน่วยลงทุนทุกคนและเผยแพร่ในลักษณะทีผ่ ลู้ งทุนทัวไปสามารถเข้
่
าตรวจดูได้ ทัง้ นี้ ภายใน
15 วันนับแต่วนั ทีม่ มี ติให้แก้ไข
4. การแก้ไขเพิม่ เติมโครงการหรือวิธีการจัดการตามกรณีดงั ต่อไปนี้ บริษทั จัดการต้องได้รบั มติเสียงข้างมาก
เว้นแต่ในกรณีดงั ต่อไปนี้ ต้องได้รบั มติพเิ ศษจากผูถ้ อื หน่วยลงทุน
(1) การเปลี่ยนแปลงประเภทหรือนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมทีท่ าให้ผลตอบแทนและความเสีย่ งของ
กองทุนรวมเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญ
(2) การชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่น เว้นแต่กรณีเป็ นกองทุนรวมทีม่ กี ารชาระค่า
ขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นแทนเงินให้แก่กองทุนสารองเลี้ยงชีพ และกองทุนสารอง
เลี้ยงชีพดังกล่าวจะนาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้รบั ไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทีเ่ ป็ นกองทุน
สารองเลี้ยงชีพตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เพิม่ เติมสาหรับการจัดตัง้ และ
จัดการของกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทีเ่ ป็ นกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
(3) การควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมทีม่ นี โยบายการลงทุน ความเสีย่ ง และระดับความเสีย่ งของการ
ลงทุน (risk spectrum) แตกต่างกัน
(4) การรับชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สนิ อื่นแทนเงิน
(5) การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิม่ ขึน้ เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
เดิมตามทีร่ ะบุไว้ล่าสุดในโครงการ
(6) การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการประกัน ผูป้ ระกัน สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผูป้ ระกัน หรือการ
แก้ไขเพิม่ เติมสัญญาประกันในเรื่องใดๆ อันมีผลให้ผูถ้ อื หน่วยลงทุนเสียประโยชน์
5. ในกรณีทกี่ องทุนรวมใดมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผถู้ อื หน่วยลงทุน นอกจากจะต้องปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอมติผถู้ อื หน่วยลงทุนแล้ว ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปนี้ดว้ ย
(1) กรณีเป็ นการขอมติทมี่ ีผลกระทบต่อผู้ถอื หน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รบั ผลกระทบต่อผู้ถอื หน่วย
ลงทุ น ไม่ เท่ ากัน ต้ อ งได้ ร ับมติเ สีย งข้างมากหรือ มติพิ เ ศษของจ านวนหน่ ว ยลงทุ น แต่ ล ะชนิ ดที่ ไ ด้ ร ับ
ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(2) กรณีเป็ นการขอมติที่มผี ลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รบั มติเสียงข้าง
มากหรือมติพเิ ศษของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) กรณี เป็ นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถอื หน่ วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ต้องได้รบั มติเสียงข้างมากหรือมติ
พิเศษของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
6. ในการแก้ไขเพิม่ เติมโครงการหรือวิธกี ารจัดการ หากปรากฏว่ ามติเสียงข้างมากหรือมติพเิ ศษมีจานวนไม่เกินร้อย
ละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 หรือในกรณีทเี่ ป็ นกองทุนรวมทีม่ ีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียง
ข้างมากหรือมติพเิ ศษเมื่อคานวณเฉพาะหน่วยลงทุนแต่ละชนิด มีจานวนไม่เกินอัตราดังกล่าว แล้วแต่กรณี ให้
บริษทั จัดการกองทุนรวมจัดส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผูด้ ูแลผลประโยชน์ เพื่อให้
ผูด้ ูแลผลประโยชน์รบั รองผลการนับมตินัน้
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7. การแก้ไขเพิม่ เติมโครงการในกรณีดงั ต่อไปนี้ บริษทั จัดการกองทุนรวมอาจขอให้สานักงานให้ความเห็นชอบ
แทนการขอมติผูถ้ อื หน่วยลงทุนได้ ทัง้ นี้สานักงานอาจกาหนดเงื่อนไขให้บริษทั จัดการกองทุนรวมปฏิบตั เิ พื่อ
ประโยชน์ในการแก้ไขโครงการก่อนให้ความเห็นชอบก็ได้
(1) การเปลี่ยนแปลงข้อกาหนดเกี่ยวกับการขายและการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(2) การเพิม่ ชนิดหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ทาให้สทิ ธิทผี่ ูถ้ อื หน่วยลงทุนมีอยู่เดิมด้อยลง
(3) การเปลี่ยนแปลงประเภทของทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนรวมลงทุนหรืออัตราส่วนการลงทุนทีส่ อดคล้องกับ
นโยบายการลงทุน
(4) การชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นแทนเงินให้แก่กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
และกองทุนสารองเลี้ยงชีพดังกล่าวจะนาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้รบั ไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อผู้
ลงทุนทีเ่ ป็ นกองทุนสารองเลี้ยงชีพตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เพิม่ เติม
สาหรับการการจัดตัง้ และจัดการของกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทีเ่ ป็ นกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
(5) กรณีอ่นื ใดนอกเหนือจาก (1) (2) (3) และ (4)
การแก้ไขเพิม่ เติมโครงการตามวรรคหนึ่งต้องไมมีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อผู้ถอื หน่วยลงทุนรวมถึง
ไม่ทาให้ผลตอบแทนและความเสีย่ งของกองทุนรวมเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสาคัญ
8. การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการโดยขอความเห็นชอบต่อสานักงาน ในเรื่องดังต่อไปนี้ ให้บริษทั จัดการกองทุนรวม
ยื่นคาขอพร้อมทัง้ เอกสารหลักฐานประกอบคาขอทีถ่ ูกต้องครบถ้วนตามคู่มอื สาหรับประชาชนผ่านระบบทีจ่ ดั
ไว้บนเว็บไซต์ของสานักงาน และให้ถอื ว่าได้รบั ความเห็นชอบการแก้ไขเพิม่ เติมโครงการในเรื่องดังกล่าว เมื่อ
สานักงานได้รบั คาขอพร้อมทัง้ เอกสารหลักฐานประกอบคาขอถูกต้องครบถ้วนตามคู่มอื สาหรับประชาชนแล้ว
(1) การแก้ไขเพิม่ เติมซึ่งมีผลให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทัง้ ปวงได้รบั ประโยชน์เพิม่ ขึน้
(2) การแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ที่ ต้ อ งด าเนิ น การให้เป็ นไปตามพระราชบั ญ ญั ติ ห ลักทรัพ ย์ แ ละตลาดหลักทรัพ ย์
ตลอดจนประกาศ กฎ และคาสั ่งทีอ่ อกโดยอาศัยอานวจแห่งกฎหมายดังกล่าว
(3) การแก้ไขเพิม่ เติมชื่อและรายละเอียดของบุคคลให้ถูกต้อง
9. การแก้ไขเพิม่ เติมโครงการโดยขอความเห็นชอบต่อสานักงานนอกเหนือจากข้อ 8 ให้บริษทั จัดการกองทุนรวม
ยื่นคาขอพร้อมทัง้ เอกสารหลักฐานประกอบคาขอทีถ่ ูกต้องครบถ้วนตามคู่มอื สาหรับประชาชนผ่านระบบทีจ่ ดั
ไว้บนเว็บไซต์ของสานักงาน และชาระค่าธรรมเนียมต่อสานักงาน เมื่อสานักงานได้รบั คาขอพร้อมทัง้ เอกสาร
หลักฐานประกอบคาขอทีถ่ ูกต้องครบถ้วนตามคู่มอื สาหรับประชาชนแล้ว ทัง้ นี้อตั ราค่าธรรมเนียมให้เ ป็ นไป
ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกาหนดค่าธรรมเนีย มการยื่น
แบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียน และการยื่นคาขอต่างๆ ทัง้ นี้ ค่าธรรมเนียมดังกล่าว มิให้บริษทั จัดการ
เรียกเก็บจากกองทุน
เมื่อสานักงานได้รบั คาขอและเอกสารหลักฐานทีถ่ ูกต้องครบถ้วนตามวรรคหนึ่งแล้ว สานักงานจะดาเนินการ
พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน
การชาระค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง มิให้บริษทั จัดการเรียกเก็บจากกองทุนรวม
19.3 หลักเกณฑ์และวิธกี ารในการขอมติของผูถ้ อื หน่วยลงทุน
19.3.1 ในการขอมติจากผูถ้ อื หน่วยลงทุน บริษทั จัดการอาจใช้วธิ ีดงั ต่อไปนี้
1) การจัดประชุมผูถ้ อื หน่วยลงทุน หรือ
2) การส่งหนังสือเพื่อขอมติไปยังผูถ้ อื หน่วยลงทุน
19.3.2 วันและเวลาในการดาเนินการรวมถึงวันปิ ดสมุดทะเบียนผุถ้ อื หน่วยลงทุนเพื่อขอมติจะเป็ นไปตามวันที่
บริษทั จัดการจะกาหนดขึน้ โดยไม่ชกั ช้า
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บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการใช้วธิ กี ารในการดาเนินการตามความเหมาะสม หรือวิธกี ารอื่นใดทีส่ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด ทัง้ นี้ ในการขอมติจากผูถ้ อื หน่วยลงทุน บริษทั จัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนน
เสียงของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทัง้ หมดในบางกรณี เช่น กรณีทผี่ ถู้ อื หน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินข้อจากัดการถือ
หน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจากัดการถือหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมและหน้าทีข่ องบริษทั จัดการ
การดาเนินการใดทีโ่ ครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกาหนดให้ต้องได้รบั มติของผูถ้ อื หน่วยลงทุน หาก
บริษทั จัดการกองทุนรวมได้ดาเนินการไปตามมติของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีไ่ ด้ร บั มาโดยชอบแล้ว ให้ถอื ว่าผูถ้ อื หน่วย
ลงทุนทัง้ ปวงเห็นชอบให้ดาเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ
มติของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีใ่ ห้ดาเนินการใดอันเป็ นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ทกี่ าหนดในกฎหมาย ให้ถอื ว่ามติ
นัน้ เสียไป
ในกรณีทเี่ ป็ นการขอมติเพื่อแก้ไขข้อผูกพันในเรื่องทีก่ ระทบต่อสิทธิของผูถ้ อื หน่วยลงทุนอย่างมีนัยสาคัญ ต้อง
ได้รบั มติโดยเสียงข้างมากของผูถ้ อื หน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจานวนหน่วย
ลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของโครงการจัดการกองทุนรวมนัน้ เว้นแต่กรณีทกี่ องทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วย
ลงทุน การขอมติผถู้ อื หน่วยลงทุนต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปนี้ด้วย
(1) ในกรณีทเี่ ป็ นการขอมติทมี่ ผี ลกระทบต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รบั ผลกระทบต่อผูถ้ อื หน่วย
ลงทุนไม่เท่ากัน ให้ได้รบั มติผถู้ อื หน่วยลงทุนทีถ่ อื หน่วยลงทุนชนิดที่ได้รบั ผลกระทบเกินกึ่งหนึ่งของจานวน
หน่วยลงทุนแต่ละชนิด
(2) ในกรณีทเี่ ป็ นการขอมติทมี่ ผี ลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ให้ได้รบั มติผู้ถอื หน่วย
ลงทุนทีถ่ อื หน่วยลงทุนชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบเกินกึ่งหนึ่งของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
(3) ในกรณีทเี่ ป็ นการขอมติทมี่ ผี ลกระทบต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ให้ได้รบั มติผถู้ อื หน่วยลงทุนชนิดที่
ได้รบั ผลกระทบเกินกึ่งหนึ่งของจานวนหน่วยลงทุนชนิดนัน้
การเพิม่ จานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิดาเนินการเพิม่ จานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนตามเหมาะสม โดยถือว่าได้รบั
ความเห็นชอบจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนแล้ว ทัง้ นี้ เมื่อดาเนินการเพิ่มจานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนแล้ว บริษทั
จัดการจะแจ้งการดาเนินการดังกล่าว โดยติดประกาศทีท่ ที่ าการทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานทีต่ ิดต่อของ
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการซื้อขายหน่ วยลงทุน ภายใน 15 วัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั จดทะเบียนเพิม่
จานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน
หลักเกณฑ์และวิธกี ารในการขอมติของผูถ้ อื หน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดงั กล่าว ให้เป็ นไปตาม
ข้อกาหนดในข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่วยลงทุนกับบริษทั จัดการกองทุนรวม ทัง้ นี้ การขอมติเพื่อแก้ไขเพิม่ เติม
โครงการเป็ นไปตามทีก่ าหนดไว้ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่ง
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
20. ข้อกำหนดอื่นๆ
1.

การแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิม่ เติมโครงการจัดการกองทุนหรือวิธกี ารจัดการ
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิม่ เติมโครงการจัดการกองทุน หรือวิธีการจัดการตามที่
เห็ น สมควรในกรณี ที่ ส่ ว นราชการต่ า งๆ เช่ น คณะกรรมการ ก.ล.ต. ส านั ก คณะกรรมการ ก.ล.ต.
กระทรวงการคลัง และ/หรือ หน่ วยงานอื่น ใดที่มีอ านาจตามกฎหมาย ได้มี การปรับเปลี่ย น แก้ ไข เพิ่ ม /ลด
ประกาศ เห็นชอบ สั ่งการ ผ่อนผันในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับหลักเกณฑ์ เงื่อ นไข วิธีการจัดตัง้ จัดการ และ/
หรือวิธีการบริห ารจัดการกองทุน ไม่ว่าจะเป็ นเรื่องของกฎหมาย ประกาศ ข้อกาหนด ระเบีย บปฏิบัติ เงื่อนไข
หรือ รายละเอี ย ดต่ างๆ ทัง้ นี้ โ ดยถื อ ว่ าได้ ร ับความเห็ น ชอบจากผู้ ถือ หน่ ว ยลงทุ น ทุ กราย ทัง้ นี้ ก ารแก้ ไ ข
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2.

3.

4.

5.

6.

เปลี่ยนแปลงเพิ่ม เติ ม ดัง กล่ าว จะต้ อ งเป็ นไปตามที่ส านั กงานประกาศกาหนด เห็น ชอบ ผ่ อนผัน สั ่งการ ให้
สามารถกระทาได้
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการทีก่ องทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft commission)
บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็ นผูใ้ ห้บริการ อันเนื่ องมาจากการใช้บริการ
ของบุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ โดยมีหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) ผลประโยชน์ ต อบแทนที่รบั ไว้นั น้ ต้อ งเป็ น ทรัพ ย์ สิน ที่มีมู ล ค่ าในทางเศรษฐกิจและต้ อ งเกี่ยวกับบทบาท
โดยตรงของความเป็ นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แ สดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนัน้ บ่อยครัง้ เกินความจาเป็ นเพื่อให้
กองทุนได้รบั ประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (churning)
ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้แก่กองทุนรวมทีอ่ ยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษทั จัดการ บริษัท
ต้องกระทาด้วยความเป็ นธรรมและคานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ทอี่ าจมีไว้ได้ของกองทุนรวมนัน้ ด้วย
การกู้ยมื เงินหรือการทาธุรกรรมขายโดยมีสญ
ั ญาซื้อคืน
บริษัท จัดการอาจกู้ ยืม เงิน หรือ ท าธุ รกรรมการขายโดยมีส ัญ ญาซื้อ คืน ในนามกองทุ น ได้ โดยจะเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี ารทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
การดารงความเพียงพอของเงินทุน
ในกรณี ที่บริษัทจัดการไม่สามารถดารงความเพียงพอของเงินกองทุนตามนัยข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดารงความเพียงพอของเงินกองทุน และการทาประกันภัยความรับผิดของ
บริษัทจัดการ บริษัท จัดการจะเปลี่ย นให้บริษัท จัดการรายอื่น เข้าจัดการกองทุ นรวมแทน ด้วยวิธีข อรับความ
เห็นชอบจากสานักงาน หรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถอื หน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจานวนหน่วยลงทุนรวมกัน
เกินกึ่งหนึ่งของจานวนหน่ วยลงทุนที่จาหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนรวมภายในสิบห้าวันนับแต่วนั ทีบ่ ริษัท
จัดการรู้หรือ อาจรู้ถึงการไม่ สามารถดารงความเพีย งพอของเงิน กองทุ นดังกล่าว ทัง้ นี้ หากมีเหตุ จาเป็ นและ
สมควร บริษัทจัดการอาจขอให้สานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษทั จัดการราย
ใหม่จะคานึงถึงประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ และในกรณีที่มคี ่าใช้จ่ายเกิดขึน้ จากการเปลี่ยนบริษัท
จัดการ บริษทั จัดการจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว
หากบริษัทจัดการไม่สามารถดาเนินการภายในระยะเวลาที่กาหนด บริษัทจัดการจะดาเนินการเลิกกองทุนรวม
ต่อไป
การบริการซื้อขายหน่วยลงทุนด้วยวิธอี ่นื ๆ เพิม่ เติม
(1) บริษัทจัดการอาจเปิ ดให้บริการซื้อขายหน่ วยลงทุนด้วยวิธกี ารขายแบบอื่นๆ เพิ่มเติม ตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อ นไขที่บริษัท จัดการกาหนด และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยจะ
ประกาศให้ผู้ล งทุนทราบล่วงหน้ าไม่ น้อยกว่า 7 วันก่อ นเริ่ม ให้บริการ โดยติดประกาศไว้ที่สานั กงานของ
บริษทั จัดการ และสานักงานผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน โดยไม่ถอื ว่าเป็ นการแก้ไขโครงการ
(2) บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิม่ เติม วิธกี ารชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนโดยไม่
ถือ ว่ าเป็ น การแก้ ไ ขโครงการ โดยจะท าการติ ดประกาศที่ ส านั ก งานของบริษัท จัด การ และส านั ก งาน
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
การทาความรูจ้ กั ตัวตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (Client Due Diligence:
CDD)
บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแต่งตัง้ อาจพิจารณาขอข้อมูล เอกสาร
หลักฐาน เพิ่มเติมจากผู้ส นใจสั ่งซื้อหน่ วยลงทุน หรือผู้ถือหน่ วยลงทุนของกองทุน หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้
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ลงทุ นตามคาจากัดความของกฎหมายหรือตามที่ห น่ ว ยงานที่มีอานาจกาหนด ทัง้ ก่ อนและหรือ ภายหลังการ
ลงทุ นในกองทุนไปแล้ว ทัง้ นี้เพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมายการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศ
ไทยและประเทศอื่น ที่เกี่ย วข้อง หรือ เพื่อให้เป็ น ไปตามแนวทางปฏิบัติ หรือ การตีความ หรือ การสั ่งการของ
หน่ ว ยงานผู้มีอานาจ ทัง้ นี้ บริษัทจัดการและ/หรือผู้ส นับสนุ น การขายหรือรับซื้อ คืนมีหน้ าที่ต้ องทาความรู้จ ัก
ตัว ตนของลู กค้า (Know Your Client: KYC) และการพิสู จ น์ ท ราบลู กค้า (Client Due Diligence: CDD) โดยผู้
ลงทุน หรือผู้ถือหน่ วยลงทุน ของกองทุน มีหน้ าที่แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อ มูลเกี่ยวกับการรู้จกั ตัวตนของลูกค้า
(KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (CDD) ให้บริษัทจัดการและ/หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทราบ โดย
ตามแนวทางปฏิบตั ขิ องกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องกับการฟอกเงินดังกล่าว บริษทั จัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนจาเป็ นต้องดาเนินการตามกฎหมายครอบคลุมทัง้ การเปิ ดบัญชีเพื่อใช้บริการใหม่ การทาธุรกรรม
ของลู ก ค้าเดิ ม และการทบทวนข้อ มู ล ลู กค้ าให้เ ป็ น ปั จ จุ บัน เป็ นระยะๆ รวมทัง้ การดาเนิ น การอื่น ๆ ตามที่
หน่วยงานผูม้ อี านาจกาหนดแนวทาง
7. การควบรวมกองทุน
การควบรวมกองทุ นรวมต้องเป็ น การควบกองทุนรวมหรือการรวมกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัด การ
กองทุน รวมเดีย วกัน โดยบริษัทจัดการกองทุ น รวมต้อ งพิจารณาถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่ อผู้ถือ หน่ วยลงทุน ของแต่ ล ะ
กองทุนรวมด้วยความเป็ นธรรม
กองทุนรวมตัง้ แต่ 2 กองทุนรวมขึน้ ไปจะดาเนินการเพื่อควบรวมกองทุนรวมได้ต่อเมื่อได้รบั มติของผูถ้ ือหน่วยลงทุนตาม
หลักเกณฑ์ทรี่ ะบุไว้ในโครงการและข้อผูกพัน ภายใต้หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
1 กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุน ความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงของการลงทุน
(risk spectrum) เดียวกัน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องได้รบั มติเสียงข้างมากของโครงการแต่ละกองทุนรวมที่จะควบ
รวมกองทุนรวมดังกล่าว
2 กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุ นรวมที่มีนโยบายการลงทุน ความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงของการลงทุน
(risk spectrum) แตกต่างกัน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องได้รบั มติพเิ ศษของโครงการแต่ละกองทุนรวมทีจ่ ะควบรวม
กองทุนรวมดังกล่าว
การขอมติของผู้ถือหน่ วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง ให้บริษัทจัดการกาหนดรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวมใหม่
หรือแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมที่รบั โอน (ถ้ามี) พร้อมทัง้ ขอมติผู้ถือหน่ วยลงทุนเพื่อเลิกกองทุนรวมเดิม
หรือกองทุนรวมทีโ่ อนไปในคราวเดียวกันด้วย
ในการควบรวมกองทุนไม่ว่าจะเป็ นการควบรวมระหว่างกองทุนปิ ดกับกองทุนปิ ด หรือกองทุนปิ ดกับกองทุนเปิ ด หากมีผล
ให้เกิดกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมทีร่ บั โอนเป็ นกองทุนเปิ ด ให้บริษทั จัดการขอมติผถู้ อื หน่วยลงทุนเพื่อแก้ไขโครงการ
จัดการกองทุ น ปิ ดเป็ น โครงการจัดการกองทุ น เปิ ดด้วย และหากได้รบั มติโดยเสีย งข้างมากของผู้ถือหน่ วยลงทุ น ตาม
หลักเกณฑ์ ใน (1) ของวรรคหนึ่ ง ให้ถือ ว่าได้รบั มติของผู้ถือหน่ ว ยลงทุ น ในการแก้ ไขโครงการจัดการกองทุ น ปิ ดเป็ น
โครงการจัดการกองทุนเปิ ดแล้ว ทัง้ นี้โดยได้รบั ยกเว้นไม่ต้องปฏิบตั ติ ามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพ ย์ว่าด้วยการกาหนดวิธีปฏิบตั ิในการขอความเห็นชอบเพื่อแก้ไขประเภทของโครงการจัดการกองทุน
รวม
ในการขอมติจากผู้ถอื หน่วยลงทุน บริษทั จัดการจะส่งหนังสือนัดประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบสี่วนั ก่อนวันประชุม หรือส่ง
หนังสือขอมติล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนวันที่กาหนดให้เป็ นวันสุดท้ายของการรับหนังสือแจ้งมติจากผูถ้ ือหน่ วย
ลงทุ น โดยเปิ ดเผยข้อมูลที่ผู้ถือหน่ วยลงทุนควรทราบเกี่ยวกับการควบรวมกองทุ นอย่างน้อยดังต่อไปนี้ให้ชดั เจนไว้ใน
หนังสือนัดประชุม หรือหนังสือขอมติดงั กล่าว
(1) สถานะการลงทุนของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนที่เป็ น ปั จจุบนั ก่อนการขอมติควบรวมกองทุ น ซึ่งจะต้องแสดง
รายละเอียดเป็ นรายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นโดยระบุประเภท ชื่อ จานวน อัตราผลตอบแทน (ถ้ามี) มูลค่ายุติธรรม
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ของหลักทรัพย์ตามมาตรฐานการบัญชีสาหรับกิจการที่ดาเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน มูลค่าทรัพ ย์สนิ สุท ธิ
มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันทาการสุดท้ายของสัปดาห์ล่าสุด และผลการดาเนินงานล่าสุดของกองทุนรวม
(2) สรุปประเด็นเปรียบเทียบสาระสาคัญ และความแตกต่างของกองทุนรวมที่จ ะควบรวมกองทุน และลักษณะที่จะ
เปลี่ยนแปลงเมื่อมีการควบรวมกองทุนแล้ว โดยต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทและวัตถุประสงค์ของโครงการ
จัดการกองทุน รวม นโยบายการลงทุน และค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซ้อื หรือผู้ถือหน่ วยลงทุนและจากกองทุ น
รวม เป็ นอย่างน้อย
(3) ขัน้ ตอน สาระสาคัญของการดาเนินการในแต่ละขัน้ ตอน และกาหนดเวลาในการควบรวมกองทุน
(4) สิทธิของผูถ้ อื หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีจ่ ะควบรวมกองทุน
(5) รายงานแสดงฐานะการเงินของกองทุนรวมทีจ่ ะควบรวมกองทุน ประมาณการฐานะการเงินของกองทุนรวมใหม่
หรือกองทุนรวมทีร่ บั โอน
(6) การดาเนิ น การเกี่ย วกับการจ่า ยเงิน ปั นผล (ถ้ ามี) ก่ อ นการควบรวมกองทุ น และนโยบายการจ่ ายเงินปั น ผล
ภายหลังการควบรวมกองทุน (ถ้ามี)
(7) ค่าใช้จ่ายในการควบรวมกองทุน และค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจากการดังกล่าวที่จะเรีย กเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน
และกองทุนรวม (ถ้ามี) เช่น ค่าใช้จ่ายในการชาระบัญชี
(8) ข้อ ดีและข้อเสียหลังจากมีการควบรวมกองทุน เช่น ค่ าใช้จ่าย ความเสี่ยง หรือ สิทธิประโยชน์ข องผู้ถือ หน่ ว ย
ลงทุน ทัง้ นี้ ต้องไม่มลี กั ษณะทีเ่ กินความจริง
3. ในกรณีที่ผถู้ อื หน่ วยลงทุนไม่ได้แสดงเจตนาภายในกาหนดเวลาให้สทิ ธิในการออกจากกองทุนรวมก่อนวันทีก่ ารควบ
รวมกองทุนแล้วเสร็จ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะถือว่าผูถ้ อื หน่วยลงทุนได้มอบหมายให้บริษทั จัดการดาเนินการ
ให้ผูถ้ อื หน่วยลงทุนดังกล่าวเป็ นผูถ้ อื หน่วยลงทุนของกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมทีร่ บั โอนได้
4. ในช่วงระยะเวลานับแต่วนั ส่งหนังสือนัดประชุมหรือหนังสือขอมติเพื่อควบรวมกองทุนถึงวันทีม่ ีการควบรวมกองทุน
บริษัทจัดการอาจไม่ขายหน่ วยลงทุนตามคาสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนรวมที่ได้รบั ไว้
แล้ว หรืออาจหยุดรับคาสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าวได้ โดยการปิ ดประกาศเรื่องดัง กล่าวไว้ ณ ที่ทา
การทุกแห่งของบริษทั จัดการ และจัดให้มกี ารประกาศเรื่องดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผูส้ นับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืน
ในช่วงระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้บริษัทจัดการจัดทารายงานแสดงสถานะการลงทุนของวันทาการสุดท้ายของแต่ละ
สัปดาห์ข องกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนรวมและจัดให้มีรายงานดังกล่าวไว้ ณ ที่ทาการของบริษัทจัดการและ
สถานทีต่ ิดต่อทุกแห่งของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเพื่อให้ผถู้ อื หน่ วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ และจัดสาเนา
ให้เมื่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนร้องขอ
เว้น แต่ ใ นกรณี ที่ ค ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ส านั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มี ป ระกาศแก้ ไ ขหรือ เพิ่ ม เติ ม
รายละเอี ย ดการควบรวมกองทุ น ไปจากรายละเอี ย ดข้ างต้ น บริ ษั ท จัด การจะด าเนิ น การตามประกาศของ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทีแ่ ก้ไขหรือเพิ่มเติมดังกล่าว
8. กรณีผูถ้ อื หน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนรวม
บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่า 1 ใน 3 เว้นแต่กรณี ที่มีการแบ่งชนิดหน่ วยลงทุนและหน่ วยลงทุ น
ชนิดดังกล่าวมีผู้ถอื หน่ วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผูถ้ ือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจานวนทีถ่ ือ
อยู่
9. ในกรณีที่ผู้ถือหน่ วยลงทุ น ไม่มีภูมิลาเนาในประเทศไทยและไม่ ได้แจ้ง ไว้เป็ น อย่างอื่น บริษัท จัดการกองทุ นรวมจะ
อ้างอิงทีอ่ ยู่ของบริษทั จัดการกองทุนรวมเป็ นภูมลิ าเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีทตี่ ้องมีการวางทรัพย์
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10. ข้อกาหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน :
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายทีเ่ รียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่ง
ต่อไปจะเรียกว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วนั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกาหนดให้
สถาบันการเงินทีไ่ ม่ใช่สญ
ั ชาติอเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI)
รายงานข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของบุคคลทีอ่ ยู่ในบังคับต้องเสียภาษีให้กบั ประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบุคคล
ธรรมดา/นิตบิ ุคคล สัญชาติอเมริกนั ผูซ้ ่งึ มีถนิ่ ทีอ่ ยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผูซ้ ่งึ มีถนิ่ ทีอ่ ยู่ทางภาษีใน
สหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปิ ดหรือมีไว้กบั FFI นัน้ นอกจากนี้ยงั ปรากฏด้วยว่าในปั จจุบนั มีรฐั บาลในหลายประเทศ
กาลังดาเนินการออกกฎหมายทีม่ ขี อ้ กาหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที่คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวม
เรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศทีเ่ กี่ยวข้อง”)
กองทุนรวมและบริษทั จัดการถือว่าเป็ น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกาหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับ
หน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าทีต่ ้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคล
สัญชาติอเมริกนั และบุคคลทีม่ ลี กั ษณะตามหลักเกณฑ์ที่ FATCA กาหนด หน้าทีใ่ นการตรวจสอบข้อมูลลูกค้า
เพื่อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าทีใ่ นการกาหนดให้ลูกค้าบางประเภท
ต้องจัดทาเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็ นต้น
ภายใต้ขอ้ กาหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ของ FATCA
(กล่าวคือ มีสถานะเป็ น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนัน้ จะได้รบั
ผลกระทบทีส่ าคัญในสองกรณี คือ
(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30% ของเงินทีก่ องทุนรวมจะได้รบั จากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขาย
ทรัพย์สนิ ทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริม่ ต้นตัง้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม
พ.ศ. 2557 เป็ นต้นไป และเงินลงทุนทางอ้อมในทรัพย์สนิ ทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Passthru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเริม่ ต้น
ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2560 เป็ นต้นไป โดย FATCA กาหนดให้สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI
ทีเ่ ข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกาหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย
ผูร้ บั ฝากทรัพย์สนิ ผูส้ นับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าทีด่ าเนินการหักเงิน ณ ทีจ่ ่าย
ดังกล่าวก่อนชาระให้กบั กองทุนรวมทีเ่ ป็ น NPFFI
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ ผูร้ บั ฝาก
ทรัพย์สนิ และผูส้ นับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทีเ่ ข้าร่วมผูกพันตามข้อกาหนดของ FATCA
อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทาธุรกรรมทางการเงินหรือยุตคิ วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือ
บริษทั จัดการ ซึ่งอาจทาให้กองทุนรวมไม่สามารถดาเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดาเนินการลงทุนได้
อย่างไม่มปี ระสิทธิภาพ รวมถึงอาจทาให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนไม่สามารถทารายการผ่านทางผูส้ นับสนุนการ
ขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้อกี ต่อไป
เพื่อมิให้บริษทั จัดการและกองทุนรวมได้รบั ผลกระทบในการดาเนินงานรวมทัง้ เพื่อเป็ นการรักษาประโยชน์
ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนโดยรวม บริษทั จัดการและกองทุนรวม (โดยบริษทั จัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื่อ
ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์และข้อกาหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้บริษทั จัดการและ
กองทุนรวมสามารถปฏิบตั ติ ามภาระผูกพันภายใต้ขอ้ กาหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที่
เกี่ยวข้องได้ บริษทั จัดการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทัง้ ผูท้ เี่ กี่ยวข้องกับการปฎิบตั งิ านของกองทุน เช่น
ผูด้ ูแลผลประโยชน์ ผูร้ บั ฝากทรัพย์สนิ และผูส้ นับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิ
ในการดาเนินการดังนี้
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(1) ร้องขอให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทีเ่ ข้าข่ายเป็ นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็ นบุคคลตามที่
กฎหมายต่างประเทศทีเ่ กี่ยวข้องกาหนด) ให้คายินยอมบริษทั จัดการและกองทุนและตัวแทนในการ
นาส่งข้อมูล (เช่น ชื่อ ทีอ่ ยู่ เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษีของสหรัฐอเมริกา จานวนและมูลค่าหน่วยลงทุน
คงเหลือ จานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปั นผลทีไ่ ด้รบั เป็ นต้น)ทีม่ อี ยู่ในบัญชีทงั ้ หมดของผู้
ถือหน่วยลงทุนนัน้ กับบริษทั จัดการ ให้กบั หน่วยงานของรัฐทัง้ ในและต่างประเทศ ตามข้อกาหนดของ
กฎหมายต่างประเทศทีเ่ กี่ยวข้อง
(2) ร้องขอให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนนาส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคายินยอม เพิม่ เติม เพื่อยืนยันหรือพิสูจน์
ทราบความเกี่ยวข้องกับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกนั หรือ
การให้ขอ้ มูลตามหัวข้อทีก่ าหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา
หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื่อข้อมูลทีเ่ คยให้ไว้มีการเปลี่ย นแปลง เป็ นต้น รวมถึงนาส่งหลักฐานเพื่อ
ยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศทีเ่ กี่ยวข้อง (ในกรณีทเี่ ป็ นลูกค้าสถาบัน
การเงิน) ทัง้ นี้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกาหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) ดาเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศทีเ่ กี่ยวข้อง
เพื่อ เป็ น การป้ องกัน และลดผลกระทบที่จะเกิ ดต่อ กองทุ น หรือผู้ถือ หน่ ว ยลงทุ น โดยรวม รวมทัง้ เพื่อ ให้
กองทุนหรือผูถ้ ือหน่ วยลงทุนโดยรวมได้รบั ประโยชน์เพิม่ ขึน้ หากมีการดาเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมาย
ต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น ในกรณีที่ผถู้ อื หน่วยลงทุนปฏิเสธการดาเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับ
ภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกาหนด บริษั ทจัดการขอสงวนสิทธิในการดาเนิ นการอย่างใดอย่างหนึ่ ง
หรือ หลายอย่ างดังต่ อ ไปนี้ ต ามความจ าเป็ น และความเหมาะสม โดยถือ ว่ าผู้ถื อ หน่ วยลงทุ น ดังกล่ าว
รับทราบการดาเนินการตามทีบ่ ริษัทจัดการแจ้งนี้แล้ว และ/หรือได้ดาเนินการตามข้อตกลงทีไ่ ด้ระบุไว้ในคา
ขอเปิ ดบัญชี
(1) ไม่รบั คาสั ่งซื้อ/ สับเปลี่ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดาเนิ นการคืนเงินลงทุ นตามมูลค่าหน่ วยลงทุ นให้แก่ผู้ถือหน่ วยลงทุ น
ดังกล่าว
(3) ดาเนินการหักเงิน ณ ทีจ่ ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปั นผลและ/หรือเงินที่ชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ของผู้ถอื หน่วยลงทุ นรายนัน้ ได้ เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกาหนดของกฎหมายต่างประเทศที่
เกี่ยวข้อง ทัง้ นี้ ต้องไม่ขดั กับกฎหมายของประเทศไทย
(4) ดาเนินการอื่นใดอันเป็ นการป้ องกันหรือลดผลกระทบ หรือทาให้กองทุนหรือผูถ้ ือหน่ วยลงทุนโดยรวม
ได้รบั ประโยชน์เพิม่ ขึน้ หากมีการดาเนินการทีส่ อดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศทีเ่ กี่ยวข้องข้างต้น
การดาเนิ น การดัง กล่าวถือ เป็ น ความจ าเป็ น และเป็ น การรักษาผลประโยชน์ ข องกองทุ น โดยรวม
เพราะเป็ น การกระท าเพื่อ หลีกเลี่ย งมิให้บริษัท จัด การและกองทุ น มีการดาเนิ น การที่ไ ม่ส อดคล้ อ ง
ข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องอันจะทาให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที่
จ่าย หรือถูกปิ ดบัญชีธนาคารตามทีก่ ล่าวแล้วข้างต้น ซึ่งในทางปฏิบตั ิบริษทั จัดการจะเลือกดาเนินการ
เฉพาะผู้ถือ หน่ ว ยลงทุ น ที่ เข้าข่ ายเป็ น พลเมือ งของประเทศสหรัฐ อเมริก า(หรือ เป็ น บุ คคลตามที่
กฎหมายต่างประเทศทีเ่ กี่ยวข้องกาหนด) เท่านัน้
ทัง้ นี้ ในกรณีทกี่ ฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิม่ เติมข้อกาหนดเพื่อรองรับการดาเนินการตามทีบ่ ริษทั จัดการได้
สงวนสิท ธิไ ว้ข้างต้ น บริษั ท จัดการ(รวมถึง ผู้ที่เ กี่ย วข้อ ง) จะดาเนิ น การตามข้ อ กาหนดของกฎหมาย
ภายในประเทศ โดยอาจนาส่งข้อมูลของผูถ้ ือ หน่ วยลงทุนไปยังหน่ วยงาน หรือดาเนินการอื่นใดที่ราชการ
กาหนด โดยไม่จาเป็ นต้องร้องขอต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุน
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21. กำรดำเนิ นกำรกรณี บริษทั จัดกำรไม่สำมำรถดำรงเงิ นกองทุนได้ตำมที่ประกำศกำหนด:
ในกรณีที่บริษทั จัดการไม่สามารถดารงเงินกองทุนได้ตามที่ประกาศกาหนด บริษทั จัดการจะดาเนินการเปลี่ยนให้
บริษทั จัดการรายอื่นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธกี ารขอรับความเห็นชอบจากสานักงานหรือ ขอมติโดยเสียงข้าง
มากของผูถ้ อื หน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจานวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่าย
ได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนรวมภายใน 15 วันนับแต่วนั ทีร่ ูห้ รือควรรูว้ า่ ไม่สามารถดารงเงินกองทุนได้ ทัง้ นี้ หากมีเหตุ
จาเป็ นและสมควร บริษทั จัดการอาจขอให้สานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษทั จัดการ
กองทุนรวมรายใหม่จะคานึงถึงประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ และในกรณีทมี่ คี ่าใช้จ่ายเกิดขึน้ จากการ
เปลี่ยนบริษทั จัดการ บริษทั จัดการรายเดิมจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษทั จัดการไม่สามารถ
ดาเนินการได้ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด บริษทั จัดการจะดาเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป
22. มำตรกำรเยียวยำกรณี บริษัทจัดกำรปฏิ บตั ิ ไม่เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรอนุมตั ิ ให้จดั ตัง้ กองทุนรวม
เป็ นกำรทั ่วไป:
มาตรการเยียวยากรณีบริษัทจัดการปฏิบตั ิไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการอนุ ม ัติให้จดั ตัง้ กองทุนรวมเป็ นการ
ทัวไป
่
ในกรณีที่บริษัทจัดการฝ่ าฝืนหรือไม่ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุมตั ิให้จดั ตัง้ กองทุนรวมแบบเป็ นการทัวไป
่
และการฝ่ าฝื นหรือการไม่ปฏิบตั ินัน้ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวมหรือผูล้ งทุน บริษทั จัดการจะแก้ไขเยียวยา
ความเสียหายโดยไม่ชกั ช้า โดยในกรณีที่เกิดข้อพิพาทระหว่างบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ลงทุน บริษัท จัดการ
ยินยอมให้นาข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ
23. ผลบังคับของโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม:
บริษทั จัดการกองทุนรวมมีหน้าทีป่ ฏิบตั ิตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผู กพันระหว่างผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับบริษัท
จัดการกองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคาสั ่งที่ออกโดย
อาศัย อานาจแห่ ง กฎหมายดังกล่ า ว ทัง้ นี้ ในกรณี ที่ ข้อ กาหนดในโครงการขัดหรือ แย้ง กับหลักเกณฑ์ ในกฎหมาย
ประกาศ กฎ หรือคาสั ่งดังกล่าว หากบริษทั จัดการกองทุนรวมได้ดาเนินการให้เป็ นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือ
คาสั ่งนัน้ ให้ถอื ว่าบริษทั จัดการกองทุนรวมได้ปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามโครงการแล้ว
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดย
ผูด้ ูแลผลประโยชน์มอี านาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่วยลงทุนและบริษทั จัดการกองทุ นรวม ทัง้ นี้ การลงนาม
ในข้อผูกพันของผูด้ ูแลผลประโยชน์ทไี่ ด้รบั การแต่งตัง้ โดยชอบ ให้ถอื ว่าผูกพันผูถ้ อื หน่วยลงทุนทัง้ ปวง
การที่ผถู้ ือหน่ วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้อหรือลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการ
กองทุนรวมนี้ ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถอื ว่าผู้ถอื หน่ วยลงทุนดังกล่าวยอมรับทีจ่ ะผูกพันตามข้อกาหนดในโครงการจัดการ
กองทุนรวมและข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่วยลงทุนและบริษทั จัดการกองทุนรวม
โครงการจัด การกองทุ น รวมที่ ผ่ านการอนุ ม ัติ จ ากส านั ก งาน หรือ ผ่ านการแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ตามมาตรา 129 แห่ ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่ วยลงทุนกับบริษัท
จัดการกองทุนรวม ถือเป็ นส่วนหนึ่งของข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่วยลงทุนกับบริษทั จัดการกองทุนรวม
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แนวทำงในกำรใช้สิทธิ ออกเสียงและกำรดำเนิ นกำรใช้สิทธิ ออกเสียง
ผูล้ งทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สทิ ธิออกเสียงและการดาเนินการใช้สทิ ธิออกเสียงในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ต่างๆ ในรอบปี
ปฏิทนิ ได้จาก website ของบริษทั จัดการ (www.principal.th)

รำยชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ มีกำรทำธุรกรรมกับกองทุนรวม
กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล หุ้นปันผล
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 กุมภำพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 31 มกรำคม 2565
- ไม่มี หมายเหตุ : ผู้ล งทุน สามารถตรวจสอบการท าธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
กองทุน รวมได้ที่ บริษัท จัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัท
จัดการ (www.principal.th) และสานักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)

รำยชื่อผู้จดั กำรกองทุนที่บริหำรจัดกำรกองทุนรวม
กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล หุ้นปันผล
1. นายศุภกร ตุลยธัญ, CFA
2. นายชาตรี มีชยั เจริญยิง่
3. น.ส.ปุณยนุช บุณยรัตพันธุ์
4. นายสิทธิการย์ พงษ์พฒ
ั นศึกษา, CFA
5. นายสุปรีดิ ์ สุวพันธ์, CFA
6. นายปฐมพงษ์ เรืองคณารักษ์
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถดูรายชื่อผู้จ ดั การกองทุนทัง้ หมดได้ที่ website ของ
บริษทั จัดการ (www.principal.th)

รำยงำนรำยละเอียดกำรรับค่ำตอบแทน หรือประโยชน์ อื่นใดที่มิใช่ดอกเบี้ย หรือผลประโยชน์ ทั ่วไปที่ เกิ ดจำกกำรลงทุน
- ไม่มี -

ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่ องจากการที่กองทุนใช้บริ การบุคคลอื่ น (Soft Commission)
ของธุรกิ จกองทุนรวม
ผลประโยชน์ตอบแทนที่ได้รบั
เหตุผลในการรับ
ชื่อผู้ให้ผลประโยชน์ตอบแทน
บทวิ เคราะห์ สิ ทธิ ในการจองหุ้น IPO อื่ นๆ ผลประโยชน์ตอบแทน
ธนาคาร กรุงเทพ จากัด (มหาชน)

บริษทั หลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน)


บริษทั หลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จากัด(มหาชน)

บริษทั หลักทรัพย์ ซีจเี อส ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด

บริษทั หลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จากัด

บริษทั หลักทรัพย์ ซิต้คี อร์ป (ประเทศไทย) จากัด

บริษทั หลักทรัพย์เครดิต ดีบเี อส วิคเกอร์ (ประเทศไทย) จากัด

บริษทั หลักทรัพย์เครดิต ฟิ นนั เซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)


ธนาคาร กสิกรไทย จากัด(มหาชน)

บริษทั หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

เพือ่ เป็ นข้อมูลประกอบ
บริษทั หลักทรัพย์ กสิกรไทย จากัด (มหาชน)

การตัดสินใจลงทุน
บริษทั หลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)


บริษทั หลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน)

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จากัด(มหาชน)


บริษทั หลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จากัด

บริษทั หลักทรัพย์ ธนชาต จากัด (มหาชน)


บริษทั หลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด (มหาชน)

บริษทั หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จากัด


ส่วนข้อผูกพัน

ข้อผูกพัน
1. บริษทั จัดการ :
ชื่อ : บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนพรินซิเพิล จากัด
ทีอ่ ยู่ (ภาษาไทย) :
เลขที่ 44 อาคารซีไอเอ็มบี ไทย ชัน้ 15 ถ.หลังสวน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร.0-2686-9500
โทรสาร 0-2657-3167
ทีอ่ ยู่ (ภาษาอังกฤษ) : 44 CIMB THAI Building 16th Floor Langsuan Road, Lumpini, Pathumwan Bangkok 10330
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
(ก) สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษทั จัดการ
ในการจัดการกองทุนบริษทั จัดการมีสทิ ธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) การบริหารกองทุนรวม
(1.1) ยื่นคาขอจดทะเบียนกองทรัพย์สนิ ซึ่งเป็ นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็ นกองทุนต่อสานักงาน
ภายใน 15 วันทาการนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครัง้ แรก
(1.2) จัดการกองทุนรวมให้เป็ นไปตามทีร่ ะบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่วยลงทุนกับบริษทั จัดการอย่างเคร่งครัด
(1.3) นาเงินของกองทุนรวมไปลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ต่างๆ และซื้อขาย จาหน่าย สั ่งโอน เปลี่ยนแปลง
เพิม่ เติมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนไว้ตามทีบ่ ริษทั จัดการเห็นสมควร โดยลงทุนภายใต้หลักเกณฑ์ของ
กฎหมาย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. นโยบายการลงทุนของ
คณะกรรมการการลงทุน และตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของโครงการทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
(1.4) ดาเนินการเพิ่มจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายแล้ว หรือยกเลิกหน่วยลงทุนทีร่ บั ซื้อคืน
(1.5) ดาเนินการเพิ่มจานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม ตามวิธกี ารทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(1.6) สงวนสิทธิทจี่ ะปฏิเสธ ระงับ หรือหยุดการสั ่งซื้อ ขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามทีร่ ะบุไว้ในโครงการ
(1.7) สงวนสิทธิทจี่ ะเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามทีร่ ะบุไว้ในโครงการ
(1.8) สงวนสิทธิทจี่ ะรับชาระหนี้เพื่อกองทุนด้วยทรัพย์สนิ อื่นแทนการชาระหนี้ดว้ ยเงินสดตามตราสารแห่งหนี้ตามทีร่ ะบุ
ไว้ในโครงการ
(1.9) สงวนสิทธิทจี่ ะชาระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นแทนเงินได้ตามหลักเกณฑ์และวิธกี าร
ทีส่ มาคมกาหนด
(1.10)สงวนสิทธิทจี่ ะละเว้นไม่ปฏิบตั ติ ามมติของผูถ้ อื หน่วยลงทุน เมื่อบริษทั จัดการ และ/หรือ ผูจ้ ดั การกองทุนมีเหตุอนั
สมควรเชื่อได้ว่ามติดงั กล่าว ขัด ฝ่ าฝืน กฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ของสานักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
หน่วยงานอื่นใดทีม่ อี านาจตามกฎหมาย
(1.11)เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของกิจการที่กองทุนถือหุน้ หรือหลักทรัพย์อยู่เท่าทีจ่ าเป็ น
เพื่อรักษาประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุน และเป็ นไปตามแนวนโยบายทีค่ ณะกรรมการการลงทุนเป็ นผูก้ าหนด
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(1.12) เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเพิม่ เติมโครงการจัดการกองทุน หรือวิธจี ดั การกองทุนตามทีร่ ะบุไว้ในโครงการภายใต้หวั ข้อ 19
ของรายละเอียดโครงการจัดการ “การขอมติของผูถ้ อื หน่วยลงทุน และวิธกี ารแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือ
แก้ไขวิธกี ารจัดการ”
(1.13) กระทานิตกิ รรมสัญญาใดๆ ในนามของกองทุน ซึ่งบริษทั จัดการมีอานาจกระทาได้ภายในขอบเขตของกฎหมาย
(1.14) ปฏิบตั กิ ารอื่นๆ เพื่อให้บรรลุซ่งึ วัตถุประสงค์ของกองทุน และรักษาไว้ซ่งึ ผลประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนภายใต้
ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษทั จัดการ ทัง้ นี้ จะต้องไม่ขดั ต่อพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทัง้ ทีม่ อี ยู่ในปั จจุบนั และทีจ่ ะแก้ไขเพิม่ เติมในอนาคต
(1.15) ดาเนินการเลิกกองทุนตามทีร่ ะบุไว้ในโครงการ
(1.16) จัดให้มกี ารชาระบัญชี ตามทีร่ ะบุไว้ในโครงการภายใต้หวั ข้อ 23. “การชาระบัญชีกองทุนรวมเมื่อเลิกกองทุน ”
(1.17) ปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามรายละเอียดโครงการ และตามกฎหมาย ก.ล.ต. โดยเคร่งครัด
(2) การรับและจ่ายเงินของกองทุน
(2.1) จัดให้มกี ารรับและจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย หรือเงินตอบแทนอื่นใดจากและให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนและกองทุน ให้
เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดการของกองทุนตามที่กาหนดไว้ในข้อ 15. ของรายละเอียดโครงการจัดการ
“ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากผูส้ ั ่งซื้อหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุน”
(2.2) ได้รบั ค่าตอบแทนในการจัดการกองทุนรวม และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตามทีก่ าหนดไว้ในข้อ 15. ของรายละเอียดโครงการ
จัดการ “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากผู้ส ั ่งซื้อหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุน ”
(3) การแต่งตัง้ บุคคลทีเ่ กี่ยวข้องเพื่อการจัดการกองทุน
(3.1) จัดให้มผี ดู้ ูแลผลประโยชน์กองทุนซึ่งมีคุณสมบัตติ ามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยคุณสมบัตขิ องผูด้ ูแล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวม รวมถึงการเปลี่ยนตัวผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุน และแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์อ่นื แทน
ตามเงื่อนไขในการเปลี่ยนตัวผูด้ ูแลผลประโยชน์ทกี่ าหนดไว้ใน“เงื่อนไขการเปลี่ยนผูด้ ูแลผลประโยชน์” ทัง้ นี้ โดยได้รบั
อนุญาตจากสานักงาน ก่อน
(3.2) แต่งตัง้ ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี ารทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(3.3) จัดให้มผี สู้ อบบัญชีของกองทุนทีม่ คี ุณสมบัติ และไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามประกาศสานักงาน ว่าด้วยการให้ความ
เห็นชอบผูส้ อบบัญชีของบริษทั หลักทรัพย์และบริษทั เงินทุนหลักทรัพย์
(3.4) แต่งตัง้ ผูช้ าระบัญชีกองทุนเมื่อยุตหิ รือเลิกกองทุน ทัง้ นี้โดยความเห็นชอบของสานักงาน ก่อน
(3.5) แต่งตัง้ และถอดถอนนายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนตามทีบ่ ริษทั จัดการเห็นสมควร
(3.6) แต่งตัง้ บุคคลใดๆ เพื่อมาปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้แก่กองทุน ทัง้ นี้ตามทีบ่ ริษทั จัดการเห็นสมควร
(4) การขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และงานทะเบียนหน่วยลงทุน
(4.1) จัดให้มใี บคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน คาสั ่งซื้อหน่วยลงทุน หรือคาสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุน ซึ่งมีลกั ษณะเป็ นไปตามทีส่ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
(4.2) ขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามวิธกี ารทีร่ ะบุไว้ในโครงการภายใต้ขอ้ 5. “การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก” ข้อ 6.
“การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก” และข้อ 7. “การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” ของรายละเอียดโครงการ
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(4.3) จัดสรรหน่วยลงทุนตามวิธกี ารทีก่ าหนดในข้อ 5. “การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก” และข้อ 6. “การเสนอขายภายหลัง
การเสนอขายครัง้ แรก”ของรายละเอียดโครงการจัดการ.
(4.4) จัดสรรหน่วยลงทุนของกองทุนทีจ่ ะรับซื้อคืนจากผูถ้ อื หน่วยตามส่วนตามข้อ 10. ของรายละเอียดโครงการจัดการ “การ
เลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน” แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน หรือข้อ 11. ของรายละเอียดโครงการจัดการ “การ
ไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสั ่งซื้อหรือขายคืนหน่ วยลงทุน ทีไ่ ด้รบั ไว้แล้ว หรือการหยุดรับคาสั ่งซื้อหรือ
คาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน" หรือข้อ 16. “การชาระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นแทนเงิน”
(4.5) ยกเลิกจานวนหน่วยลงทุนทีร่ บั ซื้อคืน ซึ่งได้รบั การจัดสรรแล้ว
(4.6) ชดเชยราคาตามข้อ 16.4 ของรายละเอียดโครงการจัดการ. “หลักเกณฑ์และวิธกี ารดาเนินการในกรณีทมี่ ูลค่าหน่วยลงทุน
ไม่ถูกต้อง”
(4.7) ปิ ดบัญชีกองทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีม่ ไิ ด้ทาการซื้อขายหน่วยลงทุนและไม่มหี น่วยลงทุนตามทีร่ ะบุไว้ในหัวข้อ 7.ของ
รายละเอียดโครงการจัดการ. “การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” คงเหลืออยู่ในบัญชี
(5) การดาเนินการอื่นๆ
(5.1) จัดให้มกี ารฝากทรัพย์สนิ ของกองทุนไว้กบั ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน
(5.2) จัดให้มแี ละเก็บรักษาไว้ซ่งึ ทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ านักงาน ประกาศกาหนด
(5.3) จัดทาและส่งรายงานเกี่ยวกับข้อมูลการจัดการกองทุนรวมสาหรับทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปี บญ
ั ชีหรือของรอบปี
ปฏิทนิ และรายงานทุกรอบปี บญ
ั ชีของกองทุนตามทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด และส่งรายงานดังกล่าวแก่ผถู้ อื
หน่วยลงทุนทีม่ ชี ่อื อยู่ในทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนและสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 2 เดือนนับแต่วนั สิน้ รอบ
ระยะเวลา 6 เดือน และ ภายใน 3 เดือนนับแต่วนั สิ้นปี บญ
ั ชี ทัง้ นี้ หากบริษทั จัดการเลือกจัดทาและจัดส่งรายงานรอบปี
บัญชีตามรายงานรอบปี ปฎิทนิ บริษทั จัดการสามารถขยายระยะเวลาการส่งรายงานเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวม
เป็ นภายใน 4 เดือนนับแต่วนั สิน้ รอบปี บญ
ั ชีของกองทุน ตามลาดับ การจัดส่งรายงานดังกล่าวให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนนัน้ ให้
บริษทั จัดการจะดาเนินการอย่างน้อยด้วยวิธกี ารอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(1) จัดส่งรายงานดังกล่าวในรูปแบบเอกสารสิง่ พิมพ์ หรือ สื่อบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
(2) เผยแพร่รายงานดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษทั จัดการกองทุนรวม
ทัง้ นี้ ในกรณีทผี่ ถู้ อื หน่วยลงทุนแจ้งความประสงค์ให้จดั ส่งรายงานดังกล่าวโดยวิธกี ารตาม (1) ให้บริษทั จัดการกองทุนรวม
ดาเนินการตามวิธกี ารดังกล่าวด้วย
ทัง้ นี้ ในกรณีทบี่ ริษทั จัดการเลือกจัดทารายงานรอบปี บญ
ั ชีของกองทุน บริษทั จัดการจะได้รบั การยกเว้นไม่ต้องจัดทาและ
จัดส่งรายงานในรอบระยะเวลา 6 เดือนหลังสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีนัน้ เว้นแต่ในกรณีทคี่ ณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขเป็ นอย่างอื่น
(5.4) แจ้งการแก้ไขเพิม่ เติมข้อมูลทีไ่ ด้จดทะเบียนไว้แล้ว ยกเว้นการเพิม่ จานวนเงินทุนจดทะเบียนและการแก้ไขเพิม่ เติมจานวน
และมูลค่าหน่วยลงทุนทีข่ ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนให้แก่สานักงาน ทราบภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ทีไ่ ด้แก้ไข
เพิม่ เติมนัน้
(5.5) ขอรับใบแทนหลักฐานการรับจดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนต่อสานักงาน โดยเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่
สานักงาน กาหนดในกรณีทหี่ ลักฐานดังกล่าวสูญหายหรือถูกทาลาย
(5.6) จัดทารายงานการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นเพื่อการลงทุนของกองทุนเป็ นรายวัน และจัดให้ผดู้ ูแลผลประโยชน์
ภายในทุกสิน้ วันทาการนัน้
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล หุน้ ปั นผล
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(5.7) จัดทารายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเป็ นรายวัน และจัดส่งให้ผดู้ ูแลผลประโยชน์ภายในทุกสิน้ วันทาการนัน้
(5.8) จัดทารายงานอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ และ/หรือ ทรัพย์สนิ ทีม่ มี ูลค่าเกินอัตราส่วนทีส่ านักงาน กาหนด ในกรณีที่
มิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้หลักทรัพย์มาเพิม่ เติมตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ านักงาน กาหนด และจัดส่งให้ผดู้ ูแล
ผลประโยชน์ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ถัดจากวันทีไ่ ด้มาซึ่งหลักทรัพย์ และ/หรือ ทรัพย์สนิ นัน้ มีมูลค่าเกินอัตราที่
กาหนด
(5.9) จัดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทัง้ หมดของผูถ้ อื หน่วยลงทุนรายใดในกรณีทผี่ ถู้ อื หน่วยลงทุนนัน้ ๆ ขายคืนหน่วยลงทุนเกิน
กว่าจานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 7. ของรายละเอียดโครงการ “การ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน”
(5.10) กาหนดราคาทีเ่ ป็ นธรรมของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ของกองทุน ด้วยความเห็นชอบของผูด้ ูแลผลประโยชน์เพื่อใช้ใน
การคานวณทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน ในกรณีทบี่ ริษทั จัดการสามารถแสดงให้เห็นได้ว่า วิธกี ารคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ
ของกองทุนตามทีก่ าหนดในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสมาคม ไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในขณะทีค่ านวณ
มูลค่า
(5.11) ดูแลติดตาม และรักษาสิทธิของกองทุน รวมถึงการดาเนินการฟ้ องร้อง บังคับคดี หรือฟ้ องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทน
ความเสียหาย ทัง้ นี้เพื่อประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุน
(5.12) ขอความเห็นชอบจากผูด้ ูแลผลประโยชน์ในการดาเนินการรับชาระหนี้เพื่อกองทุนรวมด้วยทรัพย์สนิ อื่น
(5.13) จัดทาบัญชีแสดงการลงทุนของกองทุนไว้โดยถูกต้องครบถ้วน
(5.14) จัดทาและจัดส่งรายงานตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
(5.15) คานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 16. ของรายละเอียดโครงการ “วิธกี าร
คานวณ กาหนดเวลาในการคานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน
หลักเกณฑ์ และวิธกี ารดาเนินการในกรณีทมี่ ูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง”
(5.16) สั ่งผูด้ ูแลผลประโยชน์ให้ส่งมอบ รับมอบ แปลงสภาพ จาหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์ ตลอดจนชาระราคาค่าหลักทรัพย์
และเบิกจ่ายเงินของกองทุนสาหรับค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานของกองทุน ตามข้อ 15 ของรายละเอียดโครงการ
“ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุน”
(5.17) หน้าทีอ่ ่นื ใดตามทีส่ านักงาน กาหนด
(ข) เงื่อนไขการเปลี่ยนบริษทั จัดการ
กองทุนรวมอาจเปลี่ยนบริษทั จัดการได้เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ และเมื่อได้รบั การอนุมตั ิ หรือเห็นชอบจากสานักงาน
(1) เมื่อสิน้ สุดระยะเวลา และ/หรือเงื่อนไขทีก่ าหนดไว้ในโครงการ
(2) ในกรณีทมี่ กี ารเปลี่ยนแปลงนโยบาย วิธกี ารในการจัดการ การดาเนินงาน การบริหารจัดการกองทุน หรือมีการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างผูถ้ อื หน่วยลงทุน หรือกรณีอ่นื ใดอันจะมีผลให้บริษทั จัดการไม่ประสงค์ทจี่ ะปฏิบตั หิ น้าทีต่ ่อไป บริษทั จัดการขอ
สงวนสิทธิในการไม่รบั หน้าทีใ่ นการจัดการกองทุนต่อไป ทัง้ นี้ บริษทั จัดการจะต้องแจ้งต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนล่วงหน้าเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรว่าไม่ประสงค์จะรับหน้าทีต่ ่อไป (ลาออก) โดยทีป่ ระชุมผูถ้ อื หน่วยลงทุนจะต้องดาเนินการจัดหาบริษทั จัดการ
รายใหม่ทมี่ คี ุณสมบัตคิ รบถ้วนตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
สานักงาน และได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน เพื่อทาหน้าทีจ่ ดั การกองทุนตามทีร่ ะบุไว้ในโครงการแทนบริษทั จัดการ
ภายในระยะเวลาไม่เกิน 90 วันนับจากวันทีไ่ ด้รบั แจ้งจากบริษทั จัดการ
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4

ข้อผูกพัน
ในการเปลี่ยนตัวบริษทั จัดการหากเป็ นกรณีที่กฎหมายกาหนดให้ต้องได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ก็ให้ดาเนินการขอ
ความเห็นชอบดังกล่าวก่อน โดยบริษทั จัดการจะปฏิบตั หิ น้าทีต่ ่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตัง้ บริษทั จัดการรายใหม่ อย่างไรก็ดี
หากเป็ นกรณีที่บริษทั จัดการได้ทาการบอกกล่าวการลาออกจากการเป็ นบริษทั จัดการตามข้อ (2) ข้างต้นนี้จนครบถ้วน แต่
กองทุน และ/หรือผูถ้ อื หน่วยลงทุน และ/หรือคณะกรรมการลงทุนไม่สามารถจัดหาบริษทั จัดการกองทุนรวมอื่นใดมารับหน้าทีไ่ ด้
ภายใน 180 วันนับแต่วนั ทีบ่ ริษทั จัดการได้ทาการบอกกล่าว บริษทั จัดการสงวนสิทธิทจี่ ะเลิกโครงการ โดยถือว่าการดาเนินการ
ดังกล่าวได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนทุกรายแล้ว
บริษทั จัดการกองทุนรวมมีหน้าทีป่ ฏิบตั ติ ามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคาสั ่งทีอ่ อกโดยอาศัยอานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทัง้ นี้ ในกรณีทขี่ อ้ กาหนดในข้อผูกพัน
หรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคาสั ่งดังกล่าว หากบริษทั จัดการ
กองทุนได้ดาเนินการให้เป็ นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคาสั ่งนัน้ ให้ถอื ว่าบริษทั จัดการกองทุนได้ปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตาม
ข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว
เงื่อนไขการเปลี่ยนบริษทั จัดการ :
ในกรณีทมี่ ีการเปลี่ยนบริษทั จัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคาสั ่งของสานักงาน หรือโดยเหตุอ่นื ใดตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษทั จัดการกองทุนรวมต้องดาเนินการตามทีจ่ าเป็ นเพื่อให้บริษทั จัดการกองทุนรวมรายใหม่
เข้าทาหน้าทีต่ ่อไปได้ ซึ่งรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษทั จัดการกองทุนรวมรายใหม่
2. ผู้ดูแลผลประโยชน์ :
ชื่อ : ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน)
ทีอ่ ยู่ : 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล
เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2299-1111
โทรสาร 0-2299-1278
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
(1) สิทธิของผูด้ ูแลผลประโยชน์
(1.1) ได้รบั ค่าธรรมเนียมตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 15 ของรายละเอียดโครงการจัดการ. “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บ
จาก ผูส้ ั ่งซื้อหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุนและกองทุนรวม”
(1.2) บอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ ตามเงื่อนไขทีก่ าหนดไว้ในสัญญาดังกล่าว ทัง้ นี้ โดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
(2) หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของผูด้ ูแลผลประโยชน์
(2.1) ดูแลให้บริษทั จัดการปฏิบตั ติ ามหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบให้เป็ นไปตามโครงการจัดการกองทุนภายใต้
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และประกาศสานักงาน ทีอ่ อกตามพระราชบัญญัตดิ งั กล่าว หรือประกาศและคาสั ่งต่างๆ ทัง้ ทีม่ อี ยู่ใน
ปั จจุบนั และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม ทีก่ าหนดให้เป็ นหน้าทีข่ องบริษทั จัดการโดยเคร่งครัด
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(2.2) ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพย์สนิ ของกองทุนโดยแยกทรัพย์สนิ ของกองทุนออกจากทรัพย์สนิ ของผูด้ ูแลผลประโยชน์
และทรัพย์สนิ ของลูกค้าอื่นจนกว่าจะจดทะเบียนยกเลิกกองทุน พร้อมทัง้ ดูแลให้การเบิกจ่ายของกองทุนเป็ นไปตามทีร่ ะบุ
ไว้ในโครงการ โดยต้องเก็บรักษาหรือฝากไว้อย่างปลอดภัยทีผ่ ดู้ ูแลผลประโยชน์ หรือบริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จากัด หรือธนาคารแห่งประเทศไทย เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตหรือตกลงเป็ นอย่างอื่น ทัง้ นี้หากมีการ
เปลี่ยนแปลงสถานทีเ่ ก็บรักษาทรัพย์สนิ ต้องได้รบั ความยินยอมจากบริษทั จัดการ รับเงินต่างๆ ที่กองทุนจะพึงได้รบั จาก
การจัดตัง้ และดาเนินงานของกองทุน เช่น เงินจองซื้อหน่วยลงทุน เงินปั นผล และดอกเบี้ยจากหลักทรัพย์ เงินได้จากการ
จาหน่ายหรือเวนคืนหลักทรัพย์ และเงินอื่นใดของกองทุนและนาเข้าไว้ในบัญชีเงินฝาก และ/หรือ บัญชีทรัพย์สนิ ของ
กองทุน
(2.3) จัดให้มกี ารรับมอบ เปลี่ยนแปลง จาหน่าย ส่งมอบ และโอนหลักทรัพย์ต่างๆ ซึ่งเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนตลอดจนรับ
ชาระหรือชาระราคาค่าหลักทรัพย์ดงั กล่าว ตามคาสั ่งของบริษทั จัดการเมื่อเห็นว่าหลักฐานถูกต้องแล้ว
(2.4) รับรองความถูกต้องในการแจ้งแก้ไขเพิม่ เติมมูลค่าหน่ วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุน ณ วันทาการสุดท้าย
ของแต่ละเดือนต่อสานักงานทุกเดือน ภายในวันทาการที่ 7 ของเดือนถัดไป
(2.5) รับรองความถูกต้องในจานวนหน่วยลงทุนทีเ่ พิม่ ขึน้ จากการออกหน่วยลงทุนให้กบั ผูส้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุนหรือผูถ้ อื หน่วย
ลงทุน ตามจานวนเงินทีบ่ ริษทั จัดการโอนเข้าบัญชีส ั ่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนและจานวนหน่วยลงทุนทีถ่ ูกยกเลิกจาก
การขายคืนของ ผูถ้ อื หน่วยลงทุนในแต่ละวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนตามคาสั ่งของบริษทั จัดการ
(2.6) ให้ความเห็นชอบแก่บริษทั จัดการในการที่บริษทั จัดการเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผถู้ อื หน่วย
ลงทุนทีไ่ ด้มคี าสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเนื่องจากมีเหตุจาเป็ นทาให้ไม่สามารถ จาหน่ าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สนิ ของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล
(2.7) ให้ความเห็นชอบแก่บริษทั จัดการในการที่บริษทั จัดการไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืน
หน่วยลงทุนทีไ่ ด้รบั ไว้แล้ว หรือหยุดรับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน หากเห็นว่ามีเหตุจาเป็ นทาให้ไม่สามารถ
จาหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล หรือไม่สามารถคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ ของ
กองทุนได้อย่างเป็ นธรรมและเหมาะสม หรือมีเหตุจาเป็ นอื่นใดเพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุน
(2.8) ให้ความเห็นชอบแก่บริษทั จัดการในกรณีที่บริษทั จัดการชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นแทน
เงิน ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนได้ และผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีส่ ั ่งขาย
คืนหน่วยลงทุนตกลงทีจ่ ะรับชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์ สนิ อื่นแทนเงิน ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์
และวิธกี ารทีส่ มาคมกาหนด
(2.9) ให้ความเห็นชอบราคาทีเ่ ป็ นธรรมของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ของกองทุนในกรณีทบี่ ริษทั จัดการสามารถแสดงให้เห็นว่า
การคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนตามทีก่ ฎหมาย ก.ล.ต. หรือประกาศสมาคมไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในขณะ
คานวณมูลค่าดังกล่าว
(2.10) ให้ความเห็นชอบแก่บริษทั จัดการในการรับชาระหนี้เพื่อกองทุนด้วยทรัพย์สนิ อื่นทีม่ ใิ ช่หลักประกันแทนการชาระหนี้ดว้ ย
เงินสดตามตราสารแห่งหนี้
(2.11) ให้ความเห็นเกี่ยวกับการจัดการกองทุนของบริษทั จัดการ เพื่อประกอบกับข้อมูลอื่นๆ ทีบ่ ริษทั จัดการเป็ นผูจ้ ดั หาในการ
จัดทารายงานดังนี้
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1) รายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปี บญ
ั ชีหรือปี ปฏิทิน โดยส่งให้บริษทั จัดการภายใน 30 วันนับตัง้ แต่วนั ถัด
จากวันสิน้ รอบระยะเวลาหกเดือนดังกล่าว
2) รายงานทุกรอบปี บญ
ั ชี โดยส่งให้บริษทั จัดการภายใน 60 วัน นับแต่วนั สิน้ ปี บญ
ั ชีนัน้
(2.12) รับรองความถูกต้องในการคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคารับซื้อคืน และราคาขายหน่วยลงทุนของ
กองทุน และการคานวณหน่วยลงทุนทีเ่ พิม่ ขึน้ จากการออกหน่วยลงทุนให้ผสู้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุน และจานวนหน่วยลงทุนที่
ลดลงจากการขายคืนหน่วยลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุน ทีบ่ ริษทั จัดการได้คานวณไว้ และส่งให้ผดู้ ูแลผลประโยชน์รบั รอง
เมื่อเห็นว่าถูกต้องแล้ว
(2.13) จ่ายเงินจากบัญชีของกองทุนในเวลาทีก่ าหนดตามคาสั ่งของบริษทั จัดการ
(2.14) แจ้งและรายงานให้บริษทั จัดการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเข้าประชุมผูถ้ อื หุน้ รับเงินปั นผล และรับดอกเบี้ย
การจองหุน้ เพิม่ ทุน การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ และการเปลี่ยนแปลงอื่นใดทีม่ ผี ลต่อการถือครองหลักทรัพย์ของกองทุน
โดยทันทีทผี่ ดู้ ูแลผลประโยชน์ได้รบั ข่าวเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากตลาดหลักทรัพย์
(2.15) จัดทารายงาน และบัญชี ดังต่อไปนี้ และส่งให้แก่บริษทั จัดการ
1) รายงานเป็ นลายลักษณ์อกั ษรถึงผลในการดาเนินการตามคาสั ่งของบริษทั จัดการเกี่ยวกับการรับและจาหน่าย
หลักทรัพย์ การรับเงินปั นผล ดอกเบี้ย และอื่นๆ
2) จัดทาบัญชี และรับรองความถูกต้องของทรัพย์สนิ ของกองทุนทีร่ บั ฝากไว้
3) จัดทาบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สนิ ของกองทุน และรับรองความถูกต้อง
4) จัดทางบกระทบยอดสาหรับบัญชีเงินฝากของกองทุนทีอ่ ยู่ภายใต้การดูแลของผูด้ ูแลผลประโยชน์
5) จัดทารายงานเกี่ยวกับเงินสด และรายละเอียดการคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุน
ของกองทุน
(2.16) แจ้งให้บริษทั จัดการทราบในกรณีทบี่ ริษทั จัดการมิได้ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทัง้
ประกาศหลักเกณฑ์ หรือข้อบังคับอื่นใดทีอ่ อกโดยอาศัยอานาจของกฎหมายดังกล่าวจนก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
กองทุน
(2.17) จัดทารายงานเสนอต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีบริษทั จัดการกระทาการหรืองดเว้นกระทาการจน
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนหรือไม่ปฏิบตั ติ ามหน้าทีต่ ามมาตรา 125 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 5 วันนับแต่วนั ทีผ่ ดู้ ูแลผลประโยชน์รถู้ งึ เหตุการณ์ดงั กล่าว
(2.18) ดูแลและตรวจสอบสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานของกองทุนตามทีเ่ ห็นสมควร ทัง้ นี้จะต้องไม่เข้ามามีอานาจต่อการ
ตัดสินใจและการดาเนินงานของบริษทั จัดการ
(2.19) ดาเนินการฟ้ องร้องบังคับคดีให้บริษทั จัดการปฏิบตั ติ ามหน้าทีข่ องตนหรือฟ้ องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย
จากบริษทั จัดการ ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทัง้ ปวง หรือเมื่อได้รบั คาสั ่งจากสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. สาหรับค่าใช้จ่ายในการฟ้ องร้องบังคับคดีเพื่อประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนในกองทุนให้เรียกร้องจากทรัพย์สนิ
ของกองทุนรวม
(2.20) ในกรณีทมี่ กี ารเลิกโครงการ หน้าทีผ่ ดู้ ูแลผลประโยชน์จะสิ้นสุดเมื่อผูช้ าระบัญชีได้จดทะเบียนเลิกกองทุนกับสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยในช่วงระยะเวลาทีก่ ารชาระบัญชียงั ไม่สนิ้ สุดผู้ดูแลผลประโยชน์จะรับฝากทรัพย์สนิ ของ
กองทุนจนกว่าจะจดทะเบียนเลิกกองทุน
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล หุน้ ปั นผล

7

ข้อผูกพัน
(2.21) ในกรณีทผี่ ดู้ ูแลผลประโยชน์หมดหน้าทีล่ งไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ผูด้ ูแลผลประโยชน์นนั ้ ต้องทาหน้าทีผ่ ู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุนต่อไปอย่างสมบูรณ์จนกว่าการจัดการโอนทรัพย์สนิ และเอกสารหลักฐานทัง้ หมดของกองทุนนัน้ ตลอดจน
การดาเนินการอื่นใดทีจ่ าเป็ นเพื่อให้การโอนทรัพย์สนิ และเอกสารทัง้ หลายเป็ นไปโดยเรียบร้อยให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์
รายใหม่จะเสร็จสิน้ และผูด้ ูแลผลประโยชน์รายใหม่สามารถทาหน้าทีไ่ ด้ทนั ที เว้นแต่บริษทั จัดการหรือผูม้ อี านาจตาม
กฎหมายจะมีคาสั ่งเป็ นอย่างอื่น
(2.22) แจ้งการเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทารายงานในเรื่องดังกล่าว พร้อมทัง้ แสดงเหตุผล และ
หลักฐานทีไ่ ด้ให้ความเห็นชอบหรือทีไ่ ด้ให้การรับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชย
ราคาจากผู้ดูแลผลประโยชน์ให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน
(2.23) ทาการรับรองในกรณีทรี่ าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องอันมีสาเหตุเนื่องจากจากปั จจัยภายนอกทีไ่ ม่อาจควบคุมได้ เช่น จาก
ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้ สุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซ้อื ขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง
(2.24) รับรองข้อมูลการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนย้อนหลัง รวมถึงการชดเชยราคากรณีคานวณหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(2.25) กรณีการชาระบัญชีกองทุน ผูด้ ูแลผลประโยชน์จะดาเนินการเฉลี่ยเงินคืนแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สนิ คงเหลือ
ทีผ่ ชู้ าระบัญชีระบุ รวมถึงการรับฝากทรัพย์สนิ จนกว่าการชาระบัญชีจะเสร็จสิน้
(2.26) จดทะเบียนทรัพย์สนิ หรือหลักทรัพย์ทตี่ ้องจดทะเบียนต่อนายทะเบียน หรือผูอ้ อกหลักทรัพย์แล้วแต่กรณี
(2.27) จัดทาบัญชีและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สนิ ของกองทุนทีร่ บั ฝากไว้ รวมทัง้ จัดทาบัญชีแสดงการรับจ่ายของกองทุน
ด้วย
(2.28) ผูด้ ูแลผลประโยชน์จะปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสานักงาน ประกาศไว้โดยเคร่งครัด
(2.29) ดาเนินการอื่นๆ ตามทีก่ าหนดไว้ในสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ ทัง้ นี้ต้องไม่ขดั ต่อกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศของสานักงาน หรือ ประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ผูด้ ูแลผลประโยชน์มอี านาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบตามทีก่ าหนดไว้ในสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุน
รวมและตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถึงหน้าทีด่ ูแลรักษาประโยชน์ของผูถ้ อื
หน่วยลงทุน และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผูด้ ูแลผลประโยชน์ ผูด้ ูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที่ดาเนินการตามทีจ่ าเป็ น
เพื่อให้ผดู้ ูแลผลประโยชน์รายใหม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีต่ ่อไปได้ ซึ่งการดาเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื่อใน
หนังสือเพื่อรับรองความถูกต้องและครบถ้วนของสิง่ ทีส่ ่งมอบให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงผูด้ ูแล
ผลประโยชน์
ในกรณีทผี่ ู้ดูแลผลประโยชน์กระทาการ งดเว้นกระทาการ หรือละเลยไม่ปฏิบตั หิ น้าที่ ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผู้
ถือหน่วยลงทุน ผูถ้ อื หน่วยลงทุนอาจใช้สทิ ธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้ องร้องบังคับคดีกับผูด้ ูแลผลประโยชน์เพื่อประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทัง้ ปวง
ได้
ผูด้ ูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทาการอันเป็ นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผูถ้ อื หน่วยลงทุน ไม่ว่าการ
กระทานัน้ จะเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของผูด้ ูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผูอ้ ่นื เว้นแต่เป็ นการเรียกค่าตอบแทนใน
การทาหน้าทีเ่ ป็ นผูด้ ูแลผลประโยชน์ หรือเป็ นการดาเนินการในลักษณะทีเ่ ป็ นธรรมและได้เปิ ดเผยข้อมูลให้ผถู้ อื หน่วย
ลงทุนทราบก่อนอย่างเพียงพอแล้ว โดยผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีไ่ ด้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน
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ข้อผูกพัน
ในกรณีที่การดาเนินการใดต้องได้รบั มติของผูถ้ อื หน่วยลงทุน หากบริษทั จัดการกองทุนรวมไม่ดาเนินการขอมติ ให้ผดู้ ูแล
ผลประโยชน์มอี านาจดาเนินการตามทีจ่ าเป็ นเพื่อขอมติของผูถ้ อื หน่วยลงทุนได้
เงื่อนไขการเปลี่ยนผูด้ ูแลผลประโยชน์ :
บริษทั จัดการจะเปลี่ยนตัวผูด้ ูแลผลประโยชน์ ภายใต้เงื่อนไขสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งหรือ
ทัง้ หมดดังต่อไปนี้ ทัง้ นี้ โดยได้รบั อนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
(1) เมื่อบริษทั จัดการหรือผูด้ ูแลผลประโยชน์มคี วามประสงค์จะบอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์โดยบอกกล่าวให้อกี
ฝ่ ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไม่น้อยกว่า 90 วัน
(2) ในกรณีทบี่ ริษทั จัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ ายหนึ่งไม่ปฏิบตั ติ ามหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีไ่ ด้ตกลงไว้ ผู้ดูแล
ผลประโยชน์หรือบริษทั จัดการอาจบอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ โดยบอกกล่าวให้อกี ฝ่ ายหนึ่งทราบล่วงหน้า
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน
(3) ในกรณีทมี่ กี ารเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการจัดการโครงการ หรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ หรือ
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายอื่นใดในส่วนทีเ่ กี่ยวข้องกับการ
ดาเนินงานของกองทุนรวมอันจะมีผลให้บริษทั จัดการและผูด้ ูแลผลประโยชน์ไม่สามารถตกลงทีจ่ ะแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา
แต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ให้สอดคล้องกับกฎหมายหรือประกาศดังกล่าว ทัง้ นี้เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว มีผลให้
เป็ นการเพิม่ ภาระหน้าทีแ่ ก่ผดู้ ูแลผลประโยชน์ และผูด้ ูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าทีด่ งั กล่าวต่อไป ผูด้ ูแล
ผลประโยชน์มสี ทิ ธิบอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้บริษทั จัดการทราบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์
อักษรเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
(4) ในกรณีทผี่ ถู้ อื หน่วยลงทุนให้ความเห็นชอบมีมติโดยเสียงข้างมากซึ่งคิดตามจานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของ
จานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนเรียกร้องให้มกี ารเปลี่ยนแปลงผูด้ ูแลผลประโยชน์โดยบริษทั จัดการ
จะบอกกล่าวให้ผดู้ ูแลผลประโยชน์ทราบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
(5) ในกรณีทผี่ ดู้ ูแลผลประโยชน์มคี ุณสมบัตไิ ม่เป็ นไปตามประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยคุณสมบัตขิ องผูด้ ูแล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวม บริษทั จัดการจะดาเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จดั การแก้ไขคุณสมบัตใิ ห้ถูกต้องภายใน 15
วันนับแต่วนั ทีบ่ ริษทั จัดการทราบเหตุดงั กล่าว และจะแจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้สานักงานทราบภายใน 3 วันทาการนับแต่
วันทีไ่ ด้แก้ไขเสร็จสิน้
ในกรณีทผี่ ู้ดูแลผลประโยชน์มไิ ด้ทาการแก้ไขคุณสมบัตใิ ห้ถูกต้องภายในกาหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง บริษทั จัดการจะ
ดาเนินการขออนุญาตเปลี่ยนตัวผูด้ ูแลผลประโยชน์ต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแต่วนั ทีค่ รบ
กาหนดเวลาดังกล่าว และเมื่อได้รบั อนุญาตจากสานักงานแล้วบริษทั จัดการจะแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์รายใหม่แทนโดย
พลัน ทัง้ นี้เว้นแต่สานักงานมีคาสั ่งเป็ นอย่างอื่น
(6) ในกรณีทผี่ ดู้ ูแลผลประโยชน์นาข้อมูลต่างๆ ทีเ่ กี่ยวกับการจัดการกองทุนรวม หรือข้อมูลอื่นทีเ่ กี่ยวข้องไปเปิ ดเผย หรือใช้
ในทางทีก่ ่อหรืออาจก่อความเสียหายต่อกองทุนรวมหรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์เอง บริษทั จัดการสามารถ
บอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ได้ ทัง้ นี้การบอกเลิกสัญญาจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน
กรณีทมี่ เี หตุต้องเปลี่ยนผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทาให้การเป็ นผูด้ ูแลผลประโยชน์สนิ้ สุดลง ให้ผดู้ ูแลผลประโยชน์
จัดการโอนทรัพย์สนิ และเอกสารหลักฐานทัง้ หมดของกองทุนรวมให้แก่ผดู้ ูแลผลประโยชน์รายใหม่หรือตามคาสั ่งของบริษทั
จัดการหรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมตลอดถึงการดาเนินการอื่นใดทีจ่ าเป็ นเพื่อให้การโอนทรัพย์สนิ และเอกสาร
ทัง้ หลายเป็ นไปโดยเรียบร้อยภายใน 30 วัน นับตัง้ แต่วนั ถัดจากการเป็ นผูด้ ูแลผลประโยชน์สนิ้ สุดลง
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ข้อผูกพัน
ในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์กระทาการอันเป็ นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีไ่ ม่เข้าข้อยกเว้น
ให้กระทาได้ หากเป็ นกรณีที่มนี ัยสาคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมมีอานาจบอกเลิกสัญญา
แต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ได้
สถานทีเ่ ก็บรักษาทรัพย์สนิ กองทุนรวม :
ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน)
3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล
เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2299-1111
โทรสาร 0-2299-1278
และ/หรือผูด้ ูแลผลประโยชน์รายใหม่ทบี่ ริษทั จัดการจะแต่งตัง้ ขึน้ ในกรณีทมี่ ีการเปลี่ยนแปลงผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุน
รวม และ/หรือหน่วยงานอื่นใดทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.อนุญาต
3. ผู้สอบบัญชี :
ชื่อ : นาย อนุสรณ์ เกียรติกงั วาฬไกล
ทีอ่ ยู่ : บริษทั เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จากัด 47 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2294-8504, 0-2264-8587
โทรสาร 0-2294-2345
ชื่อ : นาง ขวัญใจ เกียรติกงั วาฬไกล
ทีอ่ ยู่ : บริษทั เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จากัด 47 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2294-8504, 0-2264-8587
โทรสาร 0-2294-2345
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
4. นายทะเบียนหน่ วยลงทุน :
ชื่อ : บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด
ทีอ่ ยู่ : เลขที่ 44 อาคารซีไอเอ็มบี ไทย ชัน้ 15 ถ.หลังสวน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร.0-2686-9500
โทรสาร 0-2657-3167

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล หุน้ ปั นผล

10

ข้อผูกพัน
5. ผู้จดั จาหน่ าย :
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามทีร่ ะบุในสัญญาแต่งตัง้ (ถ้ามี) ทัง้ นี้สญ
ั ญาดังกล่าวจะไม่ขดั ต่อประกาศหรือกฎหมายต่างๆ
ทีเ่ กี่ยวข้อง
6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน :
ชื่อ : บริษทั หลักทรัพย์ฟินันซ่า จากัด
ทีอ่ ยู่ : ชัน้ 12A อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : (02) 697-3875
และสาขาของ บริษทั หลักทรัพย์ ฟิ นันซ่า จากัด (ถ้ามี)
บริษทั จัดการอาจแต่งตัง้ ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเพิม่ เติมหรือยกเลิกการแต่งตัง้ ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนใน
ภายหลัง ในกรณีของการแต่งตัง้ ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเพิม่ เติม ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนดังกล่าวอาจเป็ น
บุคคลธรรมดาหรือนิตบิ ุคคลทีส่ านักงานได้ให้ความเห็นชอบเพื่อทาหน้าทีเ่ ป็ นผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนของกองทุน โดย
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ จะต้องปฏิบตั ิงานได้ภายใต้ระบบงานเดียวกันกับผูส้ นับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืนทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีอ่ ยู่ก่อนแล้ว
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
(1) สิทธิของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
(1.1) ได้รบั ค่าธรรมเนียม ตามทีร่ ะบุไว้ในสัญญาแต่งตัง้ ผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน
(1.2) บอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนตามเงื่อนไขทีก่ าหนดไว้ในสัญญาแต่งตัง้ ผูส้ นับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืน
(2) หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
(2.1) ให้จดั วางเอกสารเผยแพร่ ณ สานักงานใหญ่และสาขา (ถ้ามี) ของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเกี่ยวกับกองทุน
รวมทัง้ ดาเนินการด้วยความร่วมมือของบริษทั จัดการในการเผยแพร่มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคารับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุน รวมทัง้ ข้อมูลและเอกสารอันจาเป็ น
(2.2) แจกจ่ายหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญทีผ่ ลู้ งทุนควรทราบ ใบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน ใบคาสั ่งซื้อหน่วยลงทุน ใบ
คาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน หรือเอกสารการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่าย หรือเอกสารอื่นๆทีเ่ กี่ยวข้อง
กับกองทุน
(2.3) รับเอกสารและตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของเอกสารทีใ่ ช้ในการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนและ
เอกสารอื่นๆทีเ่ กี่ยวข้อง
(2.4) ตรวจสอบเอกสารการแสดงตน อาทิ บัตรประชาชน บัตรข้าราชการ ว่าตรงกับชื่อของผูถ้ อื หน่วยลงทุนของกองทุนใน
การทาธุรกรรมกับกองทุน
(2.5) รับชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน หรือชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน ทัง้ นี้ ตามเงื่อนไขทีร่ ะบุใน
โครงการ
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(2.6) ยืนยันการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ส่งมอบหรือรับมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกากับภาษี
และเอกสารอื่นใดทีเ่ กี่ยวข้อง
(2.7) คืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผซู้ ้อื ทีไ่ ม่ได้รบั การจัดสรรหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขทีร่ ะบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม
(2.8) ให้ความร่วมมือกับบริษทั จัดการในการแจ้งหรือติดต่อกับผูส้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุน หรือผูถ้ อื หน่วยลงทุนเมื่อมีความจาเป็ นที่
จะต้องแจ้งหรือติดต่อเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของผูส้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุน หรือผูถ้ อื หน่วยลงทุน หรือเมื่อมีเหตุจาเป็ นอื่นใด
(2.9) ทาการอื่นใดทีเ่ กี่ยวข้องกับหน้าทีด่ งั กล่าวข้างต้น
(2.10) ดาเนินการอื่นๆ ตามทีก่ าหนดไว้ในสัญญาแต่งตัง้ ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ตลอดจนหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนตามหลักเกณฑ์ และวิธกี ารทีพ่ ระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึงกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
7. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) : ไม่มี
8. ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายที่ไม่ได้เป็ นผู้ดูแลสภาพคล่อง) : ไม่มี
9. ที่ปรึกษา : ไม่มี
9.1. ทีป่ รึกษาการลงทุน :
หมายเหตุ (ทีป่ รึกษาการลงทุน) :
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะแต่งตัง้ เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการแต่งตัง้ ทีป่ รึกษาการลงทุนในภายหลัง โดยไม่ถอื เป็ น
การแก้ไขเพิม่ เติมโครงการ โดยทีป่ รึกษาการลงทุนดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัตติ ามประกาศหรือกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้อง และ
บริษทั จัดการจะแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบต่อไป
9.2. ทีป่ รึกษากองทุน :
หมายเหตุ (ทีป่ รึกษากองทุน) :
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะแต่งตัง้ เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการแต่งตัง้ บุคคล คณะบุคคล และ/หรือนิตบิ ุคคลเพื่อเป็ นที่
ปรึกษากองทุนในภายหลัง โดยไม่ถอื ว่าเป็ นการแก้ไขเพิม่ เติมโครงการ ทัง้ นี้ ทีป่ รึกษากองทุนทีบ่ ริษทั จัดการจะแต่งตัง้ ขึน้
ดังกล่าวจะไม่มอี านาจควบคุมการดาเนินการของบริษทั จัดการแต่อย่างใด
10. ผู้ประกัน (กรณี กองทุนมีประกัน) : ไม่มี
11. ผู้รบั มอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : ไม่มี
12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่ วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : ไม่มี
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13. สิ ทธิ หน้ าที่และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่ วยลงทุน :
13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน :
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนให้กบั บริษทั จัดการหรือผ่านผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ได้ตาม
หลักเกณฑ์และวิธกี ารทีก่ าหนดไว้ในข้อ 7. ของรายละเอียดโครงการจัดการ “การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน”
13.2. สิทธิในการรับเงินปั นผล :
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนมีสทิ ธิทจี่ ะได้รบั การจัดสรรกาไรในรูปของเงินปั นผลจากกองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีร่ ะบุไว้ใน
หัวข้อ “การจ่ายเงินปั นผล”
13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน :
วิธกี ารโอนหน่วยลงทุน
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีป่ ระสงค์จะโอนหน่วยลงทุน จะต้องดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) กรอกแบบคาขอโอนหน่วยลงทุนตามทีบ่ ริษทั จัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนกาหนด พร้อมทัง้ ลงลายมือชื่อผู้
โอนและผูร้ บั โอน และยื่นคาขอโอนหน่วยลงทุนดังกล่าวพร้อมเอกสารทีก่ าหนดแก่นายทะเบียนหน่วยลงทุน ในกรณี
ทีผ่ รู้ บั โอนยังไม่มบี ญ
ั ชีกองทุนกับบริษทั จัดการ ผูร้ บั โอนจะต้องดาเนินการขอเปิ ดบัญชีกองทุนตามวิธกี ารทีก่ าหนด
ไว้ในโครงการก่อน แล้วผูโ้ อนจึงทาการโอนหน่วยลงทุนให้ผรู้ บั โอนได้
(2) ผูโ้ อนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 15.3 ของรายละเอียดโครงการจัดการ. เรื่อง
“ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากผูส้ ั ่งซื้อหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุน”
(3) หลังจากทีไ่ ด้รบั ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนจากผูโ้ อนแล้ว นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบใบเสร็จรับเงิน
และใบกากับภาษี พร้อมสาเนาคาขอโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผโู้ อนไว้เป็ นหลักฐาน
นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะบันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุนและออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผโู้ อนและ
ผูร้ บั โอนหน่วยลงทุน ภายใน 30 วันนับแต่วนั ทีน่ ายทะเบียนหน่วยลงทุนได้รบั คาขอโอนหน่วยลงทุนถูกต้องสมบูรณ์
ทัง้ นี้ ผูร้ บั โอนหน่วยลงทุนจะมีสทิ ธิในฐานะผูถ้ อื หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามข้อ 13 เรื่อง “สิทธิหน้าทีแ่ ละความ
รับผิดชอบของผูถ้ อื หน่วยลงทุน” ได้ต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บนั ทึกชื่อผูร้ บั โอนหน่วยลงทุนในสมุด
ทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว
13.4. ข้อจากัดการโอนหน่วยลงทุน :
13.5. สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิม่ เติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธจี ดั การ :
13.5.1 ผูถ้ อื หน่วยลงทุนมีสทิ ธิลงมติเพื่อให้บริษทั จัดการทาการแก้ไขเพิม่ เติมโครงการจัดการกองทุนโดยบริษทั จัดการ
จะกระทาการตามหัวข้อ "การขอมติของผูถ้ อื หน่วยลงทุน และวิธกี ารแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไข
วิธกี ารจัดการ"
13.5.2 กรณีผถู้ อื หน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของ
กองทุนรวม บริษทั จัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนทีเ่ กินกว่า 1 ใน 3 เว้นแต่กรณีทมี่ ีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน
และหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผถู้ อื หน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผูถ้ อื หน่วยลงทุนดังกล่าวได้
เต็มตามจานวนทีถ่ อื อยู่
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13.6. สิทธิในการได้รบั เงินคืนเมื่อเลิกโครงการ :
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนมีสทิ ธิทจี่ ะได้รบั เงินคืน และ/หรือ ได้รบั ทรัพย์สนิ อื่นแทนเงิน เมื่อบริษทั จัดการเลิกกองทุนรวม โดย
บริษทั จัดการจะจัดให้มกี ารชาระบัญชีตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารตามทีก่ าหนดไว้ในโครงการนี้
13.7. สิทธิประโยชน์อ่นื ๆ :
13.7.1. สิทธิในการจานาหน่วยลงทุน
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนของกองทุนสามารถนาหน่วยลงทุนไปจานาได้ตามกฎหมาย
13.7.2. สิทธิในการได้รบั ชาระค่ารับซื้อคืนหน่ วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นแทนเงิน
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนมีสทิ ธิได้รบั ชาระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่น แทนเงินได้ ในกรณีที่
กองทุนไม่สามารถชาระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนได้ตามทีก่ าหนดในข้อ “การชาระค่ารับซื้อ
คืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นแทนเงิน”
13.7.3. สิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผูถ้ อื หน่วยลงทุน
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีป่ ระสงค์จะแจ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลทีไ่ ด้แจ้งไว้เมื่อเปิ ดบัญชีผถู้ อื หน่วยลงทุนหรือเมื่อเปิ ด
บัญชีกองทุน ต้องกรอกใบคาขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล และยืน่ ให้แก่บริษทั จัดการหรือนายทะเบียนเพื่อแก้ไข
ข้อมูล โดยผูถ้ อื หน่วยลงทุนต้องยื่นเอกสารประกอบ (ถ้ามี) เพื่อให้นายทะเบียนดาเนินการแก้ไขข้อมูลในทะเบียน
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนหรือบัญชีกองทุนต่อไป โดยผูถ้ อื หน่วยลงทุนต้องรับทราบและยินยอมที่จะปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขที่
กาหนดในใบคาขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล
13.7.4. สิทธิในการได้รบั ประโยชน์ต่างๆ ที่กองทุนจัดไว้ให้สาหรับผูถ้ อื หน่วยลงทุน
ในอนาคต เมื่อได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษทั จัดการอาจจัดหาสิทธิ
ประโยชน์ต่างๆ ให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนของกองทุนเพิม่ เติม โดยผูถ้ อื หน่วยลงทุนมีสทิ ธิทจี่ ะได้รบั ประโยชน์นี้อย่าง
เท่าเทียมกันทุกราย ทัง้ นี้ บริษทั จัดการถือว่าได้รบั มติจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนแล้ว อย่างไรก็ตาม สิทธิประโยชน์
ต่างๆ เหล่านี้มไิ ด้ช่วยให้ระดับความเสีย่ งและผลตอบแทนจากการลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนเปลี่ยนแปลง
เพิม่ ขึน้ หรือลดลง
อนึ่ง เนื่องจากบริษทั จัดการเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดหาสิทธิประโยชน์ต่างๆ เอง บริษทั จัดการจึงขอ
สงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้สทิ ธิประโยชน์ต่างๆ ในอนาคตได้ โดย
จะแจ้งให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทราบก่อน
13.8. อื่น ๆ :
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนมีความรับผิดจากัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนทีย่ งั ส่งใช้แก่บริษทั จัดการกองทุนรวมไม่ครบ
การทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้
ถือว่าผูถ้ อื หน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับทีจ่ ะผูกพันตามข้อกาหนดในข้อผูกพันซึ่งลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ทไี่ ด้รบั การ
แต่งตัง้ จากบริษทั จัดการกองทุนรวมโดยชอบ
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนมีสทิ ธิเรียกให้บริษทั จัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของ
ทุนของกองทุนรวมทีต่ นถือ ทัง้ นี้ ในกรณีทมี่ กี ารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รบั ประโยชน์ตอบแทนหรือการคืน
เงินทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็ นไปตามข้อกาหนดของหน่วยลงทุนชนิดนัน้ ๆ ด้วย
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14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิ ทธิ ในหน่ วยลงทุน :
14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
- ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน
- หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
14.2. เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ :
(1) โครงการจัดการจะใช้ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) โดยบริษทั จัดการจะดาเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุน
ทาการบันทึกชื่อผูส้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุนเป็ นผูถ้ อื หน่วยลงทุนในทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนตามรายละเอียดใน “ใบคาขอ
เปิ ดบัญชีกองทุน และ/หรือ บัญชีผถู้ อื หน่วยลงทุน” และ “ใบคาสั ่งซื้อหน่วยลงทุน” เมื่อผูส้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุนได้ชาระ
เงินค่าซื้อหน่วยลงทุนครบถ้วนแล้ว
(2) นายทะเบียนหน่วยลงทุนซึ่งได้รบั มอบหมายจากบริษทั จัดการจะออก “หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน” หรือ
เอกสาร/ข้อความใดซึ่งไม่จากัดรูปแบบและวิธกี ารอันสามารถเป็ นหลักฐานได้ทุกครัง้ ทีม่ ีการสั ่งซื้อหรือขายคืนหน่วย
ลงทุน เพื่อเป็ นการยืนยันจานวนหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน โดยจะจัดส่งให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนภายใน 15
วันทาการนับแต่วนั ทาการถัดจากวันทีท่ ารายการนัน้ ๆ ทัง้ นี้ ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถแสดงความประสงค์ขอรับ
หนังสือเพื่อรับรองสิทธิการถือหน่วยลงทุน ณ ขณะใดขณะหนึ่งได้ โดยติดต่อยังบริษทั จัดการ หรือผูส้ นับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืน
นายทะเบียนหน่วยลงทุนและ/หรือบริษทั จัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหน่วยลงทุนทีป่ รากฏในระบบนายทะเบียน
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนของบริษทั จัดการเป็ นรายการทีเ่ ป็ นปั จจุบนั และถูกต้อง
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข/เปลี่ยนแปลง/เพิม่ เติม เอกสาร ข้อความ รวมถึงวิธกี ารแจ้ง และ/หรือ
การดาเนินการใดๆ เพื่อเป็ นหลักฐานการยืนยันจานวนหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนในอนาคต โดยบริษทั
จัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนการแก้ไข/เปลี่ยนแปลง/เพิม่ เติม นัน้ ทัง้ นี้ เป็ นไปเพื่อประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วย
ลงทุนเป็ นสาคัญ
บริษทั จัดการกองทุนรวมจะจัดทาหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน เพื่อให้ผถู้ อื หน่วยลงทุน
สามารถใช้อ้างอิงต่อบริษทั จัดการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได้
ในกรณีทผี่ ถู้ อื หน่วยลงทุนจาเป็ นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษทั จัดการกองทุนรวมต้องจัดทาใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่
ผูถ้ อื หน่วยลงทุน
15. กาหนดเวลา วิ ธีการ และข้อจากัดในการจ่ายเงิ นปันผลแก่ผ้ถู ือหน่ วยลงทุน :
บริษทั จัดการจะจ่ายเงินปั นผลตามทีก่ าหนดไว้ในหัวข้อ “นโยบายจ่ายเงินปั นผล” โดยในกรณีทมี่ ีการจ่ายเงินปั นผล บริษทั
จัดการจะดาเนินการจ่ายเงินปั นผลโดยปฏิบตั ดิ งั นี้
(1) บริษทั จัดการจะกาหนดวันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อรับเงินปั นผลภายใน 30 วันทาการนับแต่วนั สิน้ งวด
บัญชี ของทุกปี หรือในวันอื่นๆกรณีมกี ารจ่ายเงินปั นผลเพิม่ เติมตามทีบ่ ริษทั จัดการพิจารณาเห็นสมควร
(2) ผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีม่ สี ทิ ธิได้รบั เงินปั นผลต้องเป็ นผูถ้ อื หน่วยทีม่ ชี ่อื ปรากฏอยู่ในทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน ณ วันปิ ดสมุด
ทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อรับเงินปั นผล
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(3) บริษทั จัดการจะเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายเงินปั นผล วันปิ ดทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปั นผล และอัตรา
เงินปั นผลของกองทุน ด้วยวิธกี ารทีเ่ หมาะสมดังต่อไปนี้
(1) เปิ ดเผยข้อมูลผ่านช่องทางทีผ่ ลู้ งทุนทัวไปสามารถเข้
่
าถึงได้ เว้นแต่เป็ นกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน
(2) แจ้งผูด้ ูแลผลประโยชน์ และผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีม่ ชี ่อื อยู่ในทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน รวมถึงผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีถ่ อื หน่วย
ลงทุนชนิดไม่ระบุช่อื ผูถ้ อื เมื่อได้รบั การร้องขอ
(4) บริษทั จัดการจะจ่ายเงินปั นผลเป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั ่งจ่ายในนามผูถ้ อื หน่วยลงทุนและจัดส่งให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตามทีอ่ ยู่ทผี่ ถู้ อื หน่วยลงทุนระบุไว้ในแบบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน หรือนาเช็คเข้าบัญชีเงินฝากของผูถ้ อื
หน่วยลงทุนตามทีร่ ะบุไว้ในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน หรือวิธกี ารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการยอมรับ เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวก
ให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนในอนาคตทัง้ นี้บริษทั จัดการจะดาเนินการให้มกี ารจ่ายเงินปั นผลภายใน 30 วันนับแต่วนั ปิ ดสมุด
ทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อรับเงินปั นผล
ในกรณีทผี่ ถู้ อื หน่วยลงทุนไม่ใช้สทิ ธิขอรับเงินปั นผลจานวนใดภายในอายุความใช้สทิ ธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ บริษทั จัดการจะไม่นาเงินดังกล่าวไปใช้เพื่อการอื่นใดนอกจากเพื่อประโยชน์ของกองทุน
16. วิ ธีการชาระเงิ นหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผ้ถู ือหน่ วยลงทุน :
หากมีการผิดนัดชาระหนี้หรือมีพฤติการณ์ว่าผูอ้ อกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมจะไม่สามารถ
ชาระหนี้ได้ บริษทั จัดการจะรับชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สนิ อื่นทัง้ ทีเ่ ป็ นหลักประกันและมิใช่หลักประกันเพื่อกองทุนรวมตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี ารจัดการกองทุนรวม เกี่ยวกับการดาเนินการในกรณีทผี่ อู้ อกตราสาร
แห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชาระหนี้ ดังนี้
16.1. กรณีทบี่ ริษทั จัดการได้บนั ทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็ นศูนย์
16.1.1. เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็ นศูนย์ ผูถ้ อื หน่วยลงทุนทุกรายทีม่ ชี ่อื อยู่ใน
ทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน ณ วันทีบ่ ริษทั จัดการได้บนั ทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็ นศูนย์เป็ น
ผูม้ สี ทิ ธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการรับชาระหนี้
16.1.2. เมื่อได้รบั ทรัพย์สนิ มาจากการรับชาระหนี้ บริษทั จัดการจะไม่นาทรัพย์สนิ ดังกล่าวและเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สนิ อื่นทีไ่ ด้จากการรับชาระหนี้ มารวมคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม และจะจาหน่าย
ทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการรับชาระหนี้ในโอกาสแรกทีส่ ามารถกระทาได้โดยคานึงถึงประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วย
ลงทุนเป็ นสาคัญ เว้นแต่กรณีทผี่ ถู้ อื หน่วยลงทุนทีม่ สี ทิ ธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สนิ อื่นทีไ่ ด้จากการรับชาระ
หนี้ตกลงรับชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สนิ ดังกล่าวแทนเงิน ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ มาคมบริษทั จัดการ
ลงทุนกาหนดโดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในระหว่างทีบ่ ริษทั จัดการยังไม่
สามารถจาหน่ ายทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการรับชาระหนี้ บริษทั จัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ นัน้ ได้
และในกรณีทมี่ คี ่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สนิ บริษทั จัดการจะจ่ายจากเงินสารอง รายได้หรือผลประโยชน์ที่
ได้จากการบริหารทรัพย์สนิ นัน้
16.1.3. เมื่อมีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สนิ อื่นทีไ่ ด้จากการรับชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สนิ อื่นในแต่ละครัง้ บริษทั จัดการจะเฉลี่ย
เงินได้สุทธิจากทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการรับชาระหนี้คนื ให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนทีม่ สี ทิ ธิในเงินได้สุทธินัน้ ภายใน
45 วันนับแต่วนั ทีม่ เี งินได้สุทธิจากทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการชาระหนี้ และจะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเฉลี่ย
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เงินคืนไปยังสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทาการนับแต่วนั ทีบ่ ริษทั จัดการได้เฉลี่ยเงินคืน
เว้นแต่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผันระยะเวลาการเฉลี่ยเงินคืนเป็ นอย่างอื่น
ในการเฉลี่ยเงินคืนในแต่ละครัง้ ตามวรรคหนึ่ง หากบริษทั จัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่าเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สนิ อื่นทีไ่ ด้จากการรับชาระหนี้ไม่คมุ้ กับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน บริษทั
จัดการอาจนาเงินได้สุทธิจากทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการรับชาระหนี้ดงั กล่าวไปรวมจ่ายในโอกาสแรกทีก่ ารเฉลี่ย
เงินคืนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนจะคุม้ กับภาระค่าใช้จ่าย ทัง้ นี้ หากบริษทั จัดการได้จาหน่ ายทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จาก
การรับชาระหนี้ด้วยทรัพย์สนิ อื่นจนครบถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สุทธิจากทรัพย์สนิ อื่นทีไ่ ด้จากการรับ
ชาระหนี้นนั ้ ไม่คมุ้ กับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืน บริษทั จัดการอาจนาเงินได้สุทธิจากทรัพย์สนิ อื่นทีไ่ ด้
จากการรับชาระหนี้ดงั กล่าวมารวมคานวณเป็ นมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวมก็ได้
16.1.4. เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็ นศูนย์แล้ว ต่อมาปรากฏว่ากองทุนรวมได้รบั ชาระ
หนี้ตามตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็ นเงิน บริษทั จัดการจะปฏิบตั ติ ามความในข้อ 5.1.3 โดย
อนุโลม
16.2. กรณีทบี่ ริษทั จัดการไม่ได้บนั ทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็ นศูนย์
16.2.1. ก่อนการรับชาระหนี้ด้วยทรัพย์สนิ อื่นทีม่ ใิ ช่หลักประกันในแต่ละครัง้ บริษทั จัดการจะต้องได้รบั ความเห็นชอบ
จากผูถ้ อื หน่วยลงทุนโดยมติพเิ ศษและบริษทั จัดการจะระบุรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนรวมจะได้
จากการรับชาระหนี้ มูลค่าของทรัพย์สนิ ประมาณการค่าใช้จ่าย พร้อมเหตุผลและความจาเป็ นในการรับชาระ
หนี้
16.2.2. เมื่อได้รบั ทรัพย์สนิ มาจากการรับชาระหนี้ บริษทั จัดการจะนาทรัพย์สนิ ดังกล่าวมารวมคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ
สุทธิของกองทุนรวม โดยจะกาหนดราคาทรัพย์สนิ นัน้ เพื่อใช้ในการคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
รวมตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ มาคมกาหนดโดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน และจะดาเนินการกับ
ทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการชาระหนี้ ดังนี้
(1) กรณีเป็ นทรัพย์สนิ ประเภททีก่ องทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษทั จัดการอาจมีไว้ซ่งึ
ทรัพย์สนิ ดังกล่าวต่อไปเพื่อเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมก็ได้
(2) กรณีเป็ นทรัพย์สนิ ประเภททีก่ องทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษทั จัดการจะจาหน่าย
ทรัพย์สนิ ดังกล่าวในโอกาสแรกทีส่ ามารถกระทาได้โดยคานึงถึงประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนเป็ น
สาคัญ และในระหว่างทีบ่ ริษทั จัดการยังไม่สามารถจาหน่ายทรัพย์สนิ ดังกล่าว บริษทั จัดการอาจจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ ดังกล่าวก็ได้ ในกรณีทมี่ ีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สนิ บริษทั จัดการจะ
จ่ายจากทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม
16.3. ในกรณีทมี่ พี ฤติการณ์ว่าผูอ้ อกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชาระหนี้ได้
บริษทั จัดการจะดาเนินการให้ผถู้ อื หน่วยทุกรายทีม่ ชี ่อื อยู่ในทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน ณ วันทีม่ พี ฤติการณ์ว่าผูอ้ อก
ตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชาระหนี้ได้ เป็ นผูม้ สี ทิ ธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สนิ อื่นทีไ่ ด้
จากการรับชาระหนี้กไ็ ด้ ทัง้ นี้ ในการดาเนินการดังกล่าว บริษทั ไม่ต้องนาตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องนัน้ มารวม
คานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
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การชาระเงินหรือทรัพย์สนิ อื่นให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน บริษทั จัดการกองทุนรวมจะชาระให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนทีป่ รากฏ
ชื่อตามทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน ณ เวลาทีก่ าหนด เท่านัน้
17. การจัดทาทะเบียนหน่ วยลงทุน การโอนหน่ วยลงทุน และข้อจากัดในการโอนหน่ วยลงทุน :
บริษทั จัดการกองทุนรวมมีหน้าทีจ่ ดั ให้มที ะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ทอี่ อกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ให้สนั นิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชาระเงินหรือทรัพย์สนิ อื่น รวมทัง้ การให้สทิ ธิหรือการจากัดสิทธิใด
ๆ แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนทีป่ รากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน หากได้กระทาตามข้อกาหนดในข้อผูกพันหรือตาม
กฎหมายแล้ว ให้ถอื ว่าบริษทั จัดการกองทุนรวมได้ดาเนินการตามอานาจหน้าทีแ่ ล้ว
บริษทั จัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจานาหน่วยลงทุน ในกรณีดงั นี้
(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็ นกองทุนรวมทีเ่ สนอขายต่อผู้ลงทุนทีม่ ใิ ช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะทาให้ผถู้ อื
หน่วยลงทุนไม่เป็ นผูล้ งทุนสถาบัน ผูล้ งทุนรายใหญ่ หรือผูม้ เี งินลงทุนสูง ตามทีก่ าหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้น
แต่เป็ นการโอนทางมรดก
(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็ นกองทุนรวมทีเ่ สนอขายต่อผูล้ งทุนสถาบันหรือผูล้ งทุนรายใหญ่พเิ ศษ และการโอนหน่วย
ลงทุนจะทาให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนไม่เป็ นผูล้ งทุนสถาบันหรือผูล้ งทุนรายใหญ่พเิ ศษ ตามทีก่ าหนด ในโครงการจัดการกองทุน
รวม เว้นแต่เป็ นการโอนทางมรดก
(ค) การโอนหรือการจานาหน่ วยลงทุน ดังนี้
1. หน่วยลงทุนทีบ่ ริษทั จัดการกองทุนรวมขายให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็ นกองทุนรวม
หุน้ ระยะยาวทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน
18. ข้อจากัดการถือหน่ วยลงทุน และข้อจากัดในการใช้สิทธิ ออกเสียง (ถ้ามี) :
กรณีผถู้ อื หน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนรวม บริษทั
จัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนทีเ่ กินกว่า 1 ใน 3 เว้นแต่กรณีที่มกี ารแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผถู้ อื
หน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผูถ้ อื หน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจานวนทีถ่ อื อยู่
19. หลักเกณฑ์และวิ ธีการในการขอมติ ของผู้ถือหน่ วยลงทุน :
กรณีบริษทั จัดการไม่สามารถชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นเงิน และจะชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สนิ อื่นแทน บริษทั จัดการจะกาหนดขัน้ ตอนการดาเนินการต่อไป โดยต้องได้รบั มติพเิ ศษให้ชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
เป็ นเป็ นหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สนิ อื่นแทนเงินสดได้ตามเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) การชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนนาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นนัน้ ไปชาระ
เป็ นค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นทีบ่ ริษทั จัดการเป็ นผูร้ บั ผิดชอบดาเนิ นการ
(2) บริษทั จัดการไม่สามารถชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นเงิน
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล หุน้ ปั นผล

18

ข้อผูกพัน
(3) ผูถ้ อื หน่วยลงทุนตกลงรับชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นแทนเงินได้
การดาเนินการใดทีโ่ ครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกาหนดให้ต้องได้รบั มติของผูถ้ อื หน่วยลงทุน หากบริษทั จัดการ
กองทุนรวมได้ดาเนินการไปตามมติของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีไ่ ด้รบั มาโดยชอบแล้ว ให้ถอื ว่าผูถ้ อื หน่วยลงทุนทัง้ ปวงเห็นชอบ
ให้ดาเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ
มติของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีใ่ ห้ดาเนินการใดอันเป็ นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ทกี่ าหนดในกฎหมาย ให้ถอื ว่ามตินัน้ เสียไป
ในกรณีทเี่ ป็ นการขอมติเพื่อแก้ไขข้อผูกพันในเรื่องทีก่ ระทบต่อสิทธิของผูถ้ อื หน่วยลงทุนอย่างมีนัยสาคัญ ต้องได้รบั มติ
พิเศษของผูถ้ อื หน่วยลงทุน (มติของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีม่ คี ะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนหน่วยลงทุนทัง้ หมด
ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจานวนหน่วยลงทุนทัง้ หมดของผูถ้ อื หน่วย
ลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน) เว้นแต่กรณีทกี่ องทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้
ถือหน่วยลงทุนนอกจากจะต้องปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอมติผถู้ อื หน่วยลงทุนทีก่ าหนดไว้ในข้อผูกพัน
หรือทีก่ าหนดไว้ในมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที่กาหนดในประกาศนี้แล้ว ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์เพิม่ เติม
ดังต่อไปนี้ดว้ ย
(1) ในกรณีทเี่ ป็ นการขอมติทมี่ ผี ลกระทบต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รบั ผลกระทบต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ต้องได้รบั มติเสียงข้างมากหรือมติพเิ ศษของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(2) ในกรณีทเี่ ป็ นการขอมติทมี่ ผี ลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รบั มติเสียงข้างมากหรือ
มติพเิ ศษของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) ในกรณีทเี่ ป็ นการขอมติทมี่ ผี ลกระทบต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ต้องได้รบั มติเสียงข้างมากหรือมติพเิ ศษของ
จานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
20. วิ ธีการแก้ไขเพิ่ มเติ มข้อผูกพัน :
การแก้ไขเพิม่ เติมส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อผูกพันทีเ่ ป็ นไปตามวิธกี ารทีก่ าหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสาระสาคัญทีเ่ ป็ นไปตามและ
ไม่ขดั หรือแย้งกับพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ทอี่ อกโดยอาศัยอานาจของ
กฎหมายดังกล่าว ให้ถอื ว่าข้อผูกพันส่วนทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมนัน้ มีผลผูกพันคู่สญ
ั ญา
การแก้ไขเพิม่ เติมข้อผูกพันในเรื่องทีก่ ระทบต่อสิทธิของผูถ้ อื หน่วยลงทุนอย่างมีนัยสาคัญต้องได้รบั มติพเิ ศษของผูถ้ อื หน่วย
ลงทุน ทัง้ นี้ เรื่องทีก่ ระทบต่อสิทธิของผูถ้ อื หน่วยลงทุนอย่างมีนัยสาคัญ ให้รวมถึง
(ก) ข้อกาหนดเกี่ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน
(ข) ข้อกาหนดเกี่ยวกับการชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นตามข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุน ที่ ทน. 19/2554
(ค) ข้อกาหนดเกี่ยวกับการรับชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สนิ อื่น
(ง) ข้อกาหนดเกี่ยวกับการประกันตามข้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมี
ประกัน และข้อกาหนดเกี่ยวกับการแก้ไขเพิม่ เติมสัญญาประกันในเรื่องใด ๆ อันมีผลให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์
(จ) เรื่องทีผ่ ดู้ ูแลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผูถ้ อื หน่วยลงทุนอย่างมีนัยสาคัญ
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การแก้ไขเพิม่ เติมข้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี้ ให้มผี ลผูกพันเมื่อได้รบั ความเห็นชอบจากผูด้ ูแลผลประโยชน์ โดยไม่ต้อง
ได้รบั มติของผูถ้ อื หน่วยลงทุน
(ก) เป็ นการแก้ไขเพิม่ เติมข้อผูกพันให้มสี าระสาคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมโดยได้รบั มติโดย
เสียงข้างมากหรือมติพเิ ศษของผูถ้ อื หน่วยลงทุน หรือได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน แล้วแต่กรณี หรือ
(ข) ผูด้ ูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิม่ เติมข้อผูกพันนัน้ เหมาะสม มีความจาเป็ นหรือสมควร และไม่กระทบต่อ
สิทธิของผูถ้ อื หน่วยลงทุนอย่างมีนัยสาคัญ
การแก้ไขเพิม่ เติมข้อผูกพันไม่ว่ากรณีใด
ต้องกระทาเป็ นหนังสือลงลายมือชื่อโดยบุคคลผูม้ อี านาจลงนามผูกพันบริษทั จัดการกองทุนรวมและผูด้ ูแลผลประโยชน์ พร้อมทัง้
ประทับตราบริษทั (ถ้ามี) บริษทั จัดการกองทุนรวมจะจัดให้มขี อ้ ผูกพันเปิ ดเผยไว้ ณ ทีท่ าการและเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ
กองทุนรวมเพื่อให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ รวมทัง้ จัดส่งสรุปการแก้ไขเพิม่ เติมข้อผูกพันพร้อมทัง้ เหตุผลและความ
จาเป็ นให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนพร้อมกับการส่งรายงานประจาปี ของกองทุนรวม
21. การระงับข้อพิ พาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :
21.1. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : มี
21.2. รายละเอียดเพิม่ เติม :
ในกรณีที่บริษทั จัดการฝ่ าฝืนหรือไม่ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุ มตั ใิ ห้จดั ตัง้ กองทุนรวมแบบเป็ นการทัวไป
่ และ
การฝ่ าฝืนหรือการไม่ปฏิบตั นิ ัน้ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวมหรือผูล้ งทุน บริษทั จัดการจะแก้ไขเยียวยาความ
เสียหายโดยไม่ชกั ช้า โดยในกรณีทเี่ กิดข้อพิพาทระหว่างบริษทั จัดการกองทุนรวมและผูล้ งทุน บริษทั จัดการยินยอมให้นา
ข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ
22. การเลิ กกองทุนรวม :
22.1. เงื่อนไขในการเลิกกองทุน :
22.1.1. หากปรากฏว่ากองทุนมีผถู้ อื หน่วยลงทุนเป็ นจานวนดังนี้
(1) จานวนผูถ้ อื หน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 รายในวันทาการใด
(2) มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
(ก) มีการขายคืนหน่ วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้ หมด
(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิด
เป็ นจานวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมด ทัง้ นี้ ในกรณีทเี่ ป็ นกองทุน
รวมทีม่ กี าหนดระยะเวลาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็ นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการ
ขายคืนหน่วยลงทุน ให้พจิ ารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ซึ่งกองทุนรวมเปิ ดให้รบั ซื้อคืน
หน่วยลงทุนเท่านัน้
ความใน (2) วรรคหนึ่ง มิให้นามาใช้บงั คับกับกองทุนรวมทีบ่ ริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มี
ความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนที่
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เหลืออยู่ เนื่องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สนิ คงเหลือทีม่ คี ุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้
ถือหน่วยลงทุนทีเ่ หลืออยู่จะไม่ได้รบั ผลกระทบจากการขายคืนนัน้
ความใน (2) วรรคหนึ่ง และวรรคสอง มิให้นามาใช้บงั คับกับกองทุนรวมตลาดเงิน กองทุนรวมหน่วย
ลงทุน กองทุนรวมฟี ดเดอร์ กองทุนรวมดัชนี และกองทุนรวมอีทเี อฟ
(3) บริษทั จัดการกองทุนรวมดาเนินการเลิกกองทุนรวมเปิ ดตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในข้อ 22.2 เมื่อปรากฏ
ข้อเท็จจริงทีบ่ ริษทั จัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืน
หน่วยลงทุนตามข้อ 22.1 (2) วรรคหนึ่ง และการเลิกกองทุนรวมจะเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนโดยรวม
ทัง้ นี้ ให้นาความในข้อ (2) วรรคสามและวรรคสีม่ าใช้บงั คับโดยอนุโลม
22.1.2 เมื่อสานักงานมีคาสั ่งเลิกกองทุนรวมตามมาตรา 128 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 หรือเมื่อสานักงานมีคาสั ่งเพิกถอนการอนุมตั ใิ ห้จดั ตัง้ และจัดการกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัวไป
่ กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทีม่ ใิ ช่รายย่อย
22.1.3 เมื่อการอนุมตั ใิ ห้จดั ตัง้ กองทุนรวมเป็ นอันสิน้ สุดลงตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการจัดตัง้
กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัวไปและเพื
่
่อผูล้ งทุนทีม่ ใิ ช่รายย่อย และการเข้าทาสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล
22.1.4. เมื่อได้รบั ความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากหรือมติพเิ ศษของผูถ้ อื หน่วย
22.1.5. สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอานาจเพิกถอนการอนุมตั ใิ ห้จดั ตัง้ และจัดการกองทุนรวม ในกรณีทปี่ รากฎ
เหตุดงั ต่อไปนี้
(1) มีการแก้ไขเพิม่ เติมโครงการหรือข้อผูกพันทีข่ ดั หรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคาสั ่งทีอ่ อกโดยอาศัยอานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว
(2) มีการจาหน่ายหน่วยลงทุนโดยบริษทั จัดการกองทุนรวมมิได้ปฎิบตั ิหรือดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัวไปตามที
่
ก่ าหนดในประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนและการเสนอขายหน่วยลงทุน
ในกรณีทสี่ านักงานสั ่งเพิกถอนการอนุมตั ใิ ห้จดั ตัง้ และจัดการกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง ให้บริษทั จัดการกองทุน
รวมดาเนินการให้มกี ารเลิกกองทุนรวมทันที
22.1.6. เมื่อสานักงานสั ่งให้บริษทั จัดการเลิกกองทุนเปิ ดในกรณีที่บริษทั จัดการกระทาการหรืองดเว้นกระทาการจน
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนเปิ ดหรือไม่ปฏิบตั ติ ามหน้าที่ของตน
เงื่อนไขพิเศษ :
1 กรณีทบี่ ริษทั จัดการได้รบั คาสั ่งให้เลิกกองทุนจากหน่วยงานที่มอี านาจตามกฎหมาย อาทิ คาสั ่งศาล คาสั ่ง
อนุญาโตตุลาการ และ/หรือกรณีปรากฏการณ์อ่นื ใดตามทีร่ ะบุไว้ในโครงการนี้
2 บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะเลิกกองทุน โดยถือว่าเป็ นความเห็นชอบของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทุกรายแล้ว ในกรณี
ดังต่อไปนี้
(1) กรณีมเี หตุทเี่ ชื่อได้ว่าเพื่อเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนโดยรวม
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22.2. การดาเนินการของบริษทั จัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม :
บริษทั จัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี้เพื่อเลิกกองทุน เว้นแต่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต จะพิจารณาผ่อนผัน หรือสั ่ง
การให้บริษทั จัดการปฏิบตั เิ ป็ นอย่างอื่น
(1) ยุตกิ ารรับคาสั ่งซื้อและคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนตัง้ แต่วนั ทาการทีป่ รากฏเหตุตาม 22.1.
(2) แจ้งให้ผทู้ เี่ กี่ยวข้องทราบภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ทีเ่ กิดเหตุการณ์ตาม 22.1 โดยวิธกี ารดังนี้
(2.1) แจ้งผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีม่ ชี ่อื อยู่ในทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนโดยช่องทางใดๆ ทีม่ หี ลักฐานว่าสามารถติดต่อผูถ้ อื
หน่วยลงทุนได้
(2.2) แจ้งเป็ นหนังสือถึงผูด้ ูแลผลประโยชน์
(2.3) แจ้งสานักงานผ่านระบบทีจ่ ดั ไว้บนเว็บไซต์ของสานักงาน
(3) จาหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ทีเ่ หลืออยูข่ องกองทุนเปิ ดดังกล่าวภายใน 5 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ทาการทีป่ รากฏ
เหตุตาม 22.1 เพื่อรวบรวมเงินเท่าทีส่ ามารถกระทาได้เพื่อชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนโดย
อัตโนมัติ
(4) ชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจานวนเงินทีร่ วบรวมได้ตาม (3) ให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนภายใน 10 วันทาการ
นับตัง้ แต่วนั ทีป่ รากฏเหตุตาม 22.1 และเมื่อได้ดาเนินการชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแล้วจะถือว่าเป็ นการเลิกกองทุน
เปิ ดนัน้
เมื่อได้ดาเนินการตาม (1) ถึง (4) แล้ว หากมีหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ คงเหลืออยู่จากการดาเนินการตาม (3) บริษทั
จัดการจะดาเนินการตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธกี ารชาระบัญชีของกองทุนรวม
23. การชาระบัญชีเมื่อเลิ กกองทุน :
เมื่อเลิกโครงการแล้วบริษทั จัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี้ เว้นแต่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะพิจารณาแก้ไข
เปลี่ยนแปลง เพิม่ เติมประกาศ กาหนด สั ่งการเห็นชอบ และ/หรือผ่อนผัน เป็ นอย่างอื่น
(1) บริษทั จัดการจะจัดให้มีการชาระบัญชี โดยจะแต่งตัง้ ผูช้ าระบัญชีทสี่ านักงาน เห็นชอบ เพื่อดาเนินการคานวณ รวบรวม
ทรัพย์สนิ จัดทาบัญชี ชาระหนี้สนิ จาหน่ ายและแจกจ่ายทรัพย์สนิ แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน รวมทัง้ ทาการอย่างอื่นตามแต่
จาเป็ นเพื่อชาระบัญชีของกองทุนให้เสร็จสิน้ โดยจะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี ารทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกาหนด สั ่งการ ผ่อนผัน และ/หรือเห็นชอบ
(2) เมื่อชาระค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าภาระติดพัน เงินค่าตอบแทนในการชาระบัญชี และหนี้สนิ ทัง้ หมดของกองทุนเสร็จสิน้
ผูช้ าระบัญชีจะดาเนินการเฉลี่ยคืนเงินให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน ตามมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิเท่าทีค่ งเหลืออยู่ตามสัดส่วนจานวน
หน่วยลงทุนทีม่ ชี ่อื ปรากฏอยู่ในทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน ณ วันเลิกกองทุนรวม
(3) ในกรณีทเี่ จ้าหนี้ของกองทุนไม่ได้ย่นื คาทวงหนี้แก่ผชู้ าระบัญชี หรือผูถ้ อื หน่วยลงทุนไม่มารับเงินหรือทรัพย์สนิ หรือไม่ย่นื
เช็คต่อธนาคารเพื่อให้ใช้เงินตามเช็คทีไ่ ด้รบั เนื่องจากการแจกจ่ายทรัพย์สนิ ให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน ผูช้ าระบัญชีจะ
ดาเนินการวางเงินตามจานวนหนี้หรือจานวนเงินตามเช็ค หรือวางทรัพย์สนิ อื่น ซึ่งได้หกั ค่าฤชาธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการวางเงินหรือทรัพย์สนิ ดังกล่าวแล้ว รวมทัง้ วางเงินประกันค่าฤชาธรรมเนียมไว้ ณ สานักงานวางทรัพย์ตาม
กฎหมาย กฎข้อบังคับ และระเบียบเกี่ยวกับการวางทรัพย์ และจะแจ้งเป็ นหนังสือให้เจ้าหนี้ หรือผูถ้ อื หน่วยลงทุน ซึ่งมีช่อื
ปรากฏในบัญชีและเอกสารหลักฐานของกองทุนรวมทราบถึงการวางเงินหรือทรัพย์สนิ ดังกล่าวโดยทางไปรษณีย์
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ลงทะเบียนตอบรับหรือโดยวิธอี ่นื ทีม่ หี ลักฐานการตอบรับ อีกทัง้ ยังจะดาเนินการใดๆ ตามความจาเป็ นเพื่อให้สานักงาน
เป็ นผูม้ สี ทิ ธิถอนเงินหรือทรัพย์สนิ ทีว่ างไว้ ซึ่งเจ้าหนี้หรือผูถ้ อื หน่วยลงทุนมิได้เรียกเอาภายใน 10 ปี นับแต่วนั ถัดจากวันที่
ได้รบั คาบอกกล่าวการวางเงินหรือทรัพย์สนิ ในฐานะทีเ่ ป็ นทรัพย์สนิ คงค้างของกองทุนรวม
(4) ผูช้ าระบัญชีจะต้องชาระบัญชีให้เสร็จสิน้ ภายใน 90 วันนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันเลิกกองทุนรวม และเมื่อชาระบัญชีเสร็จสิน้
แล้ว ผูช้ าระบัญชีจะทาการยื่นคาขอจดทะเบียนเลิกกองทุนพร้อมทัง้ จัดส่งรายงานผลการชาระบัญชีตามแบบทีส่ านักงาน
ประกาศกาหนด ภายใน 30 วันนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันชาระบัญชีเสร็จสิน้ เว้นแต่ในกรณีทผี่ ถู้ อื หน่วยลงทุนไม่มารับเงิน
หรือทรัพย์สนิ หรือไม่ย่นื เช็คแก่ธนาคารเพื่อให้ใช้เงินตามเช็คทีไ่ ด้รบั เนื่องจากการแจกจ่ายทรัพย์สนิ ให้แก่ผถู้ อื หน่วย
ลงทุน ผูช้ าระบัญชีสามารถยื่นคาขอจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมได้เมื่อพ้นกาหนด 6 เดือนนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันชาระ
บัญชีเสร็จสิน้ เว้นแต่มเี หตุผลจาเป็ นและสมควรโดยต้องได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ด้วย และหากปรากฏว่ายังมี
ทรัพย์สนิ คงค้างอยู่ ผูช้ าระบัญชีจะจัดการโอนทรัพย์สนิ ดังกล่าวให้ตกเป็ นกรรมสิทธิ ์ของสานักงาน
โครงการจัดการกองทุนรวมทีผ่ ่านการอนุมตั จิ ากสานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิม่ เติมตามมาตรา 129 แห่ง
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทีแ่ นบท้ายข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่วยลงทุนกับบริษทั จัดการ
กองทุนรวม ถือเป็ นส่วนหนึ่งของข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่วยลงทุนกับบริษทั จัดการกองทุนรวม
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