หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ
กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล เอ็นแฮนซ์ อิ ควิ ตี้
Principal Enhanced Equity Fund (PRINCIPAL EEF)

• การลงทุนในหน่ วยลงทุนมิ ใช่การฝากเงิ น และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในเมื่อเห็นว่าการ
ลงทุนในกองทุนรวมนี้ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่ อาจเกิ ดขึ้น
จากการลงทุนได้
• ในกรณี ที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รบั ชาระเงิ นค่าขายคืนหน่ วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กาหนดไว้ใน
หนังสือชี้ชวน
• กองทุนมีการแบ่งชนิ ดหน่ วยลงทุนเป็ น 6 ชนิ ด ซึ่งมีเงื่อนไขการลงทุนและสิ ทธิ ประโยชน์ ที่แตกต่างกัน ผู้ลงทุนควร
ศึกษาข้อมูลหน่ วยลงทุนแต่ละชนิ ดก่อนทาการลงทุน เพื่อประโยชน์ สูงสุดของผู้ลงทุน
• กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ ตอบแทน ทาให้กองทุนรวมนี้ มี
ความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงและ รับความเสี่ยงได้สูงกว่า
ผู้ลงทุนทั ่วไป
• ในกรณี ที่กองทุนรวมนี้ ไม่สามารถดารงสิ นทรัพย์สภาพคล่องได้ ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่ วยลงทุนได้
ตามที่มีคาสังไว้
่
• บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิ ที่จะปฏิ เสธไม่รบั หรือไม่ดาเนิ นการตามคาสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนของผู้สงซื
ั ่ ้อ หรือสัง่
สับเปลี่ยนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดที่ ทาให้ บริ ษัทจัดการและหรือกองทุนภายใต้ การจัดการมีความ
เสี่ยงทางกฎหมาย ความทเสี่ยงด้านภาษี หรือความเสี่ยงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax
Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอื่นทัง้ ในและต่างประเทศที่มีลกั ษณะเดียวกัน
• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็ นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิ งในอนาคต
และเมื่อมีข้อสงสัย ให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่ วยลงทุน
• การพิ จารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่ วยลงมุนของกองทุนรวมนี้ มิ ได้เป็ นการแสดงว่าสานั กงาน
ได้รบั รองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนัสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของ
หน่ วยลงทุนที่เสนอขายนัน้
• ผู้ลงทุนควรทาความเข้าใจลักษณะสิ นค้า (กองทุนรวม) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสิ นใจลงทุน
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ระดับความ
เสี่ยงที่ลงทุน

หนังสือชีช้ วนเสนอขายหน่วยลงทุน
กองทุนเปิ ดพริ นซิ เพิ ล เอ็นแฮนซ์ อิ ควิ ตี้
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จัดตัง้ และจัดการโดย
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พริ นซิ เพิ ล จากัด
เสนอขายต่อผูล้ งทุนทัวไป
่

สถานที่ติดต่อซื้อขายหน่ วยลงทุน
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด
หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนที่ บลจ.พรินซิเพิล แต่งตัง้

ผู้ดแู ลผลประโยชน์
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
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รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล เอ็นแฮนซ์ อิ ควิ ตี้
คาจากัดความ :
เป็ นไปตามประกาศ
1. ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.

ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) : กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ อิควิต้ี
ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) : Principal Enhanced Equity Fund
ชื่อย่อ : PRINCIPAL EEF
ประเภทโครงการ : โครงการเปิ ด
ประเภทการขาย : ขายหลายครัง้
การกาหนดอายุโครงการ : ไม่กาหนด
อายุโครงการ : - ปี - เดือน - วัน
อายุโครงการถึงวันที่ (กรณีกาหนดอายุเป็ นช่วงเวลา) : เงือ่ นไข (อายุโครงการ) : ไม่มี
ลักษณะโครงการ : กองทุนเพื่อผูล้ งทุนทัวไป
่
ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย

2. จานวนเงิ นทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที่ตราไว้ จานวน ประเภท ราคาของหน่ วยลงทุนที่เสนอขาย
2.1. จานวนเงินทุนของโครงการ : 5,000,000,000 บาท
2.1.1. จานวนเงินทุนของโครงการเริม่ ต้น : 5,000,000,000.00 บาท
2.2. เงือ่ นไข (จานวนเงินทุนของโครงการ) : 2.3. มูลค่าทีต่ ราไว้ต่อหน่วย : 10 บาท
2.4. จานวนหน่วยลงทุน : 500,000,000 หน่วย
2.5. ราคาของหน่วยลงทุนทีเ่ สนอขายครัง้ แรก : 10 บาท
2.6. มูลค่าขัน้ ต่าของการสั ่งซื้อครัง้ แรก : แบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดังนี้
ชนิดรับขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
: 1,000 บาท
ชนิดจ่ายปั นผล
: 1,000 บาท
ชนิดสะสมมูลค่า
: 1,000 บาท
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
: 50,000,000 บาท
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
: 1 บาท
ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
: 1 บาท
2.7. มูลค่าขัน้ ต่าของการสั ่งซื้อครัง้ ถัดไป : แบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดังนี้
ชนิดรับขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
: ไม่กาหนด
ชนิดจ่ายปั นผล
: ไม่กาหนด
ชนิดสะสมมูลค่า
: ไม่กาหนด
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
: ไม่กาหนด
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
: ไม่กาหนด

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ อิควิต้ี

1

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
: ไม่กาหนด
มูลค่าขัน้ ต่าของการสั ่งขายคืน : แบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดังนี้
ชนิดรับขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
: ไม่กาหนด
ชนิดจ่ายปั นผล
: ไม่กาหนด
ชนิดสะสมมูลค่า
: ไม่กาหนด
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
: ไม่กาหนด
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
: ไม่กาหนด
ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
: ไม่กาหนด
จานวนหน่วยลงทุนขัน้ ต่าของการสั ่งขายคืน : แบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดังนี้
ชนิดรับขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
: ไม่กาหนด
ชนิดจ่ายปั นผล
: ไม่กาหนด
ชนิดสะสมมูลค่า
: ไม่กาหนด
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
: ไม่กาหนด
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
: ไม่กาหนด
ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
: ไม่กาหนด
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั ้ ต่า : แบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดังนี้
ชนิดรับขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
: ไม่กาหนด
ชนิดจ่ายปั นผล
: ไม่กาหนด
ชนิดสะสมมูลค่า
: ไม่กาหนด
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
: ไม่กาหนด
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
: ไม่กาหนด
ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
: ไม่กาหนด
จานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั ้ ต่า : แบ่งตามชนิดหน่ วยลงทุน ดังนี้
ชนิดรับขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
: ไม่กาหนด
ชนิดจ่ายปั นผล
: ไม่กาหนด
ชนิดสะสมมูลค่า
: ไม่กาหนด
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
: ไม่กาหนด
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
: ไม่กาหนด
ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
: ไม่กาหนด
รายละเอียดเพิม่ เติม :
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการปรับลด หรือยกเว้นจานวนมูลค่าขัน้ ต่าตามข้อ 2.6 – 2.7 (ถ้ามี) ให้กบั ผูส้ ั ่งซื้อ หรือ
สั ่งขายคืนหน่ วยลงทุนตามประเภทของผู้ลงทุน ตามมูลค่าการซื้อหน่ วยลงทุ น ตามระยะเวลาการถือครองหน่ ว ย
ลงทุน ตามช่องทางการซื้อขายหน่ วยลงทุน หรือตามเงือ่ นไขทีบ่ ริษทั จัดการอาจกาหนดขึน้ ในอนาคต เพื่อเป็ นการ
อานวยความสะดวก และเป็ นประโยชน์ให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน โดยบริษทั จัดการจะประกาศให้ผลู้ งทุนทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 7 วัน ณ ทีท่ าการของบริษทั จัดการ และผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน และ/หรือประกาศ
ทางเว็บไซด์ของบริษทั จัดการ
อย่างไรก็ตาม บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการลดหรือเปลี่ยนแปลงมูลค่าขัน้ ต่าของการทารายการสั ่งซื้อและ/หรือ
ขายคืนหน่ วยลงทุนได้ โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผู้ถื อหน่ วยแล้ว เพื่อรองรับรายการส่งเสริมการขายหรือ
บริการต่าง ๆ หรือ ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการเห็นว่าเหมาะสมมากกว่า การเปลีย่ นแปลงดังกล่าวขึน้ อยู่กบั ดุลยพินจิ ของ
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บริษทั จัดการ ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์ของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนเป็ นสาคัญ โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกล่าวบริษทั
จัดการจะประกาศให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ณ ทีท่ าการของบริษทั จัดการ และ/หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือประกาศทางเว็บไซด์ของบริษทั จัดการ
3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะโครงการ ประเภท และอัตราส่วนของ
หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิ ธีอื่นที่จะลงทุน
3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุ น ในระยะยาวจากการลงทุ นในตราสารทุ น ในประเทศที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์
3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ :
3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนทีล่ งทุนแบบไม่มคี วามเสีย่ งต่างประเทศ
3.5. นโยบายการกูย้ มื (ถ้ามี) :
3.6. การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) : ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : ทีม่ ไิ ด้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อลดความเสีย่ ง (Non-Hedging)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซบั ซ้อน
3.6.2 วิธกี ารในการคานวน Global Exposure limit : Commitment approach
อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน 20.00
3.7. การลงทุนในตราสารทีม่ สี ญ
ั ญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ลงทุน
3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) : มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีช้วี ดั และในบาง
โอกาสอาจสร้างผลตอบแทนสูงกว่าดัชนีชว้ี ดั
3.9. ดัชนีชว้ี ดั /อ้างอิง (Benchmark) :
1.ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%): 100.00
หมายเหตุ:
การลงทุนในกองทุนนี้จะเปรียบเทียบผลตอบแทนกับดัชนี SET Total Return Index
ทัง้ นี้ บริษัท จัด การขอสงวนสิท ธิท่ีจ ะเปลี่ย นแปลงตัว ชี้ ว ัด ในการเปรีย บเทีย บตามที่บ ริษัท จัด การเห็ น ควรและ
เหมาะสม ซึง่ อยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนทีก่ าหนด โดยบริษทั จัดการจะเปิ ดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผลู้ งทุนทราบ
ล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มกี ารเปลี่ยนแปลงตัวชี้วดั ค่าอธิบายเกี่ยวกับตัวชี้วดั และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้วดั
ดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ ภายในเวลาทีผ่ ลู้ งทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการ
ตัดสินใจลงทุนได้
อย่างไรก็ตามในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วดั เพื่อให้เป็ นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อกาหนดของสมาคมบริษัท
จัดการลงทุน และ/หรือ ประกาศข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการ
ดาเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วดั ในการใช้เปรียบเทียบในกรณี ท่ผี ู้ออกตัวดัชนีของ
ตัวชี้วดั ไม่ ได้จดั ทาหรือเปิ ดเผยข้อมูล/อัต ราดังกล่ าวอีก ต่ อไป โดยบริษัท บริษัท จัด การจะแจ้งการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวให้ผู้ถือหน่ ว ยลงทุน ทราบล่วงหน้ าผ่า นการประกาศในเว็บ ไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุ น
สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้
3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซบั ซ้อน
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3.11. รายละเอียดเกีย่ วกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :
กองทุนมีนโยบายการลงทุนซึ่งจะส่งผลให้มี net exposure ในตราสารทุนของบริษทั จดทะเบียน โดย เฉลีย่ ในรอบปี
บัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม โดยจะเน้นลงทุนในหุน้ สามัญ หุน้ บุรมิ สิทธิ และ/
หรือ หลักทรัพย์ของบริษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่วนทีเ่ หลือจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สนิ อื่น และ/หรือหน่ วย private equity หรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
ประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต ทั งนี้ สัดส่วนการลงทุนขึน้ อยู่กบั การตัดสินใจลงทุนของผูจ้ ดั การกองทุนรวม
ตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในขณะนัน้ ๆแล้วแต่กรณี
นอกจากนี้ บริษัทจัดการยังอาจลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงตราสารที่มลี กั ษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง เมื่อได้รบั
ความเห็น ชอบ จากสานั ก งาน ก.ล.ต. และกองทุ น อาจลงทุ น ในสัญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า (Derivatives) เพื่อ เพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ซึ่งพิจารณาจากสภาวะของตลาดการเงินใน
ขณะนัน้ และปั จจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ทิศทาง ราคาหลักทรัพย์, ทิศทางอัตราดอกเบี้ย, ค่าใช้จ่ายในการป้ องกัน
ความเสีย่ ง เป็ นต้น
3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ :
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 และมีการลงทุนใน Structured Notes
ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สนิ ประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย Property
เป็ นไปตามประกาศ
ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สนิ ประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
เป็ นไปตามประกาศ
ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสญ
ั ญาขายคืน (Reverse Repo)
เป็ นไปตามประกาศ
ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยมื หลักทรัพย์ (Securities Lending)
เป็ นไปตามประกาศ
ส่วนที่ 6 : ธุรกรรมประเภท Derivatives
เป็ นไปตามประกาศ
ส่วนที่ 7 : ทรัพย์สนิ ประเภททองคาแท่ง (เฉพาะกรณีทเ่ี ป็ นการลงทุนเพื่อกองทุนรวมทองคา)
ไม่มกี ารลงทุน
ส่วนที่ 8 : ทรัพย์สนิ ประเภทหน่วย private equity
เป็ นไปตามประกาศ
3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื ทีจ่ ะลงทุนในต่างประเทศ :
ไม่มี
3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อืน่ เพื่อเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม :
อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่น เพื่อเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามผูอ้ อกทรัพย์สนิ หรือคู่สญ
ั ญา (Single Entity Limit)
เป็ นไปตามประกาศ และกรณีทก่ี ารลงทุนไม่เป็ นไปตามข้อนี้จะดาเนินการให้เป็ นไปตามทีป่ ระกาศกาหนด
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ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามกลุม่ กิจการ (group limit)
เป็ นไปตามประกาศ และกรณีทก่ี ารลงทุนไม่เป็ นไปตามข้อนี้จะดาเนินการให้เป็ นไปตามทีป่ ระกาศกาหนด
ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามประเภททรัพย์สนิ (product limit) เฉพาะส่วนทีไ่ ม่เป็ นไปตามประกาศ
ข้อ
1
2
3

ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่วน (% ของ NAV)
หน่วย Property
ไม่เกิน 15%
หน่วย Infra
ไม่เกิน 20%
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าพื่อการลงทุน (derivatives เพื่อ ไม่เกิน 20%
non-hedging)
4
ตราสารหนี้ ตราสารกึง่ หนี้กง่ึ ทุนหรือ Basel lll ทีม่ อี นั ดับ รวมกันไม่เกิน 15%
ความน่าเชื่อทีต่ วั ตราสารและ/หรือผูอ้ อกตราสารทีต่ ่า
กว่าทีส่ ามารถลงทุนได้(non-investment grade /
unrated)
ส่ ว นที่ 4 : อั ต ราส่ ว นการลงทุ น ที่ ค านวณ ตามความมี ส่ ว นได้ เ สี ย ในกิ จ การที่ ล งทุ น (concentration limit)
เป็ นไปตามประกาศ และกรณีทก่ี ารลงทุนไม่เป็ นไปตามข้อนี้จะดาเนินการให้เป็ นไปตามทีป่ ระกาศกาหนด
ส่ว นที่ 5 : การดาเนิ น การเมื่อ ทรัพ ย์สิน ที่ ลงทุ น ขาดคุ ณ สมบัติห รือ การลงทุ น ไม่ เป็ น ไปตามอัต ราส่ วนการลงทุ น
เป็ นไปตามประกาศ และกรณีทก่ี ารลงทุนไม่เป็ นไปตามข้อนี้จะดาเนินการให้เป็ นไปตามทีป่ ระกาศกาหนด
ส่ ว นที่ 6 : การด าเนิ น การเมื่ อ การลงทุ น ไม่ เป็ นไปตามนโยบายการลงทุ น ตามการจัด แบ่ งประเภทของกองทุ น
เป็ นไปตามประกาศ และกรณีทก่ี ารลงทุนไม่เป็ นไปตามข้อนี้จะดาเนินการให้เป็ นไปตามทีป่ ระกาศกาหนด
4. การแบ่งชนิ ดหน่ วยลงทุน (Class of Unit) :
4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : มี
4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : มี
- ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บผูถ้ อื หน่วยลงทุน
- ระยะเวลาการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
- สิทธิทจ่ี ะได้รบั เงินปั นผล
4.3. รายละเอียดเพิม่ เติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) :
1. ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ชื่อย่อ PRINCIPAL EEF-R) (ยังไม่เปิ ดให้บริการ):
เหมาะกับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิ ดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สม่าเสมอจากการขายคืนหน่ ว ยลงทุน
อัตโนมัติ และไม่ตอ้ งเสียภาษีจากเงินได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตนิ นั ้
2. ชนิดจ่ายเงินปั นผล (ชื่อย่อ : PRINCIPAL EEF-D) :
เหมาะสาหรับผูล้ งทุนประเภทนิตบิ ุคคล/สถาบัน เปิ ดโอกาสให้ผลู้ งทุนรับรายได้สม่าเสมอจากเงินปั นผล รวมถึงมี
สิทธิได้รบั สิทธิพเิ ศษทางภาษี หากปฏิบตั เิ ป็ นไปตามเกณฑ์/เงือ่ นไขทีก่ รมสรรพากรกาหนด
3. ชนิดสะสมมูลค่า (ชื่อย่อ PRINCIPAL EEF-A) (ยังไม่เปิ ดให้บริการ) :
เหมาะสาหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิ ดโอกาสให้ผลู้ งทุนรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital
Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)
4. ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน (ชื่อย่อ PRINCIPAL EEF-I) (ยังไม่เปิ ดให้บริการ):
เหมาะสาหรับผู้ลงทุนประเภทนิติบุคคล/สถาบัน/บุคคลธรรมดา ที่ต้อ งการรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน
(Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) โดยกาหนดขัน้ ต่ าในการลงทุนสูงกว่าหน่ วย
ลงทุนชนิดอื่น
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ อิควิต้ี

5

5. ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม (ชื่อย่อ PRINCIPAL EEF-C) (ยังไม่เปิ ดให้บริการ):
เหมาะสาหรับผู้ลงทุนประเภทกลุ่มบุคคล นิติ บุคคล/ สถาบันที่บ ริษัทจัดการกาหนด อาทิ ผู้ ลงทุนกลุ่มกองทุ น
สารองเลีย้ งชีพ กองทุนส่วนบุคคลภายใต้การบริหารของบริษทั จัดการ ผูล้ งทุนกลุ่มกรมธรรม์ประกันชีวติ ควบหน่วย
ลงทุน (Unit Linked) กองทุนรวมของบริษัทจัดการอี่น การลงทุนจากนิติบุคคล/สถาบันที่มีการให้บริการบริห าร
พอร์ตการลงทุนในรูปแบบ Asset Allocation Model รวมถึง ผูล้ งทุนกลุ่มผูล้ งทุนอื่นทีบ่ ริษทั จัดการประกาศเพิม่ ใน
อนาคตเท่านัน้
6. ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ (ชื่อย่อ : PRINCIPAL EEF-X) :
เหมาะสาหรับผูล้ งทุนประเภทกองทุนรวมอื่นทีอ่ ยู่ภายใต้การบริหารของบริษทั จัดการ หรือการลงทุนในหรือมีไว้ซง่ึ
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นทีบ่ ริษทั จัดการเดียวกันเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการดาเนินการ อาทิ กองทุนรวมภายใต้
การบริห ารของบริษั ท จัด การ ที่ ต้ อ งการรับ รายได้ จ ากส่ ว นต่ า งจากการลงทุ น (Capital Gain) และสะสม
ผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) รวมถึงกลุ่มผูล้ งทุนอื่นทีบ่ ริษทั จัดการประกาศเพิม่ เติมในอนาคต โดย
บริษทั จัดการจะติดประกาศรายละเอียดเกีย่ วกับการเพิม่ เติมกลุ่มผูล้ งทุนอื่นดังกล่าวล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซด์ของ
บริษทั จัดการไม่น้อยกว่า 7 วัน และปรับปรุงในหนังสือชีช้ วนส่วนสรุปของกองทุน
ทัง้ นี้ ผู้ลงทุนบุคคลธรรมดา และผู้ลงทุนสถาบันสามารถลงทุ นได้ในหน่ วยลงทุนทุกชนิดตามเงื่อนไขที่กองทุน
กาหนด สาหรับการเพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง ปรับปรุง หรือเปิ ดบริการหน่วยลงทุนชนิดทีย่ งั ไม่ได้เปิ ดให้บริการ เพื่อ
เพิม่ ความสะดวกให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ บริษทั จัดการจะ
ติดประกาศรายละเอียดล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซด์ของบริษทั จัดการไม่น้อยกว่า 7 วัน
5. การเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรก :
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก :
- บริษทั จัดการ
- หักบัญชี
- Internet
- ผูส้ นับสนุนการขายหรื่อรับซื้อคืน
- Tele-bank
5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก :
สามารถดูขอ้ มูลในหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.
6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก :
6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก :
- Internet
- บริษทั จัดการ
- ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- หักบัญชี
- ระบบโทรศัพท์อตั โนมัตขิ องบริษทั จัดการ หรือวิธกี ารอื่นๆ เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน
ในอนาคต
6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก :
สามารถดูขอ้ มูลในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.
6.3. การสั ่งซื้อหน่วยลงทุน :
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ไม่ตอ้ งแจ้งล่วงหน้า
7. การรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน :
7.1. ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
- Internet
- บริษทั จัดการ
- ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- หักบัญชี
- ระบบโทรศัพท์อตั โนมัตขิ องบริษทั จัดการ
หรือวิธกี ารอื่นๆ เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนในอนาคต
7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิม่ เติม :
สามารถดูขอ้ มูลในหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.
7.3. วิธกี ารรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
- แบบดุลยพินิจของผูล้ งทุน
- แบบอัตโนมัติ
7.4. รายละเอียดวิธกี ารรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิม่ เติม :
กรณีรบั ซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ : มี
ชนิดจ่ายเงินปั นผล
: ไม่มี
ชนิดสะสมมูลค่า
: ไม่มี
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
: ไม่มี
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
: ไม่มี
ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
: ไม่มี
หลักเกณฑ์การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ :
1. กองทุนจะพิจารณารับซื้อคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัตไิ ม่เกินปี ละ 12 ครัง้ โดยพิจารณาจากผลการดาเนินงานสิน้ สุด
ตามช่วงเวลาทีบ่ ริษทั จัดการเห็นสมควร จากกาไรสะสม หรือกาไรสุทธิในงวดบัญชีทจ่ี ะจ่ายเงินค่ารับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัตแิ ล้วแต่กรณี
2. การพิจารณาจ่ายเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตจิ ะขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษทั จัดการ
7.4.1 วิธกี าร วันเวลา และราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
7.4.1.1 วิธกี ารรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
1. บริษทั จัดการจะถือว่าผูถ้ อื หน่ วยลงทุนได้ตกลงสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุ นและมอบหมายให้บริษัท
จัดการดาเนินการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่ วยลงทุนไม่เกินปี ละ 12 ครัง้ โดย
การรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนอัต โนมัตใิ ห้ผถู้ อื หน่ วยลงทุนดังกล่าว จะมีผลให้จานวนหน่ วยลงทุน
ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนลดลง
2. บริษทั จัดการจะดาเนินการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัตใิ ห้ผถู้ อื หน่ วยลงทุนทีม่ รี ายชื่ออยู่ตาม
หลักฐานทีป่ รากฏในทะเบียนผูถ้ อื หน่ วยลงทุน ของวันทีร่ บั ซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตินนั ้ โดย

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ อิควิต้ี

7

จะรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนให้ ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนจากการจ่ายเงินปั นผลของหลักทรัพย์ทก่ี องทุนไป
ลงทุน หรือจากรายได้จากการลงทุน สุทธิบวก/หักกาไรหรือขาดทุนสุ ทธิท่เี กิดขึ้น (ถ้ามี) โดย
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตดิ งั กล่าวจะไม่เกินจานวนเงินสดทีก่ องทุนทีม่ อี ยู่ ณ ขณะนัน้
บริษทั จัดการจะดาเนินการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัตใิ ห้ผถู้ อื หน่ วยลงทุนทีม่ รี ายชื่ออยู่ตาม
หลักฐานทีป่ รากฏในทะเบียนผู้ถือหน่ วยลงทุน ให้ผู้ถือ หน่ วยลงทุนตามสัดส่วนจานวนหน่ วย
ลงทุนทีผ่ ูถ้ อื หน่ วยลงทุนถือต่อจานวนหน่ วยลงทุนทีจ่ าหน่ ายได้แล้วทัง้ หมด โดยบริ ษทั จัดการ
จะใช้มูลค่าหน่ วยลงทุนทีค่ านวณได้เมื่อสิน้ วันทาการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัตเิ ป็ นเกณฑ์
ในการคานวณราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
ทัง้ นี้ ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนอาจไม่ได้รบั เงินตามมูลค่าหน่วยลงทุนอันเนื่องมาจากมูลค่าหน่วยลงทุน
นั ้น อาจจะต้ อ งถู ก หัก ด้ ว ยค่ า ใช้ จ่ า ยที่ เกิ ด ขึ้น เช่ น ค่ า ใช้ จ่ า ยอื่ น ใดที่เกิ ด ขึ้น จริง จากการ
ดาเนิ น งานดังกล่ าว เป็ น ต้น โดยบริษัท จัด การจะน าเงิน ค่ ารับ ซื้อ คืน หน่ ว ยลงทุ น อัต โนมัติ
ดังกล่าว ไปซื้อหน่ วยลงทุนของกองทุ นเปิ ดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสัน้ โดยจานวน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสัน้ ทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุนจะได้รบั จะ
คานวณโดยราคาหน่ วยลงทุนของกองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสัน้ ภายใน 5 วัน
ทาการนับถัดจากวันทีบ่ ริษทั จัดการดาเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ในวันทารายการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติกองทุน ผู้ถือ หน่ วยลงทุนที่ยงั มิได้เปิ ดบัญ ชี
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสัน้ บริษัทจัดการจะดาเนินการเปิ ดบัญชีกองทุน
ดังกล่าวให้ผู้ถือหน่ วยลงทุ นอัตโนมัติ โดยถือว่าผู้ถือหน่ วยลงทุนได้ให้ความยินยอมในการ
ดาเนินการดังกล่าวแล้ว
3. บริษัทจัดการจะลดจานวนหน่ วยลงทุนในวันทาการถัดจากวันท าการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุ น
อัตโนมัตนิ ัน้ เว้นแต่บริษทั จัดการได้รบั การผ่อนผันระยะเวลาการคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุ ทธิ
มูลค่าหน่ วยลงทุน ราคาขายหน่ วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุน ตามทีส่ มาคมบริษัท
จัดการลงทุนกาหนดโดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. บริษทั จัดการจะลดจานวน
หน่วยลงทุนตามวรรค 1 ภายในวันทาการถัดจากวันทีเ่ สร็จสินการคานวณดังกล่าว
4. บริษัทจัดการจะใช้รายชื่อผู้ถือหน่ วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่ วยลงทุน ณ วันทาการขายคืน
หน่วยลงทุนดังกล่าวโดยจะปิ ดทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนเพื่อพักการโอนหน่วยลงทุนสาหรับการ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวในวันทาการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
7.4.1.2 เอกสารประกอบการสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนอาจดาเนินการดังต่อไปนี้ได้ หากได้รบั อนุญาตจากบริษทั จัดการ
กรณีผถู้ อื หน่วยลงทุนประสงค์ทจ่ี ะขอให้บริษทั จัดการหรือนายทะเบียนจ่ายเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ให้กับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ถือหน่ วยลงทุ น หรือกองทุนอื่นที่อยู่ ภ ายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ
ตามที่กาหนด ผู้ถือหน่ วยลงทุนจะต้องแสดงความประสงค์ดงั กล่าวใน “หนังสือแสดงเจตจานงการ
จ่ า ยเงิน ค่ า ขายคืน หน่ ว ยลงทุ น ” หรือ เอกสารอื่น ที่บ ริษั ท จัด การก าหนด เมื่อ บริษั ท จัด การได้
ดาเนินการจ่ายเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินทีไ่ ด้เมื่อเป็ นไปตามเกณฑ์การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติ ตามวิธกี ารและบุคคลทีผ่ ถู้ อื หน่ วยลงทุนได้แสดงความประสงค์แล้ว บริษทั จัดการจะถือว่าผู้
ถือหน่วยลงทุนได้รบั เงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนในครัง้ นัน้ ๆ เรียบร้อยแล้ว และผูถ้ อื หน่ วยลงทุนตก
ลงยอมรับว่าการทีบ่ ริษทั จัดการดาเนินการตามความประสงค์ของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนใน“หนังสือแสดง
เจตจานงการจ่ายเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุน” หรือเอกสารอื่นที่บริ ษัทจัดการกาหนดดังกล่ าว ผู้ถือ
หน่วยลงทุนให้ถอื ว่าตนได้รบั เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนในครัง้ นัน้ ๆ เรียบร้อยแล้ว
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และบริษทั จัดการจะถือว่ารายละเอียดตาม “หนังสือแสดงเจตจานงการจ่ายเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน”มีผลให้
บังคับใช้ตงั ้ แต่วนั ทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุนยื่น “หนังสือแสดงเจตจานงการจ่ายเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุน” และให้มี
ผลใช้บงั คับไปจนกว่าผูถ้ อื หน่ วยลงทุนได้แจ้งยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงต่อบริษทั จัดการเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
เท่านัน้
เอกสารประกอบ “หนังสือแสดงเจตจานงการจ่ายเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุน” หรือเอกสารอื่นทีบ่ ริษัทจัดการ
กาหนด
กรณีบุคคลทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ให้จ่ายเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้เป็ นบุคคลธรรมดา
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ซึง่ ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
สาเนาสมุดบัญชีเงินฝาก (ในกรณีทข่ี อให้จ่ายเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนโดยการนาเงินเข้าบัญชี)
หรือเอกสารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการยอมรับหรือกาหนดเพิม่ เติมในอนาคต
กรณีบุคคลทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ให้จ่ายเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้เป็ นนิตบิ ุคคล
สาเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์/หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิ ุคคล และหนังสือ บริคณฑ์สนธิ ซึ่ง
ลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคล
สาเนาบัตรประชาชนของผูม้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคล ซึง่ ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
สาเนาสมุดบัญชีเงินฝาก (ในกรณีทข่ี อให้จ่ายเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนโดยการนาเงินเข้าบัญชี)
หรือเอกสารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการยอมรับหรือกาหนดเพิม่ เติมในอนาคต
บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่จี ะดาเนินการหรือไม่ดาเนินการตามหนังสือแสดงเจตจานงการจ่ายเงินค่าขายคืน
หน่ วยลงทุนหรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการกาหนด ซึ่งผูถ้ ือหน่ วยลงทุนได้มอบไว้กบั บริษัทจัดการแล้วได้
หากเกิดกรณีทบ่ี ริษทั จัดการพิจารณาเห็นว่าการดาเนินการตามหนังสือแสดงเจตจานง
การจ่ายเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนหรือเอกสารอื่นใดดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรือผูถ้ อื หน่ วยลงทุน
โดยรวม หรืออาจทาให้เกิดความเสีย่ งทางกฎหมาย หรือความเสีย่ งในการทาธุรกรรมทีเ่ กี่ยวกับการฟอกเงิน
หรือชื่อเสียงของบริษัทจัดการหรือกองทุน หรือเพื่อให้เป็ น ไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงที่มกี ารแก้ไข
เพิม่ เติม (ถ้ามี) หรือเพื่อให้เป็ นไปตามคาสั ่งหรือการตีความหรือการให้ความเห็นของหน่ วยงานผู้มอี านาจ
โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งผูถ้ อื หน่ วยลงทุนทราบก่อนการดาเนินการหรือไม่ดาเนินการดังกล่าว และให้ถอื ว่าการ
ดาเนินการดังกล่าวได้รบั ความเห็นชอบจากผู้ถอื หน่ วยลงทุนด้วยแล้ว โดยไม่ถือว่าบริษทั จัดการดาเนิ นการ
ผิดไปจากโครงการแต่อย่างใด และไม่ถอื เป็ นการแก้ไขรายละเอียดของโครงการ ทัง้ นี้หากไม่มคี าสั ่งห้ามหรือ
ข้อห้ามใดๆ บริษทั จัดการสามารถพิจารณาจ่ายเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวให้กบั ผู้ถอื หน่วยลงทุนแทน
ได้
กรณีรบั ซื้อคืนปกติ
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
: มี
ชนิดจ่ายเงินปั นผล
: มี
ชนิดสะสมมูลค่า
: มี
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
: มี
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
: มี
ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
: มี
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7.4.2 วิธกี าร วันเวลา และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนปกติ
บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่ วยลงทุนทีค่ านวณได้ ณ สิน้ วันทาการทีร่ บั ซื้อคืนหน่ วยลงทุน เป็ นเกณฑ์ในการ
คานวณราคารับซื้อคืน โดยมูลค่าหน่ วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุน ต้องเป็ นมูลค่าและราคาทีไ่ ด้รบั
การรับรองโดยผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน = มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิน้ วันทาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
หักด้วย ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
หักด้วย ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (ถ้ามี)
7.4.2.1 สั ่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษทั จัดการ
ก) ขัน้ ตอนและวิธกี าร
(1) ผู้ถือ หน่ ว ยลงทุ น ที่ป ระสงค์จะขายคืน หน่ วยลงทุ น สามารถติด ต่ อ ขายคืน ได้ท่ีบ ริษัท
จัดการ หรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนได้ทุกวันทาการ ในเวลา 8.30 น. ถึง 15.30
น. โดยต้องกรอกข้อความในใบคาสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุน โดยระบุรายละเอียดและความ
จานงให้ครบถ้วนชัดเจน และจะต้องระบุจานวนหน่วยลงทุนทีต่ อ้ งการจะขายคืน หรือระบุ
จานวนเงินทีต่ อ้ งการได้รบั จากการขายคืนหน่วยลงทุนอย่างใดอย่างหนึ่ง
(2) ผูข้ ายคืนทีไ่ ด้ทาการยื่นแสดงความจานงในการขายคืนหน่ วยลงทุนแล้ว จะทาการยกเลิก
หรือเปลีย่ นแปลงไม่ได้ ทัง้ นี้ เว้นแต่จะได้รบั ความเห็นชอบจากบริษทั จัดการ ซึ่งขึน้ อยู่กบั
ดุลยพินจิ ในการพิจารณาของบริษทั จัดการเป็ นรายกรณี
(3) ในการขายคืนหน่วยลงทุนนัน้ ผูถ้ อื หน่วยลงทุนจะต้องแสดงบัตรประจาตัวประชาชน หรือ
บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือ บัตรแสดงตนอื่นใดที่บ ริษัทจัด การ
เห็นสมควร ต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) สาหรับผู้ถือ
หน่ วยลงทุนประเภทนิตบิ ุคคลจะต้องแสดงถึงเอกสารสาคัญทีแ่ สดงถึงการทานิตกิ รรมใน
นามของนิตบิ ุคคลนัน้ ด้วย
(4) ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หน่ วยลงทุนระบุจานวนหน่ วยลงทุน และ/หรือจานวนเงินทีต่ ้องการขายคืน
ในใบคาสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุนมากกว่าจานวนหน่ วยลงทุนและ/หรือจานวนเงินทีป่ รากฏ
ในบัญชีกองทุนของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนทีบ่ นั ทึกโดยนายทะเบียนหน่ วยลงทุน หรือขายแล้ว
ทาให้คงเหลือต่ ากว่ าจานวนที่ตามเงื่อนไขกองทุนกาหนด บริษทั จัดการจะถือว่าผู้ถือ
หน่ วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่ วยลงทุนทัง้ หมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บนั ทึก
โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนัน้
(5) ในกรณีท่ผี ู้ถอื หน่ วยลงทุนได้ส่งคาสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุนและเอกสารหลักฐานของผู้ถือ
หน่ วยลงทุนพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง (ถ้ามี) ให้แก่บริษทั จัดการ หรือผู้สนับสนุ นการ
ขายหรือรับซื้อคืนทางโทรสาร และ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ทส่ี ามารถยืนยันแหล่งทีม่ า
ได้ ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนตกลงส่งต้นฉบับเอกสารทุกฉบับให้แก่บริษทั จัดการ หรือผูส้ นับสนุ น
การขายหรือรับซื้อคืนภายใน 7 วัน นับ แต่วนั ที่มีการส่งคาสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุนทาง
โทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อ่นื นัน้ ทัง้ นี้ หากปรากฎในภายหลังว่ าข้อความ
หรือข้อมูลตามเอกสารที่ได้รบั และเอกสารต้นฉบับไม่ตรงกัน หรือ บริษัทจัดการ หรือ
ผู้ส นั บ สนุ น การขายหรือ รับ ซื้ อ คืน ไม่ ไ ด้ร ับ เอกสารต้ น ฉบับ และบริษั ท จัด การ หรือ
ผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนได้ดาเนินการตามข้อมูลที่ได้รบั ทางโทรสารและ/หรือ
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อ่นื นัน้ แล้ว บริษทั จัดการ หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะ
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ถือว่าผู้ถือหน่ วยลงทุนได้ให้ความเห็นชอบในการดาเนินการตามข้อมูลที่ได้รบั ทางโทรสาร
และ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อ่นื นัน้ แล้ว
ทัง้ นี้ หากข้อมูลทีไ่ ด้รบั ไม่ชดั เจนหรือไม่ครบถ้วน และบริษทั จัดการ หรื อผูส้ นับสนุ นการขาย
หรือรับซื้อคืนได้แจ้งให้ผถู้ อื หน่ วยลงทุนทราบแต่ไม่ได้รบั การแก้ไขหรือยืนยันจากผูถ้ อื หน่ วย
ลงทุน บริษัทจัดการ หรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนสงวนสิทธิทจ่ี ะไม่รบั คาสั ่งขายคืน
หน่วยลงทุนดังกล่าว
(6) นายทะเบียนหน่ วยลงทุน ซึ่งได้รบั มอบหมายจากบริษัทจัดการจะส่ง “หนังสือรับรองสิทธิใน
หน่ วยลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกากับภาษี /และ/หรือเอกสาร/ข้อความใดซึ่งไม่จากัดรูปแบบ
และวิธกี ารอันสามารถเป็ นหลักฐานยืนยันการทารายการสั ่งซื้อขายหน่ วยลงทุนดังกล่าวได้”
ให้แก่ผถู้ อื หน่ วยลงทุนทางไปรษณียภ์ ายใน 4 วันทาการนับแต่วนั ทาการถัดจากวันรับซื้อคืน
หน่ ว ยลงทุ น โดยมิ ใ ห้ นั บ รวมวัน หยุ ด ท าการของผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ การจัด การกองทุ น
ต่างประเทศทีม่ ลี กั ษณะในทานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผูป้ ระกอบธุรกิจที่
เกีย่ วข้องในต่างประเทศซึง่ จะส่งผลกระทบต่อการชาระราคา
7.4.2.2 วิธกี ารรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านอินเทอร์เน็ตของบริษทั จัดการ (www.principal.th)
(1) ผูท้ ป่ี ระสงค์จะขายคืนหน่ วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษทั จัดการ จะต้องกรอกแบบฟอร์ม
ขอใช้บ ริการผ่านเว็บไซด์ของบริษัทจัด การ www.principal.th หรือติดต่ อ ขอรับ แบบฟอร์ม
ดังกล่าวได้ทบ่ี ริษทั จัดการ หรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน พร้อมสาเนาบัตรประชาชน
หลังจากนั น้ บริษัท จะจัด ส่ งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ านให้กับ ผู้ถือหน่ วยลงทุ น ที่ขอใช้บ ริก ารทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียน และ/หรือวิธกี ารอื่นใดที่บริษัทจัดการกาหนดและเห็นว่าเหมาะสมโดย
เป็ นไปเพื่อประโยชน์ของผูจ้ องซื้อ
(2) ในการเข้ามาใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษทั จัดการครัง้ แรก ระบบจะ
ให้ผู้ถือ หน่ ว ยลงทุ น ท าการเปลี่ย นแปลงรหัสผ่ า นที่ได้รบั เป็ น รหัสผ่ า นใหม่ เสีย ก่ อ นจึง จะ
สามารถใช้บริการได้
(3) ผูถ้ อื หน่วยลงทุนจะทาการขายคืนหน่ วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ต
ข องบ ริ ษั ท จั ด ก ารได้ โ ด ย เข้ า สู่ ระบ บ ก ารซื้ อ ข าย โด ย ผ่ าน ท างเว็ บ ไซ ต์ “http://
www.principal.th” ของบริษทั จัดการ ได้ตลอด 24 ชัวโมง
่
(4) ในกรณี ท่ผี ู้ถือหน่ วยลงทุ น ระบุจานวนหน่ วยลงทุน และ/หรือจานวนเงินที่ต้องการขายคืน
มากกว่าจานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจานวนเงินทีป่ รากฏในบัญชีกองทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุน
ทีบ่ นั ทึกโดยนายทะเบียนหน่ วยลงทุน บริษทั จัดการจะถือว่าผูถ้ อื หน่ วยลงทุนประสงค์จะขาย
คืนหน่วยลงทุนทัง้ หมดเท่าทีป่ รากฏอยู่ในรายการทีบ่ นั ทึกโดยนายทะเบียนหน่ วยลงทุนนัน้
(5) เอกสารใบบันทึกรายการทีอ่ อกโดยเครื่องพิมพ์ของผูส้ ั ่งขายคืนหน่ วยลงทุนเป็ นเพียงเอกสาร
การบันทึกรายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลักฐานการทารายการอย่างสมบูรณ์ บริษัท จัดการจะถือ
หลักฐานทีป่ รากฏอยู่กบั บริษัทจัดการเป็ นหลักฐานในการทารายการทีส่ มบูรณ์ และใช้อ้างอิง
ได้
(6) นายทะเบียนหน่ วยลงทุนซึ่งได้รบั มอบหมายจากบริษทั จัดการ จะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิใน
หน่ วยลงทุ น/ใบเสร็จรับ เงิน /ใบกากับ ภาษี และ/หรือเอกสาร/ หรือข้อความใดซึ่งไม่ จากัด
รูป แบบและวิธีก ารอัน สามารถเป็ น หลัก ฐานยืน ยัน การท ารายการสั ่งซื้อ ขายหน่ วยลงทุ น
ดังกล่าวได้ ให้แก่ผสู้ ั ่งขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 4 วันทาการนับแต่วนั ทาการถัดจากวันทีซ่ ้อื
ขายหน่ ว ยลงทุ น โดยมิให้นั บ รวมวัน หยุ ด ท าการของผู้ป ระกอบธุ ร กิจ การจัด การกองทุ น
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ อิควิต้ี
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ต่างประเทศทีม่ ลี กั ษณะในทานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผูป้ ระกอบธุรกิจที่
เกีย่ วข้องในต่างประเทศซึง่ จะส่งผลกระทบต่อการชาระราคา
(7) การขายคืนหน่ วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่ วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ต หากเกิดข้อผิดพลาด
จากระบบการให้บริการ บริษทั จัดการจะดาเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าว
ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับจากวันทีไ่ ด้รบั แจ้งจากผูถ้ อื หน่วยลงทุน
7.4.2.3 วิธกี ารรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านทางโทรศัพท์อตั โนมัตขิ องบริษทั จัดการ
(1) ผูท้ ป่ี ระสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่ วยลงทุนผ่านระบบโทรศัพท์อตั โนมัติ
ของบริษั ท จัด การ จะต้ อ งกรอกแบบฟอร์ม ขอใช้ บ ริก ารผ่ า นเว็ บ ไซด์ ข องบริษั ท จัด การ
www.principal.th หรือติดต่อขอรับแบบฟอร์มดังกล่ าวได้ทบ่ี ริษทั จัดการ หรือผู้สนับสนุ นการ
ขายหรือรับซื้อคืน พร้อมสาเนาบัตรประชาชน หลังจากนัน้ บริษทั จะจัดส่งชื่อผูใ้ ช้และรหัสผ่าน
ให้กบั ผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีข่ อใช้บริการทางไปรษณีย์ลงทะเบียน และ/หรือวิธกี ารอื่นใดที่บริษทั
จัดการกาหนดและเห็นว่าเหมาะสมโดยเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของผูจ้ องซื้อ
(2) ผูส้ ั ่งซื้อหน่ วยลงทุนจะทาการขายคืนหน่ วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์
อัตโนมัตขิ องบริษทั จัดการทีห่ มายเลขโทรศัพท์ 02-6869595 ได้ตลอด 24 ชัวโมง
่
(3) ในกรณี ท่ผี ู้ถือหน่ ว ยลงทุน ระบุจานวนหน่ วยลงทุน และ/หรือจานวนเงินที่ต้องการขายคืน
มากกว่าจานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจานวนเงินทีป่ รากฏในบัญชีกองทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุน
ทีบ่ นั ทึกโดยนายทะเบียนหน่ วยลงทุน บริษทั จัดการจะถือว่าผู้ถอื หน่ วยลงทุนประสงค์จะขาย
คืนหน่วยลงทุนทัง้ หมดเท่าทีป่ รากฏอยู่ในรายการทีบ่ นั ทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนัน้
(4) เอกสารใบบัน ทึก รายการที่อ อกจากเครื่องโทรสารของผู้ สั ่งขายคืน หน่ ว ยลงทุ น เป็ น เพีย ง
เอกสารการบันทึกรายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลักฐานการทารายการอย่างสมบูรณ์ บริษทั จัดการจะ
ถือหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับบริษัท จัดการเป็ นหลักฐานในการท ารายการที่สมบู รณ์ และใช้
อ้างอิงได้
(5) นายทะเบียนหน่ วยลงทุนซึ่งได้รบั มอบหมายจากบริษทั จัดการ จะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิใน
หน่ วยลงทุ น /ใบเสร็จ รับ เงิน /ใบก ากับ ภาษี และ/หรือ เอกสาร/ หรือ ข้อความใดซึ่งไม่ จ ากัด
รูปแบบและวิธกี ารอันสามารถเป็ นหลักฐานยืนยันการทารายการสั ่งซื้อขายขายหน่ วยลงทุน
ดังกล่าวได้ ให้แก่ผสู้ ั ่งขายคืนหน่ วยลงทุนภายใน 4 วันทาการนับแต่วนั ทาการถัดจากวันทีซ่ ้อื
ขายหน่ ว ยลงทุ น โดยมิให้นั บ รวมวัน หยุ ด ท าการของผู้ป ระกอบธุ รกิจ การจัด การกองทุ น
ต่างประเทศทีม่ ลี กั ษณะในทานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผูป้ ระกอบธุรกิจที่
เกีย่ วข้องในต่างประเทศซึง่ จะส่งผลกระทบต่อการชาระราคา
(6) การขายคืน หน่ ว ยลงทุ น ผ่ า นบริก ารซื้อ ขายหน่ ว ยลงทุ น ทางโทรศัพ ท์ อ ัต โนมัติ หากเกิด
ข้อ ผิด พลาดจากระบบการให้ บ ริก าร บริษั ท จัด การจะด าเนิ น การตรวจสอบและแก้ ไ ข
ข้อผิดพลาดดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับจากวันทีไ่ ด้รบั แจ้งจากผูถ้ อื หน่วยลงทุน
7.4.3 การชาระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(1) บริษัทจัดการจะดาเนินการหรือมอบหมายให้นายทะเบียนหน่ วยลงทุ นชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุน
ภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั รับซื้อคืนหน่ วยลงทุนของกองทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทาการของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศทีม่ ลี กั ษณะในทานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม
และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการชาระราคา โดยนาฝากเงิน
ดังกล่าวเข้าบัญ ชีเงินฝากของผู้ถือหน่ วยลงทุน หรือจ่ายเป็ นเช็คขีดคร่อมสั ่งจ่ายเฉพาะระบุช่ือผู้ถือ
หน่ วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนาส่งโดยนายทะเบียนหน่ วยลงทุน หรือวิธกี ารอื่นใดที่ บริษัท
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ อิควิต้ี
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7.5.
7.6.

7.7.
7.8.
7.9.

จัดการยอมรับ เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่ วยลงทุนในอนาคต ตามที่ผู้ถือหน่ วย
ลงทุนได้แจ้งความประสงค์
(2) สิทธิของผู้ถอื หน่ วยลงทุนในการขายคืนหน่ วยลงทุน จะเกิดขึ้นหลังจากทีน่ ายทะเบียนหน่ วยลงทุนได้
บันทึกข้อมูลการสั ่งขายหน่วยลงทุนของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนแล้วเท่านัน้
ระยะเวลาในการรับซื้อคืน : ทุกวันทาการ
รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื้อคืน :
การขายคืนหน่ วยลงทุนไม่ว่ากระทาผ่านช่องทางใดก่อนเวลา 15.30 น. ในวันทาการซื้อขายหน่ วยลงทุนใด ให้ถือ
เป็ นรายการของวันทาการซื้อขายหน่ วยลงทุนนัน้ สาหรับการทารายการขายคืนหน่ วยลงทุนหลังเวลา 15.30 น. ใน
วันทาการซื้อขายหน่ วยลงทุนใด หรือในวันหยุดทาการ ให้ถอื เป็ นการขายคืนหน่ วยลงทุนในวันทาการซื้อขายถัดไป
ทัง้ นี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิท ธิในการขยายเวลาในการรับ ซื้อคืนหน่ วยลงทุน ดังกล่าว ซึ่งบริษัทจัด การจะแจ้ง
ล่วงหน้ าไม่ น้ อ ยกว่า 3 วัน ท าการนั บ แต่ วนั ที่ได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงเวลาดังกล่าวต่ อสานั กงานแล้ว โดยจะติด
ประกาศไว้ทส่ี านักงานของบริษัทจัดการ และผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ผูข้ ายคืนทีไ่ ด้ทาการยื่นแสดง
ความจานงในการขายคืนหน่วยลงทุนแล้วจะทาการยกเลิก หรือเปลีย่ นแปลงไม่ได้ ทัง้ นี้เว้นแต่จะได้รบั ความเห็นชอบ
จากบริษทั จัดการเป็ นกรณีพเิ ศษ
ในกรณี ท่บี ริษัท จัดการกองทุนรวมจาเป็ นต้องเปลี่ยนแปลงวันหรือเวลาในการขายหรือรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน ให้
แตกต่างจากทีก่ าหนดไว้ในโครงการหรือข้อผูกพันของกองทุนรวมเป็ นการชัวคราว
่
อันเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง
วันหรือเวลาในการให้บริการของผูใ้ ห้บริการตามทีส่ านักงานกาหนดซึง่ ส่งผลกระทบต่อการซื้อขายทรัพย์สนิ ทีก่ องทุน
รวมไปลงทุน บริษทั จัดการกองทุนรวมสามารถดาเนินการดังกล่าวได้เพียงเท่าทีม่ คี วามจาเป็ น ทัง้ นี้ ให้ถอื ว่าบริษทั
จัดการกองทุนรวมได้ปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามโครงการหรือข้อผูกพันแล้ว
การขายคืนหน่วยลงทุน : ผูถ้ อื หน่วยลงทุน ไม่ตอ้ งแจ้งล่วงหน้า
รายละเอียดการขายคืนหน่ วยลงทุนเพิม่ เติม :
รายละเอียดเพิม่ เติม :
เงือ่ นไขการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
7.9.1 กรณีหยุดรับคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน
(1) กรณีทเ่ี อกสารหลักฐานการสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วน
(2) กรณีทผ่ี ถู้ ือหน่ วยลงทุนทีท่ าการขายคืนหน่ วยลงทุนยังมิได้นาส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่ใช้เปิ ดบัญชี
จนครบถ้วน ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนรายที่ประสงค์จะขายคืนหน่ วยลงทุนจะต้องนาส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ
จนครบถ้วนก่อน จึงจะทาการขายคืนหน่วยลงทุนได้
7.9.2 บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่ วยลงทุนที่ทาการขายคืนหน่ วยลงทุนได้ทาการศึกษา เข้าใจ และยินดีท่จี ะ
ปฏิบตั ติ ามนโยบาย รายละเอียด วิธกี ารเงือ่ นไขต่าง ๆ ทีก่ าหนดในโครงการ
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธกี ารจัดการกองทุน
รวมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงวัน เวลาทาการขายหรือรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน และวิธปี ฏิบตั ทิ ่เี กี่ยวข้อง โดย
ถือ ว่ า ได้ร ับ ความเห็น ชอบจากผู้ถือ หน่ ว ยลงทุ น แล้ ว ทัง้ นี้ จะต้ อ งได้ร ับ ความเห็ น ชอบจากสานั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
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8. การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน :
8.1. ช่องทางการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน :
- Internet
- บริษทั จัดการ
- ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- ระบบโทรศัพท์อตั โนมัตขิ องบริษัทจัดการ หรือวิธกี ารอื่นๆ เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน
ในอนาคต
8.2. รายละเอียดการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนเพิม่ เติม :
สามารถดูขอ้ มูลในหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.
9. การชาระค่ารับซื้อคืน สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิ น :
กรณีบริษทั จัดการไม่สามารถชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นเงิน และจะชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สนิ อื่นแทน บริษทั จัดการจะกาหนดขัน้ ตอนการดาเนินการต่อไป โดยต้องได้รบั มติพเิ ศษให้ชาระค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนเป็ นเป็ นหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สนิ อื่นแทนเงินสดได้ตามเงือ่ นไขใดเงือ่ นไขหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) การชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนนาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นนัน้ ไป
ชาระเป็ นค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นทีบ่ ริษทั จัดการเป็ นผูร้ บั ผิดชอบดาเนินการ
(2) บริษทั จัดการไม่สามารถชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นเงิน
(3) ผูถ้ อื หน่วยลงทุนตกลงรับชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นแทนเงินได้
10. การเลื่อนกาหนดการชาระเงิ นค่าขายคืนหน่ วยลงทุนคืนแก่ผ้ถู ือหน่ วยลงทุน :
บริษทั จัดการอาจเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนคืนแก่ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนที่ได้มคี าสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุน
ของกองทุนเปิ ดได้ในกรณีดงั ต่อไปนี้
(1) บริษัท จัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ เห็นว่ามี เหตุจาเป็ นทาให้ไม่สามารถจาหน่ าย จ่าย โอน
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ของกองทุนเปิ ดได้อย่างสมเหตุสมผล
(2) มีคาสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุนไว้แล้วแต่ในช่วงระยะเวลาทีบ่ ริษทั จัดการยังไม่ได้ชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้
ถือหน่ วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้
รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุนที่ไม่
ถูกต้องนัน้ ต่างจากราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้องตัง้ แต่หนึ่งสตางค์ขน้ึ ไปและคิดเป็ นอัตราตัง้ แต่รอ้ ยละ 0.5 ของ
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง
(3) มีคาสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแล
ผลประโยชน์ยงั ไม่ได้รบั รองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื้อคืน
หน่ วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนัน้ ต่างจากราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุนที่ถูกต้อ งตัง้ แต่หนึ่งสตางค์ขน้ึ ไป และคิดเป็ นอัตรา
ตัง้ แต่รอ้ ยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง
การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรือ (3) บริษทั จัดการอาจเลื่อนได้ไม่
เกิน 10 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ทาการถัดจากวันทีม่ ีคาสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุนนัน้ เว้นแต่ได้รบั การผ่อนผันจากสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ นี้ การผ่อนผันดังกล่าวไม่รวมกรณีตาม (1) และบริษทั จัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) ประกาศการเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ณ ทีท่ าการทุกแห่งของบริษทั จัดการและสถานทีต่ ดิ ต่อ
ทุกแห่งของตัวแทนสนับสนุ นที่ใช้ในการซื้อขายหน่ วยลงทุน และแจ้งให้ผถู้ อื หน่ วยลงทุนทีไ่ ด้มคี าสั ่งขายคืนหน่ วย
ลงทุนทราบโดยพลัน
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(2) แจ้งการเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุน และจัดทารายงานในเรื่องดังกล่าว พร้อมทัง้ แสดงเหตุผล
และหลักฐานการได้รบั ความเห็นชอบหรือการรับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชย
ราคาจากผูด้ ูแลผลประโยชน์ให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบโดยพลัน โดยบริษทั จัดการอาจมอบหมายให้
ผูด้ แู ลผลประโยชน์ดาเนินการดังกล่าวแทนก็ได้
(3) ในระหว่างทีบ่ ริษทั จัดการเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนนัน้ หากถึงวันทาการซื้อขายหน่ วยลงทุน
วันอื่น และมีผู้ถอื หน่ วยลงทุนสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุนอีก บริษัทจัดการจะต้องรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนนัน้ ทัง้ นี้ บริษัท
จัดการจะต้องชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนทีย่ งั ค้างอยู่ให้เสร็จสิน้ ก่อน แล้วจึงชาระเงินค่าขาย
คืนหน่วยลงทุนแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนทีส่ ั ่งขายคืนหน่วยลงทุนในวันนัน้ ๆ ต่อไป
11. การไม่ขายไม่รบั ซื้อคืนไม่สบั เปลี่ยนหน่ วยลงทุนตามสัง่ :
1. เครื่องมือการกาหนดให้ผลู้ งทุนเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่าย
1.1 การปรับมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิดว้ ยสูตรการคานวณทีส่ ะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม (Swing
Pricing)
กองทุนรวมทัวไป
่
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ด้วยวิธปี ฏิบตั ิ : Full swing pricing
Partial swing pricing
รายละเอียดเพิม่ เติมและเงือ่ นไข
1. บริษัทจัดการจะกาหนดอัตรา swing factor สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่ วยลงทุน และบริษัทจัดการจะ
พิจารณาเลือกใช้ Swing Pricing ที่เป็ น Full Swing Pricing หรือ Partial Swing Pricing ตามดุลพินิจของบริษัท
จัดการ โดยคานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผูถ้ อื หน่วยลทุนเป็ นสาคัญ
2. swing factor มีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางทีบ่ ริษัทจัดการกาหนด ซึ่งบริษทั จัดการ
อาจพิจารณาใช้ขอ้ มูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มอี ยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปั จจัยที่
เกีย่ วข้องเท่าทีส่ ามารถทาได้เพื่อให้สามารถดาเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ โดยบริษทั จัดการ
อาจพิจารณาปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื้อหรือขายทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม
(transaction costs) เช่น bid-ask spread ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการซื้ อขายทรัพย์สนิ ความผันผวนในตลาดซื้อ
ขายทรัพย์สนิ ภาวะสภาพคล่องของตลาดทรัพย์สนิ ทีล่ ดลงจากปกติ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการ
ลงทุน ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทาธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) ภาษีและ
หรืออากรแสตมป์ ทีเ่ กี่ยวข้อง หรือต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื่นทีเ่ กี่ยวข้อง รวมถึงปั จจัยอื่นๆ ทีก่ ระทบสภาพคล่องของ
หลักทรัพย์ทก่ี องทุนรวมลงทุน เป็ นต้น
3. Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด โดยบริษทั
จัดการอาจพิจารณาใช้ขอ้ มูลประมาณการภายใต้ขอ้ เท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปั จจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทาได้เพื่อให้สามารถดาเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ โดย
คานึงถึงปั จจัยทีเ่ กีย่ วข้องกับสภาพคล่องของกองทุนรวมเป็ นสาคัญ ทัง้ นี้ บริษทั จัดการอาจพิจารณาปั จจัยต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน สภาวะตลาดของทรัพย์สินที่ลงทุน รวมถึงปั จจัยอื่นๆ ที่
กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ทก่ี องทุนรวมลงทุน เป็ นต้น
4. ณ ขณะใดขณะหนึ่ ง บริษั ท จัด การ จะไม่ ใช้ Swing Pricing พร้อ มกับ Anti-dilution levies – ADL (ถ้ า มี) แต่
สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสีย่ งสภาพคล่องอื่นได้โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษทั จัดการ
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5. ในกรณีทเ่ี ป็ นรายการในรูปแบบ omnibus account บริษทั จะดาเนินการตามข้อมูลทีไ่ ด้รบั จากผูส้ นับสนุ นการขายและรับ
ซื้อคืนเท่าทีส่ ามารถทาได้ (best effort) ภายใต้สถานการณ์และข้อจากัดในขณะนัน้
ข้อสงวนสิทธิ ์
1. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะนาข้อมูลของหน่ วยลงทุนทุกชนิด (ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องการการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทาการนัน้
2. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา swing factor ทีเ่ ก็บจริงได้ตามทีบ่ ริษทั จัดการเห็นสมควร ซึง่ จะปรับ
เพิม่ ไม่เกินอัตราสูงสุดทีร่ ะบุไว้ในโครงการ
3. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะนาค่าซื้อหน่วยลงทุนทีช่ าระเงินด้วยเช็ครวมเข้าเป็ นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทาการทีม่ กี าร
ใช้เครื่องมือ swing pricing และบริษทั จัดการจะนายอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่อง
ต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องการใช้เครื่องมือ swing pricing ในวันทาการนัน้ ทัง้ นี้บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะไม่เปลีย่ นแปลงการ
ดาเนินการใด ๆ ทีไ่ ด้ดาเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วทีเ่ กีย่ วข้องกับการใช้เครื่องมือ swing pricing ในวันทาการนัน้ แม้หาก
ภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่ วยลงทุนทัง้ หมดหรือบางส่วนของวันทาการนัน้ ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อ
หน่วยลงทุนทีช่ าระด้วยเช็คทีเ่ รียกเก็บไม่ได้นนั ้ ไม่ได้รบั การจัดสรรหน่วยลงทุน ซึ่งเป็ นไปตามดุลยพินิจของบริษทั จัดการ
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงแนวทางดาเนินการระหว่างการใช้เครื่องมือ โดยจะยังคงเป็ นไปตามที่สา
นักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษทั จัดการลงทุนและหรือหน่วยงานทีม่ อี านาจอื่นกาหนดให้บริษทั จัดการดาเนินการได้
5. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิไม่ใช้เครื่องมือ swing pricing ดังกล่าวในกรณีทพ่ี จิ ารณาแล้วว่าคาสั ่งซื้อ-ขาย-สับเปลีย่ นหน่วย
ลงทุนไม่มผี ลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมีนัยสาคัญ และ/หรืออาจใช้ร่ วมกับเครื่องมือในการบริหารสภาพ
คล่องอื่นๆ แล้วแต่กรณี โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษทั จัดการ
การพิจารณาใช้เครื่องมือ
1. บริษทั จัดการอาจพิจารณาใช้ Swing Pricing ทีแ่ ตกต่างกันได้ในแต่ละวันทาการ ทีม่ กี ารใช้เครื่องมือนี้โดยเป็ นไปตามดุลย
พินิจของบริษทั จัดการ โดยคานึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและความเหมาะสมในทางปฏิบตั เิ ป็ นสาคัญ
2. ในกรณีท่บี ริษัทจัดการพิจารณาใช้ partial swing pricing จะเป็ นการใช้เฉพาะวันทาการซื้อขายใดที่สดั ส่วนของมูลค่าซื้อ
ขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิทงั ้ หมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า swing threshold ทีบ่ ริษทั
จัดการกาหนด โดยทีม่ ลู ค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คานวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวก
มูลค่าการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่ วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่า
การสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนออก (switch out)
ทัง้ นี้ รายละเอียดวิธกี ารคานวณเป็ นไปตามวิธที บ่ี ริษทั จัดการกาหนด
2. การกาหนดเงือ่ นไขหรือข้อจากัดในการรับคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน
2.1 ระยะเวลาทีต่ อ้ งแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period) :
กองทุนรวมทัวไป
่
เมื่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าเกินกว่า : 5.00 % ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน จะต้อง
แจ้งบริษทั จัดการล่วงหน้าเป็ นเวลา: 5 วันทาการ
หลักเกณฑ์และเงือ่ นไข
1. ในกรณีทเ่ี ป็ นรายการในรูปแบบ omnibus account บริษทั จะดาเนินการตามข้อมูลทีไ่ ด้รบั จากผูส้ นับสนุ นการขาย
และรับซื้อคืนเท่าทีส่ ามารถทาได้ (best effort) ภายใต้สถานการณ์และข้อจากัดในขณะนัน้
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ข้อสงวนสิทธิ ์
1. ในกรณีทม่ี กี ารใช้ Notice period และมีเหตุทท่ี าให้ตอ้ งใช้เครื่องมืออื่นด้วย บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะปฏิบตั กิ บั คาสั ่ง
ที่ได้จาก Notice period นัน้ เช่นเดียวกับคาสั ่งที่ได้ตามปกติในวันที่ทารายการด้วย ทัง้ นี้ บริษัท จัดการอาจพิจารณาใช้
Notice period ร่วมกับเครื่องมืออื่น ได้แก่ Swing pricing, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings
และหรือเครื่องมืออื่น ๆ หรืออาจไม่ใช้เครื่องมือ Notice period ดังกล่าวในกรณีทพ่ี จิ ารณาแล้วว่าคาสั ่งซื้อ-ขาย-สับเปลีย่ น
หน่วยลงทุนไม่มผี ลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมีนัยสาคัญ โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษทั จัดการ
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะปรับเพิม่ หรือลด Notice period ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเพิม่ ไม่ เกิน
Notice period สูงสุดที่กาหนดไว้ในโครงการ โดยบริษทั จัดการจะเปิ ดเผยทางเว็บไซด์ของบริษั ทจัดการและในหนังสือชี้
ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด
3. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะนาข้อมูลของหน่ วยลงทุนทุกชนิด (ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่ าง ๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องการการใช้เครื่องมือ Notice period ในวันทาการนัน้
การพิจารณาใช้เครื่องมือ
1. บริษทั จัดการอาจพิจารณาใช้ Notice period ทีแ่ ตกต่างกันได้ในแต่ละวันทาการทีม่ กี ารใช้เครื่องมือนี้โดยเป็ นไปตามดุ ลย
พินิจของบริษทั จัดการ โดยคานึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและความเหมาะสมในทางปฏิบตั เิ ป็ นสาคัญ
2. บริษทั จัดการอาจพิจารณาใช้และกาหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและ
แนวทางที่บริษัท จัดการกาหนด โดยพิจารณาจากปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ ยวข้อง โดยบริษัท จัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูล
ประมาณการภายใต้ขอ้ เท็จจริงที่มอี ยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปั จจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทาได้
เพื่อให้สามารถดาเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ โดยคานึงถึงปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพคล่องของ
กองทุนรวมเป็ นสาคัญ ทัง้ นี้ บริษทั จัดการอาจพิจารณาปั จจัยต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่ พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน
สภาวะตลาดของทรัพย์สนิ ทีล่ งทุน รวมถึงปั จจัยอื่นๆ ทีก่ ระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ทก่ี องทุนรวมลงทุน เป็ นต้น
2.2 เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) :
กองทุนรวมทัวไป
่
เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ากว่าร้อยละ : 10.00 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
โดยบริษทั จัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 7 วันทาการ
ในทุกรอบเวลา : 30 วัน
หลักเกณฑ์และเงือ่ นไข
1. บริษัทจัดการจะทาการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน (redemption) และสับเปลี่ยนออก (switch out) ไม่เกิน Redemption Gate
ตามราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุน ณ วันท าการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน ทัง้ นี้ เว้นแต่กรณี ท่กี องทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ทีป่ ระกาศใช้
2. ในกรณีท่บี ริษทั จัดการกาหนดเงื่อนไขเพื่อบ่ งชี้สถานการณ์ทไ่ี ม่ปกติดว้ ย Gate threshold ในกรณีดงั กล่าว Redemption
Gate จะใช้เฉพาะวันทาการซื้อขายใดที่ สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่ วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับ มูลค่าทรัพย์สนิ
สุทธิทงั ้ หมดของกองทุน มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด โดยที่ มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุน
สุทธิของกองทุน คานวณจาก มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนเข้า (switch
in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนออก (switch out)
3. บริษทั จัดการจะพิจารณากาหนดวิธกี ารรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลีย่ ตามสัดส่วน (pro-rata
basis) ของคาสั ่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลีย่ นออก ณ วันทีใ่ ช้ Redemption Gate ดังนัน้ ผูถ้ อื หน่วยลงทุนอาจไม่ได้
รับการจัดสรรหน่วยลงทุน และมูลค่าหน่วยลงทุ นทัง้ จานวน ในวันทีส่ ่งคาสั ่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน นัน้ รวมทัง้
อาจไม่ได้รบั เงินค่าขายคืนทัง้ จานวนภายในระยะเวลาทีก่ าหนดไว้
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สาหรับคาสั ่งรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกส่ วนที่เหลือ บริษัทจัดการจะนาไปทารายการในวันทาการรับซื้อคืน
หน่ วยลงทุนถัดไป รวมกับคาสั ่งรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มกี าร
จัดลาดับก่อน-หลังของคาสั ่งรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน โดยปั จจุบนั บริษทั จัดการยังไม่เปิ ดให้มกี ารยกเลิกคาสั ่งรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนและสับเปลีย่ นออกจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีส่ ่งคาสั ่งมาแล้วในวันทีม่ กี ารใช้ Redemption Gate ดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม หากเมื่อบริษัทจัดการมีระบบงานสาหรับรองรับการจัดการกรณีเปิ ดให้มกี ารยกเลิกคาสั ่งรับซื้อคืนหน่ วย
ลงทุนและสับเปลีย่ นออก บริษทั จัดการอาจเปิ ดให้มกี ารยกเลิกคาสั ่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลีย่ นออกส่วนทีเ่ หลือได้
ซึง่ จะเป็ นไปตามเงือ่ นไขและวิธกี ารทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด ทัง้ นี้ บริษทั จัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนการดาเนินการ
ดังกล่าว
4. บริษัทจัดการอาจพิจารณากาหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครัง้ แตกต่างกันได้ แต่ Redemption
Gate จะไม่ต่ากว่า Redemption Gate ขัน้ ต่า และ gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดานทีร่ ะบุไว้ในโครงการ
5. บริษทั จัดการจะทาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลีย่ นออก ไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ณ วันทาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทัง้ นี้ เว้นแต่กรณีทก่ี องทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะรับซื้อ
คืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ทีป่ ระกาศใช้
6. บริษทั จัดการจะแจ้งให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทราบเมื่อมีการใช้ Redemption gate โดยไม่ชกั ช้า
7. ในกรณี ท่มี ีการใช้เครื่องมือ Redemption Gate นี้ บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพ
คล่องอื่นได้โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษทั จัดการ
8. ในกรณีทเ่ี ป็ นรายการในรูปแบบ omnibus account บริษทั จะดาเนินการตามข้อมูลทีไ่ ด้รบั จากผูส้ นับสนุ นการขายและรับ
ซื้อคืนเท่าทีส่ ามารถทาได้ (best effort) ภายใต้สถานการณ์และข้อจากัดในขณะนัน้
ข้อสงวนสิทธิ ์
1. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะปรับเพิม่ หรือลดอัตรา Gate threshold รวมถึงเปลีย่ นแปลง gate period ได้ตามดุลยพินิจ
ของบริษทั จัดการ โดยจะปรับลดไม่ต่ากว่า Redemption Gate ขัน้ ต่าทีร่ ะบุในโครงการ และไม่เกิน Gate period สูงสุด ที่
ระบุในโครงการ ทัง้ นี้ รายละเอียดวิธกี ารคานวณเป็ นไปตามวิธที บ่ี ริษทั จัดการกาหนด
2. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ทีป่ ระกาศใช้
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะเปลี่ยนแปลงแนวทางดาเนินการระหว่างการทา Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก
Redemption Gate ก่อนระยะเวลาทีก่ าหนด การใช้เครื่องมืออื่นแทน Redemption Gate เป็ นต้น (ถ้ามี) ทัง้ นี้ ในกรณีทไ่ี ม่
สามารถชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุนในส่วนทีเ่ หลือได้ บริษทั จัดการอาจพิจารณายกเลิกคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนทัง้ หมดที่
ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีถ่ ูกยกเลิกคาสั ่งโดยไม่ชกั ช้า
4. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะนาข้อมูลของหน่ วยลงทุนทุกชนิด (ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องการการใช้เครื่องมือ Redemption Gate ในวันทาการนัน้
5. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่ใช้เครื่องมือ Redemption Gate ดังกล่าวในกรณีทพ่ี จิ ารณาแล้วว่าคาสั ่งซื้อ -ขาย-สับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนไม่มผี ลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมีนัยสาคัญ โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษทั จัดการ
การพิจารณาใช้เครื่องมือ
1. บริษทั จัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate ทีแ่ ตกต่างกันในแต่ละวันทาการทีม่ กี ารใช้เครื่องมือนี้โดยเป็ นไปตามดุลย
พินิจของบริษทั จัดการ โดยคานึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและความเหมาะสมในทางปฏิบตั เิ ป็ นสาคัญ
2. บริษทั จัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีทเ่ี กิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะ
ไม่ปกติ โดยบริษทั จัดการอาจกาหนดเงือ่ นไขเพื่อบ่งชีส้ ถานการณ์ทไ่ี ม่ปกติดว้ ย Gate threshold ได้ โดยคานึงถึงปั จจัยที่
เกี่ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุนรวมเป็ นสาคัญ ทัง้ นี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาปั จจั ยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ มี
ความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพ ย์สนิ สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สนิ ลดลงจากภาวะปกติ สภาพคล่องของกองทุนรวม
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ อิควิต้ี
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ผิดปกติ หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม เกิดการไถ่ถอน
ผิดปกติ เกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ที่กาหนดไว้ หรือปั จจัยอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท
จัดการ รวมถึงปั จจัยอื่นๆ ทีก่ ระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ทก่ี องทุนรวมลงทุน เป็ นต้น
3. การดาเนินการในกรณีทผ่ี อู้ อกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชาระหนี้หรือตราสารทีล่ งทุนขาดสภาพคล่อง
หรือไม่สามารถขยายได้ดว้ ยราคาทีเ่ หมาะสม (Side Pocket)
รายละเอียดเพิม่ เติม : บริษทั จัดการกองทุนรวมจะปฏิบตั ติ ามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี ารจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัวไป
่ กองทุนรวมเพื่อผู้
ลงทุนทีม่ ใิ ช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน
4. การไม่ ข ายหรือ ไม่ ร ับ ซื้ อ คืน หน่ ว ยลงทุ น ตามค าสัง่ ที่ร ับ ไว้ห รือ จะหยุ ด รับ ค าสัง่ ซื้ อ หรือ ค าสัง่ ขายคืน หน่ ว ย ลงทุ น
(suspension of dealings)
โดยบริษทั จัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 1 วันทาการ
รายละเอียดเพิม่ เติม :
บริษัท จัด การกองทุ น รวมสามารถดาเนิ น การได้สูงสุ ด ไม่ เกิน 1 วัน ท าการ เว้น แต่ จ ะได้รบั การผ่ อ นผัน เวลาดังกล่ าวจาก
สานักงาน โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจาเป็ นต้องระงับการซื้อขาย
หน่วยลงทุนโดยได้รบั ความเห็นชอบของผูด้ แู ลผลประโยชน์ อันเนื่องจาก เหตุจาเป็ นตามกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้
2.1. ไม่สามารถจาหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม ได้อย่างสมเหตุสมผล
2.2. ไม่สามารถคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมได้อย่างเป็ นธรรม และเหมาะสม
2.3. มีเหตุจาเป็ นอื่นใดเพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนโดยรวม
อนึ่ ง การไม่ ขายหรือ ไม่ รบั ซื้อ คืน หน่ วยลงทุ น ตามค าสั ่งที่รบั ไว้แล้ว หรือ จะหยุ ดรับ ค าสั ่งซื้อ หรือ คาสั ่งขายคืน หน่ ว ยลงทุ น
(suspension of dealings) ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมปฏิบตั ติ าม ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงือ่ นไข และวิธกี ารจัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัวไป
่ กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่
มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน
ทัง้ นี้ การไม่ข ายหรือ ไม่ รบั ซื้อคืน หน่ วยลงทุ นตามคาสั ่งที่รบั ไว้แล้วหรือจะหยุดรับ คาสั ่งซื้อ หรือค าสั ่งขายคืน หน่ ว ยลงทุ น
(suspension of dealings) ด้วยเหตุอ่นื ให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทน. 11/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์
การจัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัวไป
่ กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มใิ ช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ
กองทุนส่วนบุคคล
เว้นแต่จะได้รบั การผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสานักงาน ก.ล.ต. โดยบริษทั จัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริต
และ สมเหตุสมผลว่า จาเป็ นต้องระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยได้รบั ความเห็นชอบจากผูด้ แู ลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตาม
ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์กาหนด
บริษทั จัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสั ่งทีร่ บั ไว้แล้วหรือจะหยุดรับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืน
หน่ ว ยลงทุ น (suspension of dealings) ได้ด้ว ยเหตุ อ่ืน ใดดัง ต่ อ ไปนี้ ซึ่ง ไม่ เกิน กว่ า กรณี ท่ีป ระกาศคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด
1. เป็ นการไม่ขายหน่ วยลงทุนตามคาสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนทีร่ บั ไว้แล้ว หรือเป็ นการหยุดรับคาสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนแก่ ผลู้ งทุนเฉพาะ
ราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้
(ก) บริษทั จัดการกองทุนรวมมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าผูล้ งทุนรายนัน้ ๆ มีส่วนเกีย่ วข้องกับการกระทาอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
(1) การกระทาทีเ่ ป็ นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกีย่ วกับการป้ องกันและปราบปรามการฟอก
เงินไม่ว่าจะเป็ นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ
(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ อิควิต้ี
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(3) การกระทาทีเ่ ป็ นการปฏิบตั ติ ามคาสั ่งเกีย่ วกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สนิ โดยบุคคลผูม้ อี านาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัท จัด การกองทุ น รวมไม่ ส ามารถดาเนิ น การรู้จ ัก ลู ก ค้า และตรวจสอบเพื่อ ทราบข้อ เท็จ จริง เกี่ย วกับ ลู ก ค้าได้ใน
สาระสาคัญ
2. อยู่ในระหว่างดาเนินการเปลี่ยนให้บริษทั จัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอัน
เนื่ อ งมาจาก การที่บ ริษั ท จัด การกองทุ น รวมรายเดิม ไม่ ส ามารถด ารงความเพี ย งพอของเงิน ก องทุ น ได้ ต ามประกาศ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการดารงเงิ นกองทุนของผูป้ ระกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม
การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็ นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์ และการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ทเ่ี ป็ น
หน่วยลงทุน และการเป็ นผูจ้ ดั การเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึง่ ให้กระทาได้ไม่เกิน 3 วันทาการ
เงือ่ นไขอื่น ๆ
กรณีการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก :
• หากข้อมูลที่ได้รบั ไม่ชดั เจนหรือไม่ครบถ้วน และบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนได้แจ้งให้ผู้สั ่งซื้อ
ทราบแต่ไม่ได้รบั การแก้ไขหรือยืนยันจากผูส้ ั ่งซื้อหน่ วยลงทุน บริษทั จัดการ หรือผู้สนับสนุ นการขายหรื อรับซื้อคืนสงวน
สิทธิทจ่ี ะไม่รบั คาสั ่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว
• บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิม่ เติมบัญชีจองซื้อหน่ วยลงทุนในอนาคตโดยไม่ถอื ว่าเป็ นการ
แก้ไขโครงการ โดยบริษทั จัดการจะแจ้งให้ผลู้ งทุนทราบผ่านเว็บไซด์ของบริษทั จัดการ www.principal.th หรือช่องทางอื่น
ใดทีจ่ ะกาหนดต่อไป
• บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการขยายเวลาในการเสนอขายหน่ วยลงทุนดังกล่าว ซึ่งบริษทั จัดการจะแจ้งล่วงหน้าไม่น้อย
กว่า 3 วัน ท าการนั บแต่ วนั ที่ได้แ จ้งการเปลี่ย นแปลงเวลาดังกล่าวต่ อ สานั ก งาน ก.ล.ต. แล้ว โดยจะติด ประกาศไว้ท่ี
สานักงานของบริษทั จัดการ และผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)
• ในกรณีทผ่ี สู้ ั ่งซื้อหน่ วยลงทุนชาระเงินค่าซื้อหน่ วยลงทุนเป็ นเช็ค หรือดราฟต์ ซึ่งไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวันทีส่ ั ่งซื้อ
ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม บริษทั จัดการจะถือว่าผูส้ ั ่งซื้อหน่ วยลงทุนทาการสั ่งซื้อ หน่ วยลงทุนในวันทาการทีส่ ามารถเรียก
เก็บเงินได้ในราคาขายหน่วยลงทุนทีค่ านวณได้ของสิน้ วันทาการทีเ่ รียกเก็บเงินได้
ในกรณีทเ่ี ช็ค หรือดราฟต์ ดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผูส้ ั ่งซื้อ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะระงับการ
ขายหน่วยลงทุนให้กบั ผูส้ ั ่งซื้อนัน้
• ในกรณีท่บี ริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุน หรือของผู้ถือหน่ วยลงทุน หรือ
ชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษทั จัดการ บริษทั จัดการสงวนสิทธิท่ีจะจัดสรร หรือไม่จดั สรรหน่วยลงทุน
แต่บางส่วนหรือทัง้ หมดก็ได้โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งให้ผซู้ ้อื หน่วยทราบล่วงหน้า
• บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิม่ เติม วิธกี ารชาระเงินค่าซื้อหน่ วยลงทุน ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์
ของผูจ้ องซื้อ/ผูถ้ อื หน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ โดยจะทาการติดประกาศทีส่ านักงานของบริษทั จัดการ และสานักงานสานักงาน
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)
• ผูจ้ องซื้อจะต้องเปิ ดบัญชีผถู้ อื หน่ วยลงทุนกับบริษทั จัดการไว้ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อทารายการซื้อหรือขายคืนหน่ วย
ลงทุนของกองทุนทุกกองทุนภายใต้การบริหารของบริษทั จัดการ โดยผูส้ ั ่งซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ
ในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนอย่างถูกต้องและตามความจริง พร้อมทัง้ แนบเอกสารประกอบการเปิ ดบัญชี (บริษทั จัดการขอ
สงวนสิทธิในการพิจารณาเรียกเอกสารหลักฐานอื่นๆ ตามทีเ่ ห็นสมควร)
• หากข้อมูลทีบ่ ริษทั จัดการ ได้รบั ไม่ชดั เจนหรือไม่ครบถ้วน และบริษทั จัดการได้แจ้งให้ผจู้ องซื้อทราบแต่ไม่ ได้รบั การแก้ไข
หรือยืนยันจากผูจ้ องซื้อ บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่จี ะไม่ดาเนินการเปิ ดบัญชีผู้ถอื หน่ วยลงทุนให้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะ
กาหนดเป็ นอย่างอื่นตามทีเ่ ห็นสมควร บริษทั จัดการกาหนดให้ผใู้ ช้สทิ ธิในฐานะผูถ้ อื หน่วยลงทุนและเป็ นผูม้ สี ทิ ธิทจ่ี ะได้รบั
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ อิควิต้ี
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เงินทีไ่ ด้จากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือเงินปั นผล รวมถึงเงินทีไ่ ด้จากการขายคืนอัตโนมัติ (ถ้ามี) จะต้องเป็ นผูถ้ อื หน่วย
ทีม่ ชี ่อื ในทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนเท่านัน้ ในกรณีทม่ี ผี ถู้ อื หน่ วยลงทุนตัง้ แต่ 2 รายถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษทั จัดการจะ
ดาเนินการจดแจ้งชื่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุน ทุกรายนัน้ เป็ นผู้ถอื หน่ วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยลงทุน (ทัง้ นี้ บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิในการอนุมตั เิ ปิ ดบัญชีร่วมข้างต้นได้ไม่เกิน 4 ราย) ซึง่ ในกรณีดงั กล่าว บริษทั จัดการจะทาการโอนเงิน
ค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปั นผล รวมถึงเงินทีไ่ ด้จากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ถ้ามี) เข้าบัญชีเงินฝากตามทีผ่ ู้
ถือหน่ วยลงทุ นทุ กรายนัน้ ได้แจ้งความประสงค์ไว้แก่บ ริษัทจัดการ ทัง้ นี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการอนุ ม ัติการ
ดาเนินการตามทีเ่ ห็นสมควร และเป็ นผูก้ าหนดขัน้ ตอนและหลักเกณฑ์ของแต่ละกรณี
• บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะพิจารณาปฏิเสธ และ/หรือระงับการสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนทัง้ หมดหรือบางส่วน ในกรณีใดกรณี
หนึ่งดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีทก่ี ารสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนนัน้ มีผลทาให้จานวนหน่ วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจานวนหน่ วยลงทุนของโครงการ
ตามทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(2) กรณีเอกสารหรือข้อมูลทีบ่ ริษทั จัดการได้รบั จากผูส้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็ นจริง หรือไม่ครบถ้วน
(3) กรณีบริษทั จัดการเกิดข้อสงสัยว่าการซื้อหน่วยลงทุนของผูส้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น อาจเป็ นการฟอกเงิน เป็ น
ต้น
(4) กรณีทป่ี รากฏเหตุการณ์ตามข้อ “การเลื่อนกาหนดการชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุนคืน แก่ ผูถ้ อื หน่ วยลงทุน” ข้อ “การ
ไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสั ่งซื้อ หรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน” ข้อ “การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน” หรือข้อ “วิธกี ารคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธกี ารดาเนินการในกรณีทม่ี ลู ค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง”
(5) ในกรณีท่บี ริษัทจัดการเห็นว่าเป็ นประโยชน์ต่อกองทุน หรือผู้ถือหน่ วยลงทุน หรือกรณีท่กี ารสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนอาจ
ก่อให้เกิดปั ญหาในการบริหารกองทุน หรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน หรือ ในกรณีทบ่ี ริษัทจัดการเห็นว่าบริษัท
จัดการไม่สามารถคานวณมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผลหรือเป็ นธรรม เป็ นต้น ทัง้ นี้เพื่อเป็ นการ
รักษาผลประโยชน์ของกองทุน ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนและชื่อเสียง หรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษั ท
จัดการเป็ นหลัก
• บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ช่องทาง วิธกี าร และ/หรือ เงื่อนไขเกี่ยวกับการเสนอขายหน่ วย
ลงทุนภายหลังการเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรก รวมถึงบริการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือ
หน่ วยลงทุนแล้ว ซึง่ บริษทั จัดการจะแจ้งให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง
ดังกล่าวผ่านเว็บไซด์ของบริษทั จัดการ (www.principal.th)
กรณีการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
• บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะหยุดรับคาสั ่งสับเปลีย่ นการถือหน่ วยลงทุนเป็ นการชัวคราว
่
หรือถาวรก็ได้ ในกรณีทบ่ี ริษทั
จัดการเห็นว่าการหยุดรับคาสั ่งสับเปลี่ยนดังกล่า วจะเป็ นประโยชน์ หรือมีผลกระทบในทางที่ดีต่อกองทุนเปิ ดและผู้ถือ
หน่ วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิ ดประกาศเรื่องดังกล่ าวไว้ในทีเ่ ปิ ดเผย ณ บริษัทจัดการ และสานักงานผูส้ นับสนุ นการ
ขายหรือรับซื้อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันหรือ ประกาศผ่าน www.principal.th
• บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการขยายเวลาในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ซึง่ บริษทั จัดการจะแจ้งล่วงหน้าไม่น้อย
กว่า 3 วันทาการนับแต่วนั ทีไ่ ด้แจ้งการเปลีย่ นแปลงเวลาดังกล่าวต่อสานักงาน ก.ล.ต.แล้วโดยจะติดประกาศไว้ทส่ี านักงาน
ของบริษทั จัดการ และผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)
• หากข้อมูลทีไ่ ด้รบั ไม่ชดั เจนหรือไม่ครบถ้วน และบริษทั จัดการ หรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนได้แจ้งให้ ผถู้ อื หน่ วย
ลงทุนทราบแต่ไม่ได้รบั การแก้ไขหรือยืนยันจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนบริษทั จัดการ หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนสงวน
สิทธิทจ่ี ะไม่รบั คาสั ่งสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนดังกล่าว
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ อิควิต้ี

21

12. การหยุดขายหรือรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน :
เป็ นไปตามประกาศ
13. เงื่อนไขและข้อจากัดในการจัดสรรและการโอนหน่ วยลงทุน :
กรณีผถู้ ือหน่ วยลงทุนถือหน่ วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่ วยลงทุนที่จาหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุ นรวม
บริษัทจัดการจะไม่นับ คะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่า 1 ใน 3 เว้นแต่กรณีท่มี กี ารแบ่งชนิดหน่ วยลงทุนและหน่ วยลงทุนชนิด
ดังกล่าวมีผถู้ อื หน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผูถ้ อื หน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจานวนทีถ่ อื อยู่
14. การจ่ายเงิ นปันผล :
14.1. นโยบายการจ่ายเงินปั นผล :
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ : ไม่จ่าย
ชนิดจ่ายเงินปั นผล
: จ่าย
ชนิดสะสมมูลค่า
: ไม่จ่าย
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
: ไม่จ่าย
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
: ไม่จ่าย
ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
: ไม่จ่าย
14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปั นผล :
บริษทั จัดการจะดาเนินการพิจารณาจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ อื หน่ วยลงทุนจากการเพิม่ ขึน้ ในสินทรัพย์สุทธิจากการ
ดาเนิ น งาน เมื่อ กองทุ น มีก ารเพิ่ม ขึ้น ในสิน ทรัพ ย์ สุท ธิจ ากการด าเนิ น งานในงวดบัญ ชีท่ีจ ะจ่ ายเงิน ปั น ผลนั น้
(Realized Gain และ/หรือ Unrealized Gain) โดยจะจ่ายเงินปั นผลอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ และไม่ต่ากว่า 90% จาก
การเพิม่ ขึน้ ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาเนินงานในส่วนทีเ่ กิดจากรายได้เงินปั นผล (หักค่าใช้จ่ายตามสัดส่วน) ในงวด
บัญชีนัน้ ทัง้ นี้ตามทีบ่ ริษทั จัดการพิจารณาเห็นสมควร
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิไม่จ่ายเงินปั นผลในกรณีดงั ต่อไปนี้
- เงินปั นผลต่อหน่วยทีบ่ ริษทั จัดการคานวณได้มคี ่าต่ากว่า 0.10 บาทหรือ
- เมื่อนาเงินปั นผลต่อหน่วยลงทุนทีจ่ ะจ่ายในงวดบัญชีนนั ้ มาหักจากมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันสิน้ งวดบัญชีนนั ้ แล้ว
มีผลทาให้มลู ค่าหน่วยลงทุนภายหลังหักเงินปั นผลต่อหน่วย มีมลู ค่าต่ากว่ามูลค่าทีต่ ราไว้ต่อหน่วย
14.3. กาหนดเวลา วิธกี าร และข้อจากัดในการจ่ายเงินปั นผลแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน :
บริษทั จัดการจะจ่ายเงินปั นผลตามทีก่ าหนดไว้ในหัวข้อ “นโยบายจ่ายเงินปั นผล” โดยในกรณีทม่ี กี ารจ่ายเงินปั นผล
บริษทั จัดการจะดาเนินการจ่ายเงินปั นผลโดยปฏิบตั ดิ งั นี้
(1) บริษทั จัดการจะกาหนดวันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่ วยลงทุนเพื่อรับเงินปั นผลภายใน 30 วันทาการนับ
จากวันสิ้นงวดบัญชี วันที่ 30 มิถุนายนของทุกปี และในวันอื่นๆกรณีมกี ารจ่ายเงินปั นผลเพิม่ เติมตามที่บริษัท
จัดการพิจารณาเห็นสมควร
(2) ผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีม่ สี ทิ ธิได้รบั เงินปั นผลต้องเป็ นผูถ้ อื หน่วยทีม่ ชี ่อื ปรากฏอยู่ในทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน ณ วัน
ปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อรับเงินปั นผล
(3) บริษทั จัดการจะประกาศการจ่ายเงินปั นผล วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่ วยลงทุนเพื่อรับเงินปั นผล และ
อัตราการจ่ายเงินปั นผล โดยปฏิบตั ดิ งั ต่อไปนี้
(ก) เปิ ดเผยข้อมูลผ่านช่องทางที่ผู้ลงทุนทัว่ ไปสามารถเข้าถึงได้ เว้นแต่เป็ นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภท
สถาบัน
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(ข) แจ้งผูด้ ูแลผลประโยชน์ และผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีม่ ชี ่อื อยู่ในทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน รวมถึงผู้ถอื หน่วยลงทุน
ทีถ่ อื หน่วยลงทุนชนิดไม่ระบุช่อื ผูถ้ อื เมื่อได้รบั การร้องขอ
(4) บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปั นผลเป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั ่งจ่ายในนามผู้ถอื หน่ วยลงทุนและจัดส่งให้ผู้ถือหน่ วย
ลงทุนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามทีอ่ ยู่ทผ่ี ถู้ อื หน่วยลงทุนระบุไว้ในแบบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน หรือนาเช็คเข้า
บัญชีเงินฝากของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนตามทีร่ ะบุไว้ในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน ทัง้ นี้บริษทั จัดการจะดาเนินการให้มี
การจ่ายเงินปั นผลภายใน 30 วันนับแต่วนั ปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อรับเงินปั นผล
ในกรณีท่ผี ู้ถือหน่ วยลงทุ นไม่ใช้สทิ ธิขอรับเงินปั น ผลจานวนใดภายในอายุความใช้สทิ ธิเรียกร้องตามประมวล
กฎหมายแพ่ งและพาณิ ชย์ บริษัทจัดการจะไม่นาเงินดังกล่าวไปใช้เพื่อการอื่นใดนอกจากเพื่อประโยชน์ของ
กองทุน
15. ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สงซื
ั ่ ้อหรือผู้ถือหน่ วยลงทุน :
15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีป่ ระมาณการได้ทเ่ี รียกเก็บจากกองทุนรวมทัง้ หมด) :
รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2)
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

ประมาณการค่าใช้จ่ ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทัง้ หมด ไม่เกินร้อยละ
2.14 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม

ชนิดจ่ายเงินปั นผล

ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุ นรวมทัง้ หมด ไม่เกินร้อยละ
2.14 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม

ชนิดสะสมมูลค่า

ประมาณการค่ าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทัง้ หมด ไม่เกินร้อยละ
2.14 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม

ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน

ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุ นรวมทัง้ หมด ไม่เกินร้อยละ
2.14 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม

ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม

ประมาณการค่าใช้จ่า ยที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทัง้ หมด ไม่เกินร้อยละ
2.14 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม

ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ

ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทัง้ หมด ไม่เกินร้อยละ
2.14 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิม่ เติม
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม เป็ นอัตราทีร่ วมภาษีมลู ค่าเพิม่ ภาษีธรุกจิ เฉพาะ หรือภาษี
อื่นใดในทานองเดียวกันไว้แล้ว
15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม :
15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี :
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ประมาณการค่าธรรมเนี ยมการจัดการรายปี ในอัตรา ไม่เกินร้อยละ
1.07 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
ชนิดจ่ายเงินปั นผล
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตรา ไม่เกินร้อยละ
0.49 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
ชนิดสะสมมูลค่า
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตรา ไม่เกินร้อยละ
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ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ

1.07 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตรา ไม่เกินร้อยละ
1.07 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตรา ไม่เกินร้อยละ
1.07 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
ประมาณการค่า ธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตรา ไม่เกินร้อยละ
1.07 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิม่ เติม
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม เป็ นอัตราทีร่ วมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธรุกจิ เฉพาะ
หรือภาษีอ่นื ใดในทานองเดียวกันไว้แล้ว
15.2.2. ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์รายปี :
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดู แลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกิน
ร้อยละ 0.06 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
ชนิดจ่ายเงินปั นผล
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ รายปี ในอัตราไม่เกิน
ร้อยละ 0.06 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
ชนิดสะสมมูลค่า
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดู แลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกิน
ร้อยละ 0.06 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแ ลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกิน
ร้อยละ 0.06 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
ประมาณการค่าธรรมเนีย มผู้ดูแลผลประโยชน์ รายปี ในอัตราไม่เกิน
ร้อยละ 0.06 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกิน
ร้อยละ 0.06 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิม่ เติม
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม เป็ นอัตราทีร่ วมภาษีมลู ค่าเพิม่ ภาษีธรุกจิ เฉพาะ
หรือภาษีอ่นื ใดในทานองเดียวกันไว้แล้ว
15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี :
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตรา ไม่
เกินร้อยละ 0.33 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
ชนิดจ่ายเงินปั นผล
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตรา ไม่
เกินร้อยละ 0.13 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
ชนิดสะสมมูลค่า
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตรา ไม่
เกินร้อยละ 0.33 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตรา ไม่
เกินร้อยละ 0.33 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตรา ไม่
เกินร้อยละ 0.33 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ อิควิต้ี

24

ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตรา ไม่
เกินร้อยละ 0.33 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม

15.2.4. ค่าธรรมเนียมทีป่ รึกษาการลงทุน :
ไม่มี
15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจาหน่าย :
ไม่มี
15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ :
ประมาณการค่าธรรมเนียมอื่นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
รวม
รายละเอียดเพิม่ เติม :
ค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วเนื่องกับกองทุน
(1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายในการเสนอขายครัง้ แรก เช่น ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ เป็ นต้น
และค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก เช่น ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์
หรือค่าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายใน
ด้านการตลาด ตลอดจนการจัดสัมมนาการแนะนากองทุน เป็ นต้น ตามทีจ่ ่ายจริง แต่ทงั ้ นี้ไม่เกินร้อย
ละ 1.07 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนต่อปี บญ
ั ชีตามทีจ่ ่ายจริง
(2) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมทีเ่ กี่ยวข้องในการจัดตัง้ กองทุน เช่นค่าธรรมเนียมในการจัดตัง้ กองทุน
และจดทะเบียนกองทรัพย์สนิ ของกองทุนกับสานักงาน ค่าทีป่ รึกษาทนายความ ในช่วงจัดตัง้ กองทุน
เป็ นต้น
(3) ค่าแปลหนังสือชีช้ วนเสนอขายหน่วยลงทุนเป็ นภาษาต่างประเทศ (ถ้ามี)
(4) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี
(5) ค่าทีป่ รึกษากฎหมาย
(6) ค่ า จัด ท า จัด พิ ม พ์ แบบฟอร์ ม ค าขอใช้ บ ริก ารกองทุ น หนั ง สื อ รับ รองสิ ท ธิ ใ นหน่ ว ยลงทุ น /
ใบเสร็จรับเงิน/ใบกากับภาษี รายงานการถือหน่ วยลงทุนและแบบฟอร์มอื่นๆทีเ่ กี่ยวข้องกับกองทุน
และค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมและจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้แก่ผถู้ ือหน่ วยลงทุน ตลอดจนค่าใช้จ่าย
อื่นๆทีเ่ กีย่ วเนื่องกับกองทุน
(7) ค่าจัดท า ค่าพิม พ์หนั งสือชี้ชวนเสนอขายหน่ วยลงทุ น รายงานประจางวด 6 เดือ นและรายงาน
ประจาปี ถงึ ผูถ้ อื หน่วยลงทุน
(8) ค่าใช้จ่ ายในการประกาศมูลค่ าทรัพย์สินตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในหนังสือพิมพ์
รายวันหรือสิง่ พิมพ์อ่นื ใด
(9) ค่าใช้จ่าย และ/หรือค่าธรรมเนีย มต่าง ๆ ทีเ่ กี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ การลงทุนในหลักทรัพย์
เช่ น ค่ า นายหน้ า ซื้ อ ขายหลัก ทรัพ ย์ ค่ า ประกัน ความเสี่ย งเนื่ อ งจากความผัน ผวนของอัต รา
แลกเปลีย่ น และ/หรือ อัตราดอกเบีย้ เป็ นต้น
(10) ค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดี (ถ้ามี) อาทิเช่ น ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการติดตามทวงถาม หรือการ
ดาเนินคดี เพื่อการรับชาระหนี้ใดๆ ของกองทุน และ/หรือ ค่าใช้จ่ายในการดาเนิน คดีของผู้ดูแ ล
ผลประโยชน์ทฟ่ี ้ องร้องให้บริษทั จัดการปฏิบตั หิ น้าทีห่ รือเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจาก
บริษัทจัดการเพื่อประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนหรือเมื่อได้รบั คาสั ่งจากสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายในการดาเนินคดีทางศาลเพื่อ
รักษาสิทธิของกองทุน เป็ นต้น
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(11) ค่าจัดเตรียมรายงานต่างๆ สาหรับผูถ้ อื หน่วยลงทุน และ/หรือค่าใช้จ่ายต่างๆทีเ่ กิดขึน้ จากการปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายหรือประกาศของสานักงาน หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสมาคม หรือหน่วยงานทีม่ ี
อานาจตามกฎหมาย
(12) ค่าใช้จ่ายในการจัดทา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือบอกกล่าว ประกาศและรายงานต่างๆ รวมถึงการ
ลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน ที่นอกเหนือจากการประกาศมูลค่าทรัพ ย์สนิ สุทธิ เช่น ประกาศ
การแก้ไขเพิม่ เติมโครงการ การปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายเงินปั นผล เป็ นต้น และ/หรือ ข่าวสารถึงผู้
ถือหน่วยลงทุน
(13) ค่าใช้จ่ายเกีย่ วเนื่องจากการเปลีย่ นแปลงแก้ไขโครงการ เช่น การจัดประชุมผูถ้ อื หน่วยลงทุน การขอ
มติผถู้ อื หน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไขในหนังสือพิมพ์ เป็ นต้น
(14) ค่าเอกสารทะเบียนผูถ้ อื หน่ วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทุน
(15) ค่าใช้จ่ายในการรับชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน เช่น
ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร เป็ นต้น
(16) ค่าฤชา ค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่นค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่า
ไปรษณียากร ค่าไปรษณียากรสาหรับหนังสือโต้ตอบกับผูถ้ อื หน่ วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าจดทะเบียน
กับผูม้ อี านาจตามกฎหมาย รวมทัง้ ค่าใช้จา่ ย และ/หรือ ค่าธรรมเนียมต่างๆทีเ่ กีย่ วเนื่องกับการจัดหา
ได้ม า รับ มอบ/ส่ งมอบดูแ ล รัก ษา ป้ อ งกัน ผลประโยชน์ ซึ่ งสิน ทรัพ ย์ห รือหลัก ทรัพ ย์ต่ างๆของ
กองทุนทีน่ อกเหนือไปจากทีร่ ะบุไว้ในข้อ 15.2.2 "ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์รายปี " เป็ นต้น
(17) ค่าใช้จ่ายต่างๆในการชาระบัญชี และเลิกกองทุน
(18) ค่าฤชา ค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วเนื่องกับกองทุน
15.3. ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากผูส้ ั ่งซื้อหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุน :
15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : ไม่มี
รายละเอียดเพิม่ เติม :
--ไม่ม—
ี
15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) : ไม่มี
รายละเอียดเพิม่ เติม :
--ไม่ม—
ี
15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน (Switching Fee) :
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :ไม่มี
รายละเอียดเพิม่ เติม :
ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่ วยลงทุนระหว่างกองทุนภายใต้การบริหารของบริษทั จัดการเอง
--ไม่ม—
ี
15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่ วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี
รายละเอียดเพิม่ เติม :
ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนภายใต้การบริหารของบริษทั จัดการเอง
--ไม่ม—
ี
15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ อิควิต้ี

26

รายละเอียดเพิม่ เติม :
ตามทีจ่ ่ายจริง โดยนายทะเบียนจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผูโ้ อนในวันทีย่ ่นื คาขอโอนหน่วยลงทุน
15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ
รายละเอียดเพิม่ เติม :
ค่าธรรมเนียมในการออกเอกสารแสดงสิทธิใ นหน่ วยลงทุน ตามอัตราที่นายทะเบีย นหน่ วยลงทุนกาหนด
เป็ นการทัวไปในการให้
่
บริการ
15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองทีก่ าหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี
รายละเอียดเพิม่ เติม :
15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ : มี
ตามทีจ่ ่ายจริง
รายละเอียดเพิม่ เติม :
(1) ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์เมื่อสั ่งซื้อ สั ่งขาย หรือสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
กองทุนจะยกเว้นไม่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่ วยลงทุนในช่วงการเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรก การ
สั ่งซื้อ สัง่ ขายคืน หรือ สั ่งสับ เปลี่ย นหน่ วยลงทุ น หลัง การเสนอขายครัง้ แรก กองทุ น จะเรีย กเก็บ
ค่าธรรมเนียมนี้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.33 ของมูลค่าหน่ วยลงทุนทีส่ ั ่งซื้อ สั ่งขายคืน หรือสับเปลี่ยน
หน่ วยลงทุน เพื่อนาเงินดังกล่าวไปชาระเป็ นค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ในการสั ่งซื้อสั ่งขาย
หลักทรัพย์ เช่น ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ภาษีมูลค่าเพิม่ หรือ อื่นๆ ตามทีก่ องทุ น
จะถูกเรียกเก็บเมื่อสั ่งซื้อหรือสัง่ ขายหลักทรัพย์ ทัง้ นี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที์ ่จะเปลี่ยนแปลง
อัตราค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์น้ใี ห้สอดคล้องกับอัตราค่านายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์
โดยจะประกาศการเปลีย่ นแปลงในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อยหนึ่งฉบับ
(2) ค่ า ใช้ จ่ า ยอื่น ๆ ที่ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ขอให้ บ ริษั ท จัด การหรือ ตัว แทน (ถ้ า มี) หรือ นายทะเบีย น
ดาเนินการให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนเป็ นกรณีพเิ ศษนอกเหนือจากกรณีปกติ
(2.1) ค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนชื่อ – สกุล ทีอ่ ยู่ การออกหนังสือรับรองสิทธิใหม่ให้แก่ผถู้ อื หน่ วย
ลงทุน ในกรณีหาย และอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งเป็ นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้ถือหน่ วย
ลงทุน โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะคิดค่าธรรมเนียมจากผูถ้ อื หน่วยลงทุน ตามทีจ่ ่ายจริง
(2.2) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ผู้ถือหน่ วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการหรือตัวแทน (ถ้ามี) หรือนายทะเบียน
ดาเนินการให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนเป็ นกรณีพเิ ศษ นอกเหนือจากกรณีปกติ ตามทีจ่ ่ายจริง
15.4. วิธกี ารคานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม :
การค านวณค่ าธรรมเนี ย มตามหัว ข้ อ ค่ า ธรรมเนี ย มที่เรีย กเก็บ จากผู้สั ่งซื้อ หรือ ผู้ ถือ หน่ ว ยลงทุ น และ หัว ข้อ
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุ นรวม เป็ นอัตราทีร่ วมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษี
อื่น ใดในทานองเดียวกันไว้แล้ว บริษัทจัดการจะคานวณค่าธรรมเนียมข้อ 15.2.1 - 15.2.3 ทุกวัน โดยใช้มู ลค่ า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุ นในแต่ละวันเป็ นฐานคานวณ แต่จะเรียกเก็บจากกองทุนโดยการตัดจ่ายจากบัญชีของ
กองทุนเป็ นรายเดือน
ค่าใช้จ่ายข้อ 15.2.6 (1) - 15.2.6 (6.9) จะเรียกเก็บจากกองทุนเมื่อมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นตามที่จ่ายจริง โดยในทาง
บัญชี บริษทั จัดการจะพิจารณาตัดจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี่ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาของค่าใช้จ่ายนัน้
หรือตามระยะเวลาทีเ่ หมาะสม
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ค่าใช้จ่ายข้อ 15.2.6 (6.10) - 15.2.6 (6.18) จะเรียกเก็บจากกองทุนเมื่อมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นตามจานวนที่จ่ายจริง
โดยในทางบัญ ชี บริษัทจัดการจะตัดจ่ ายครัง้ เดียวในวันที่เกิดค่าใช้จ่ายนัน้ ๆทัง้ นี้การตัดจ่ายค่ าใช้จ่ายดังกล่าว
ข้างต้นจะเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีทก่ี าหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตแห่งประเทศไทย
อนึ่ง หากมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่นื ใดในทานองเดียวกัน บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะเปลี่ยนแปลงการรับรูภ้ าษีต่างๆดังกล่าว โดยถือว่าได้รบั มติจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนแล้ว
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทนรวม เมื่อรวมกันทัง้ หมดแล้วต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 2.14 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สนิ
15.5. การเปลีย่ นแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย :
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามข้อ “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซ้ือหรือผู้ถือหน่ วยลงทุนและ
กองทุน” อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ถอื ว่าเป็ นการแก้ไขเพิม่ เติมรายละเอียดโครงการ โดยบริษัทจัดการจะ
ดาเนินการดังต่อไปนี้
1. ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที่ได้ระบุไว้ในโครงการ
และได้ดาเนินการดังกล่าวแล้ว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทัวถึ
่ ง
ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ทีม่ กี ารลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จา่ ยดังกล่าว ทัง้ นี้ การเปิ ดเผยข้อมูลต้องกระทา
โดยวิธกี ารทีเ่ หมาะสมอันทาให้ม ั ่นใจได้ว่าผูล้ งทุนได้รบั ทราบข้อมูลดังกล่าว เช่น เผยแพร่ขอ้ มูลไว้บนเว็บไซต์
ของบริษทั จัดการกองทุนรวม หรือ ณ สถานที่ในการซื้อขายหน่ วยลงทุนทุกแห่งของบริษทั จัดการกองทุนรวม
และผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็ นต้น
การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถอื ว่าสานักงานให้ความเห็นชอบการแก้ไข
เพิม่ เติมโครงการในเรื่องดังกล่าวเมื่อบริษทั จัดการกองทุนรวมได้ดาเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว
2. ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิม่ ขึน้ ตามทีร่ ะบุไว้
ในโครงการ บริษทั จัดการกองทุนรวมต้องคานึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของ
ลูกค้าเป็ นสาคัญ และต้องเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผลู้ งทุนทราบล่วงหน้าอย่างทัว่ ถึงด้วยวิธกี ารทีเ่ หมาะสมอัน
ทาให้ม ั ่นใจได้ว่าผูล้ งทุนได้รบั ทราบข้อมูลดังกล่าว โดยอย่างน้อยต้องจัดให้มกี ารเผยแพร่ขอ้ มูลไว้บนเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการกองทุนรวม และ ณ สถานทีใ่ นการซื้อขายหน่ วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม
และผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
2.1 ในกรณีท่ีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม ขึ้นไม่เกินกว่าอัตราขัน้ สูงของค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าใช้จ่ายเดิมตามทีร่ ะบุไว้ในโครงการ ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผลู้ งทุนทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทาการก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิม่ ขึน้
2.2 ในกรณี ท่ีการเรีย กเก็บ ค่าธรรมเนีย มหรือ ค่าใช้จ่า ยเพิ่มขึ้น เกิน กว่ าอัตราขัน้ สูงของค่ าธรรมเนี ยมหรือ
ค่าใช้จ่ายเดิม ตามที่ระบุไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถกระทาการ
ดังกล่ า วได้ ทัง้ นี้ ในรอบระยะเวลาย้อ นหลัง 1 ปี นั บ แต่ ว ัน ที่บ ริษั ท จัด การกองทุ น รวมประสงค์ จ ะขึ้น
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมดาเนินการตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
(ก) ในกรณีท่กี ารเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิม่ ขึน้ ไม่ เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขัน้ สูง
ดังกล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60
วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายทีเ่ พิม่ ขึน้ ดังกล่าว
(ข) ในกรณี ท่กี ารเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้ นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขัน้ สูง
ดังกล่าว บริษทั จัดการกองทุนรวมต้องได้รบั มติพเิ ศษ
ในการเปิ ดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ่ง มิให้นามาใช้กบั กรณีทบ่ี ริษทั จัดการกองทุนรวมได้รบั มติพเิ ศษ”
ทัง้ นี้ การเปลี่ยนแปลงข้อ 2 (2.2) ให้บริษทั จัดการแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15
วันนับแต่วนั เปลีย่ นแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว
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16. วิ ธีการคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน และราคา
หน่ วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิ ธีการดาเนิ นการในกรณี ที่มูลค่าหน่ วยลงทุนไม่ถกู ต้อง :
16.1. วิธกี ารคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน และราคาหน่วย
ลงทุน : ในประเทศ
16.2. เงือ่ นไขพิเศษ :
1. บริษัทจัดการจะคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุ นรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธกี ารที่สานักงานประกาศ
กาหนด และตามทีส่ มาคมบริษทั จัดการลงทุนกาหนดโดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.
1.1 มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
1.2 มูลค่าหน่วยลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
1.3 มูลค่าหน่วยลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนชนิดจ่ายปั นผล
1.4 มูลค่าหน่วยลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า
1.5 มูลค่าหน่วยลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
1.6 มูลค่าหน่วยลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
1.7 มูลค่าหน่วยลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามชนิด ดังนัน้ มูลค่าหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมีมลู ค่าไม่เท่ากัน
มูลค่ าทรัพ ย์สิน สุ ท ธิข องแต่ ละชนิ ด หน่ ว ยลงทุ น รวมกัน จะเท่ า กับ มู ลค่ าทรัพ ย์สิน สุ ท ธิข องกองทุ น รวม ซึ่ง
ผลประโยชน์ ท่ีเกิด จากการลงทุน จะถือ เป็ นประโยชน์ ของกองทุ น รวม และจะถูก ปั น ส่วนตามสัดส่ วนมูลค่ า
ทรัพย์สนิ สุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
วิธกี ารคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
กองทุน มีการแบ่งชนิ ดหน่ วยลงทุน ท าให้ก ารปั นส่วนมูลค่าทรัพ ย์สินสุท ธิต้องมีการแบ่ งการคานวณมูลค่ า
ทรัพย์สนิ สุทธิตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
การคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนนัน้ จะคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิโดยรวมของกองทุน และปั นส่วน
ให้กบั หน่วยลงทุนแต่ละชนิด โดยการเฉลีย่ ตามสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของวันก่อนหน้าของหน่วยลงทุน
แต่ละชนิด
กรณีวนั แรกของการคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิจะเฉลีย่ โดยใช้มลู ค่าหน่วยลงทุนทีข่ ายได้ทงั ้ หมดของแต่ละชนิด
หน่วยลงทุน
หลังจากนัน้ ปรับปรุ งรายการที่เกี่ยวข้องเฉพาะกับหน่ วยลงทุนแต่ละชนิด (ได้แก่ รายการขายหน่ วยลงทุ น
รายการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุ น รายการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติ และรายการเงินปั นผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือ
หน่ วยลงทุนแต่ละชนิด เป็ นต้น) และคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิหลังหักค่าธรรมเนียมและมูลค่าหน่ วยลงทุน
ของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ทัง้ นี้ มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของหน่ วยลงทุนแต่ละชนิดทีค่ านวณ จะต้องมีมลู ค่าไม่ต่ากว่าศูนย์ การปั นส่วนรายได้
และค่าใช้จ่ายให้เป็ นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ตัวอย่างการคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
ตัวอย่างที่ 1
มูลค่าทรัพย์สนิ ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมด 300,000 บาท มูลค่าทีต่ ราไว้ต่อหน่วย 10 บาท แบ่งเป็ น 1.ชนิดสะสม
มูลค่ า 300,000 บาท 2.ชนิ ดจ่ายปั น ผล (ยังไม่เปิ ดบริการ) 3.ชนิ ดขายคืน หน่ วยลงทุน อัต โนมัติ (ยังไม่ เปิ ด
บริการ) 4.ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (ยังไม่เปิ ดบริการ) 5.ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม (ยังไม่เปิ ดบริการ) 6.ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
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และสมมติมผี ลประโยชน์ในวันแรก 15,000 บาท และมียอดซื้อหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 500,000 บาท และ
มียอดขายคืนหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 10,000 บาท
กองทุนรวม

ชนิดสะสมมูลค่า

ชนิดจ่ายปั น
ผล
(ยังไม่เปิ ด
บริการ)

ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน
(ยังไม่เปิ ด
บริการ)

ชนิดผู้ลงทุน
กลุม่
(ยังไม่เปิ ด
บริการ)

ชนิดผู้ลงทุน
พิเศษ
(ยังไม่เปิ ด
บริการ)

-

ชนิดขายคืน
หน่วยลงทุน
อัตโนมัติ
(ยังไม่เปิ ด
บริการ)
-

มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิทจ่ี าหน่ายได้
หลังหักค่าธรรมเนียมการขาย (ถ้ามี)
ผลประโยชน์ทเ่ี กิดขึน้ จานวน 15,000 บาท
วิธคิ ดิ การปั นส่วนมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
- ชนิดสะสมมูลค่า = 300,000 / 300,000 x 15,000

300,000.00

-

-

-

-

15,000.00

15,000.00

-

-

-

-

-

มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายของกองทุน

315,000.00

315,000.00

-

-

-

-

-

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (/365)
- ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+VAT) = 1.07%
- ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์ (+VAT) = 0.0321%

(9.23)
(0.28)

(9.23)
(0.28)

-

-

-

-

-

- ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (+VAT) = 0.107%

(0.92)

(0.92)

-

-

-

-

-

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)

314,989.57

314,989.57

-

-

-

-

-

30,000.0000

-

-

-

-

-

10.4996

-

-

-

-

-

จานวนหน่ วยลงทุน (หน่ วย)
มูลค่าหน่ วยลงทุน (ต่อหน่ วย)

30,000.0000
10.4996

วันต่อมา ทาการเพิม่ -ลดหน่ วยจากการซื้อหน่ วยลงทุน และขายคืนหน่ วยลงทุน ของวันทาการก่อนหน้า (จาก
รายการซื้อหน่ วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 500,000 บาท และ ขายคืนหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 10,000 บาท)
และสมมติมผี ลประโยชน์ในวันถัดมา 40,000 บาท
กองทุนรวม

ชนิดสะสม
มูลค่า
(ยังไม่เปิ ด
บริการ)

ชนิดจ่ายปั น
ผล
(ยังไม่เปิ ด
บริการ)

ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน
(ยังไม่เปิ ด
บริการ)

ชนิดผู้ลงทุน
กลุ่ม
(ยังไม่เปิ ด
บริการ)

ชนิดผู้ลงทุน
พิเศษ
(ยังไม่เปิ ด
บริการ)

-

ชนิดขายคืน
หน่วยลงทุน
อัตโนมัติ
(ยังไม่เปิ ด
บริการ)
-

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันก่อนหน้ า

314,989.57

314,989.57

-

-

-

ปรับปรุงเพิม่ -ลดมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทาการก่อนหน้า
- รายการซื้อหน่ วยลงทุน
- รายการขายคืนหน่วยลงทุน

500,000.00
(10,000.00)

500,000.00
(10,000.00)

-

-

-

-

-

804,989.57

804,989.57

-

-

-

-

40,000.00

40,000.00

-

-

-

-

-

844,989.57

844,989.57

-

-

-

-

-

(24.77)
(0.74)
(2.48)
844,961.58
30,000.0000
47,620.4082
(952.4172)

(24.77)
(0.74)
(2.48)
844,961.58
30,000.0000
47,620.4082
(952.4172)

-

-

-

-

-

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ก่อนหักค่าใช้จา่ ยของกองทุน
ผลประโยชน์ทเ่ี กิดขึน้ จานวน 40,000 บาท
วิธคิ ดิ การปั นส่วนมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
- ชนิดสะสมมูลค่า = 804,989.57 / 804,989.57 x 40,000
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายของกองทุน
รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (/365)
- ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+VAT) = 1.07%
- ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์ (+VAT) = 0.0321%
- ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (+VAT) = 0.107%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)
จานวนหน่วยลงทุนของวันก่อนหน้า (หน่วย)
- หน่วยลงทุนเพิม่ ขึน้ (500,000 / 10.4997)
- หน่วยลงทุนลดลง (10,000 / 10.4996)
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30

จานวนหน่ วยลงทุนคงเหลือ (หน่ วย)
มูลค่าหน่ วยลงทุน (ต่อหน่ วย)

76,667.9910
11.0210

76,667.9910
11.0210

-

-

-

-

-

ตัวอย่างที่ 2 เปิ ดเสนอขายหน่ วยลงทุนชนิดจ่ายปั นผล ชนิดขายคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติ ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
ชนิ ด ผู้ลงทุ นกลุ่ม และชนิ ด ผู้ลงทุ น พิเศษ ในวัน ก่อ นหน้ า โดยมีรายการ ขายหน่ ว ยลงทุ น ชนิ ดสะสมมูลค่ า
จานวน 40,000 บาท ซื้อหน่วยลงทุนชนิดจ่ายปั นผล จานวน 500,000 บาท ซื้อหน่ วยลงทุนชนิดขายคืนหน่ วย
ลงทุนอัตโนมัติ จานวน 600,000 บาท ซื้อหน่ วยลงทุนชนิดผูล้ งทุนสถาบัน จานวน 1,000,000 บาท ซื้อหน่ วย
ลงทุนชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม จานวน 1,200,000 บาท ซื้อหน่วยลงทุนชนิดผูล้ งทุนพิเศษ จานวน 150,000 บาท และ
สมมติมผี ลประโยชน์เกิดขึน้ วันนี้จานวน 200,000 บาท
กองทุนรวม

ชนิดสะสม
มูลค่า

ชนิดจ่ายปั น
ผล

ชนิดขายคืน
หน่วยลงทุน
อัตโนมัติ

ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน

ชนิดผู้ลงทุน
กลุม่

ชนิดผู้ลงทุน
พิเศษ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันก่อนหน้ า

844,961.58

844,961.58

-

-

-

-

-

ปรับปรุงเพิม่ -ลดมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทาการก่อนหน้า
- รายการซื้อหน่ วยลงทุน
- รายการขายคืนหน่วยลงทุน

3,450,000.00
(40,000.00)

(40,000.00)

500,000.00
-

600,000.00
-

1,000,000.00
-

1,200,000.00
-

150,000.00
-

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ก่อนหักค่าใช้จ่ายของกองทุน

4,254,961.58

804,961.58

500,000.00

600,000.00

1,000,000.00

1,200,000.00

150,000.00

ผลประโยชน์ทเ่ี กิดขึน้ จานวน 200,000 บาท
วิธคิ ดิ การปั นส่วนมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
- ชนิดสะสมมูลค่า = 804,961.58 / 4,254,961.58 x 200,000
- ชนิดจ่ายปั นผล = 500,000 / 4,254,961.58 x 200,000
- ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ = 600,000 / 4,254,961.58 x
200,000
- ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน = 1,000,000 / 4,254,961.58 x 200,000
- ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม = 1,200,000 / 4,254,961.58 x 200,000
- ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ = 150,000 / 4,254,961.58 x 200,000
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายของกองทุน

200,000.00

37,836.37

23,501.97

28,202.37

47,003.95

56,404.75

7,050.59

4,454,961.58

842,797.95

523,501.97

628,202.37

1,047,003.95

1,256,404.75

157,050.59

- ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+VAT) = 1.07%
(ยกเว้นค่าธรรมเนียมการจัดการ เฉพาะชนิดผูล้ งทุนพิเศษ)
- ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์ (+VAT) = 0.0321%
- ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (+VAT) = 0.107%

(126.00)

(24.71)

(15.35)

(18.42)

(30.69)

(36.83)

-

(3.91)
(13.05)

(0.74)
(2.47)

(0.46)
(1.53)

(0.55)
(1.84)

(0.92)
(3.07)

(1.10)
(3.68)

(0.14)
(0.46)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)

4,454,818.62

842,770.03

523,484.63

628,181.56

1,046,969.27

1,256,363.14

157,049.99

จานวนหน่วยลงทุนของวันก่อนหน้า (หน่วย)
- หน่วยลงทุนเพิม่ ขึน้
- หน่วยลงทุนลดลง
จานวนหน่ วยลงทุนคงเหลือ (หน่ วย)
มูลค่าหน่ วยลงทุน (ต่อหน่ วย)

76,667.9910
313,035.9037
(3,629.4347)
86,074.4600
11.5387

76,667.9910
(3,629.4347)
73,038.5563
11.5387

45,367.5223
45,367.5223
11.5387

54,441.0267
54,441.0267
11.5387

90,735.0446
90,735.0446
11.5387

108,882.0535
108,882.0535
11.5387

13,610.2566
13,610.2566
11.5390

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (/365)

ตัวอย่างที่ 3
มีรายการ ซื้อ หน่ ว ยลงทุ น ชนิด สะสมมูล ค่ า จานวน 120,000 บาท ซื้อหน่ วยลงทุ นชนิ ดจ่ ายปั น ผล จ านวน
500,000 บาท ซื้อหน่ วยลงทุนชนิดขายคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติ จานวน 100,000 บาท ซื้อหน่ วยลงทุนชนิดผู้
ลงทุนสถาบัน จานวน 500,000 บาท ขายหน่ วยลงทุนชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม จานวน 200,000 บาท ซื้อหน่วยลงทุน
ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ จานวน 150,000 บาท ในวันก่อนหน้า และสมมติมผี ลประโยชน์เกิดขึน้ วันนี้จานวน 280,000
บาท
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กองทุนรวม

ชนิดสะสม
มูลค่า

ชนิดจ่ายปั น
ผล

ชนิดขายคืน
หน่วยลงทุน
อัตโนมัติ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันก่อนหน้ า

4,454,818.62

842,770.03

523,484.63

ปรับปรุงเพิม่ -ลดมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทาการก่อนหน้า
- รายการซื้อหน่ วยลงทุน

1,370,000.00

120,000.00

500,000.00

- รายการขายคืนหน่วยลงทุน

(200,000.00)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ก่อนหักค่าใช้จ่ายของกองทุน

5,624,818.62

962,770.03

1,023,484.63

728,181.56

1,546,969.27

1,056,363.14

307,049.99

ผลประโยชน์ทเ่ี กิดขึน้ จานวน 280,000 บาท
วิธคิ ดิ การปั นส่วนมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
- ชนิดสะสมมูลค่า = 962,770.03 / 5,624,818.62 x 280,000
- ชนิดจ่ายปั นผล = 1,023,484.63 / 5,624,818.62 x 280,000
- ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
= 728,181.56 / 5,624,818.62 x 280,000
- ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน = 1,546,969.27 / 5,624,818.62 x 280,000
- ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม = 1,056,363.14 / 5,624,818.62 x 280,000
- ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ = 307,049.99 / 5,624,818.62 x 280,000
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายของกองทุน
จ่ายเงินปั นผล 0.15 บาทต่อหน่ วย
- ชนิดจ่ายปั นผล = 88,699.5845 x 0.15
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายของกองทุน
รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (/365)
- ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+VAT) = 1.07%
(ยกเว้นค่าธรรมเนียมการจัดการ เฉพาะชนิดผูล้ งทุนพิเศษ)
- ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์ (+VAT) = 0.0321%
- ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (+VAT) = 0.107%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)
จานวนหน่วยลงทุนของวันก่อนหน้า (หน่วย)
- หน่วยลงทุนเพิม่ ขึน้
- หน่วยลงทุนลดลง
จานวนหน่ วยลงทุนคงเหลือ (หน่ วย)
มูลค่าหน่ วยลงทุน (ต่อหน่ วย)

280,000.00

47,926.10

50,948.43

36,248.43

77,007.17

52,585.11

15,284.76

5,904,818.62

1,010,696.13

1,074,433.06

764,429.99

1,623,976.44

1,108,948.25

322,334.75

13,304.94)
5,891,513.68

1,010,696.13

(13,304.94)
1,061,128.12

764,429.99

1,623,976.44

1,108,948.25

322,334.75

(163.27)

(29.63)

(31.11)

(22.41)

(47.61)

(32.51)

-

(5.18)
(17.26)
5,891,327.97
386,074.4600
118,729.5124
(17,332.9751)
487,470.9973
12.0854

(0.89)
(2.96)
1,010,662.65
73,038.5563
10,399.6949
83,438.2512
12.1127

(0.93)
(3.11)
1,061,092.97
45,367.5223
43,332.0622
88,699.5845
11.9627

(0.67)
(2.24)
764,404.67
54,441.0267
8,666.4124
63,107.4391
12.1127

(1.43)
(4.76)
1,623,922.64
90,735.0446
43,332.0622
134,067.1068
12.1127

(0.98)
(3.25)
1,108,911.51
108,882.0535
(17,332.9751)
91,549.0784
12.1127

(0.28)
(0.94)
322,333.53
13,610.2566
12,999.2807
26,609.5373
12.1134

628,181.56
100,000.00

ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน

ชนิดผู้ลงทุน
กลุ่ม

1,046,969.27

1,256,363.14

500,000.00

ชนิดผู้ลงทุน
พิเศษ
157,049.99
150,000.00

(200,000.00)

วันต่อมา ทารายการรับคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตใิ ห้ผถู้ อื หน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติ หน่ วย
ละ 0.15 บาท ของวันก่อนหน้า และ สมมติมผี ลประโยชน์เกิดขึน้ วันนี้ 250,000 บาท
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หมายเหตุ :
การคานวณในตารางข้างต้นเป็ นเพียงตัวอย่างเพื่อประกอบการอธิบายเท่านัน้ ทัง้ นี้ ยังไม่รวมค่ าธรรมเนียม
การขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน หรือค่าธรรมเนียมอื่นใด (ถ้ามี)
(2) บริษทั จัดการจะคานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคา
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี้
(2.1) คานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิน้ วันทาการ
(2.2) คานวณราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกสิน้ วันทาการซื้อขายหน่วยลงทุน
(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน ราคาขายหน่ วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
ของวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด ภายในวันทาการถัดไป
(2.4) ประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ และมูลค่าหน่ วยลงทุนของวันปิ ดทะเบียนเพื่อการจ่ายเงินปั นผล ภายใน
วันทาการถัดจากวันปิ ดทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปั นผล
ในกรณีท่บี ริษทั จัดการกาหนดวันทาการซื้อขายหน่ วยลงทุนแต่ละครัง้ ห่างกัน เกิน 1 สัปดาห์ บริษัท
จัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ และมูลค่าหน่ วยลงทุนทีค่ านวณทุกสิ้น วันทาการสุดท้ายของ
สัปดาห์ตาม (2.1) ภายในวันทาการถัดจากวันทาการสุดท้ายของสัปดาห์ดงั กล่าวด้วย
มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิหารด้วยจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมด
เมื่อสิน้ วันทาการทีค่ านวณนัน้
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทีป่ ระกาศ
ข้างต้น ต้องได้รบั การรับรองโดยผูด้ แู ลผลประโยชน์
ในกรณีท่กี ารประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระทาผ่านระบบเผยแพร่ขอ้ มูลมูลค่าหน่ วยลงทุนทีจ่ ดั
ขึ้น โดยสมาคม (NAV Center) หรือช่องทางอื่นที่สานั กงานยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่ า
ทรัพย์สนิ สุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทาการถัดไปได้
การประกาศข้ า งต้ น บริษั ท จัด การจะประกาศ/เผยแพร่ ข้ อ มู ล ทางเว็ บ ไซด์ ข องบริษั ท จัด การ
ที่ www.principal.th ทัง้ นี้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะประกาศโดยช่องทางอื่นแทนการประกาศใน
เว็บไซด์ หรือช่องทางอื่นใดทีเ่ หมาะสม โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่ วยลงทุนแล้ว และ
บริษทั จัดการจะแจ้งให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน และจัดให้มปี ระกาศดังกล่าว
ไว้ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อทุกแห่งของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน และ/
หรือวิธกี ารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการกาหนดและเห็นว่าเหมาะสม
ในกรณีทม่ี ูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จานวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่ วยลงทุน และราคา
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดไม่ถูกต้อง บริษทั จัดการจะดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธกี าร
ทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(3) การใช้ตวั เลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
หรือจานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด บริษทั จัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี้
(3.1) คานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิเป็ นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตาแหน่ ง โดยใช้วธิ กี ารปั ดเศษ
ทศนิยมตามหลักสากล
(3.2) คานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็ นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตาแหน่ง โดยใช้วธิ กี ารปั ดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล สาหรับมูลค่าหน่ วยลงทุนเพื่อใช้ในการคานวณราคาขายหน่ วยลงทุนจะปั ดเศษทศนิยมตาแหน่ ง
ที่ 4 ขึน้ ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการคานวณราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุนจะตัดทศนิยมตาแหน่ ง
ที่ 5 ทิง้
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(3.3) ประกาศมูลค่ าหน่ วยลงทุ นตามที่คานวณได้ใน (3.2) เป็ นตัวเลขโดยมีท ศนิย ม 4 ต าแหน่ งโดยตัด
ทศนิยมตาแหน่ งที่ 5 ทิ้ง และประกาศราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุนตามที่คานวณได้ใน
(3.2)
(3.4) คานวณจานวนหน่ วยลงทุนเป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตาแหน่ ง โดยใช้วธิ กี ารปั ดเศษทศนิยมตาม
หลักสากล แต่จะใช้ผลลัพธ์เป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตาแหน่งโดยตัดทศนิยมตาแหน่งที่ 5 ทิง้
ในกรณีทม่ี ผี ลประโยชน์เกิดขึน้ จากการคานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษทั จัดการจะนาผลประโยชน์นนั ้
รวมเข้าเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนเปิ ด
16.3. แหล่งข้อมูลการเปิ ดเผยมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน :
เว็บไซต์ของบริษัท จัดการ อย่างไรก็ตามในกรณี เกิดเหตุสุดวิสยั หรือเกิดเหตุ ข ดั ข้องที่ไม่สามารถประกาศทาง
เว็บ ไซต์ของบริษัท จัดการได้ บริษัท จัดการขอสงวนสิท ธิป ระกาศทางช่ องทางอื่น ที่เหมาะสมแทน อาทิ ระบบ
เผยแพร่ขอ้ มูลมูลค่าหน่ วยลงทุนที่จดั ขึ้นโดยสมาคม (NAV Center) หรือหนังสือพิม พ์รายวัน หรือติดประกาศที่
บริษทั จัดการและจะประกาศในช่องทางดังกล่าวข้างต้นทันทีในโอกาสแรกทีก่ ระทาได้โดยไม่ชกั ช้า
ทัง้ นี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงช่องทางในการประกาศผ่านทางช่องทางอื่นใดทีเ่ หมาะสม และถือว่า
ได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่ วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่ วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อย
กว่า 30 วัน
16.4. หลักเกณฑ์และวิธกี ารดาเนินการในกรณีทม่ี ลู ค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง :
1. ในกรณีทม่ี ูลค่าหน่ วยลงทุนหรือราคาหน่ วยลงทุ นทีไ่ ม่ถูกต้องต่างจากมูลค่าหน่ วยลงทุนหรือราคาหน่ วยลงทุนที่
ถูกต้องน้อยกว่าหนึ่งสตางค์ หรือต่างจากมูลค่าหน่ วยลงทุนหรือราคาหน่ วยลงทุนทีถ่ ูกต้องตัง้ แต่หนึ่งสตางค์ขน้ึ
ไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหน่ วยลงทุนหรือราคาหน่ วยลงทุนที่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะจัดทาและส่ง
รายงานให้ผู้ดูแ ลผลประโยชน์ทราบถึงความไม่ถู กต้องผิดพลาดภายใน 7 วันทาการนับแต่วนั ที่พบว่า มูลค่า
หน่วยลงทุนหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และจัดให้มสี าเนารายงานดังกล่าวไว้ ณ ทีท่ าการของบริษทั จัดการ
เพื่อ ให้สานั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดั งกล่าวจะมีรายการอย่ างน้ อ ย
ดังต่อไปนี้
(1) มูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ถูกต้อง
(2) มูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง
(3) สาเหตุทท่ี าให้มลู ค่า/ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(4) มาตรการป้ องกันเพื่อมิให้มูลค่า/ราคาหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้อง ในกรณีทค่ี วามไม่ถูกต้องมีสาเหตุม าจากปั จจัย
ภายนอกทีไ่ ม่อาจควบคุมได้
ในกรณีท่สี าเหตุท่ที าให้มูลค่า/ราคาหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้อง มีผลต่อเนื่องถึงการคานวณมูลค่า/ราคาหน่ วย
ลงทุนครัง้ ต่อไป ให้แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องตัง้ แต่วนั ทีพ่ บว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
2. ในกรณีทม่ี ูลค่าหน่ วยลงทุนหรือราคาหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ถูกต้องต่างจากมูลค่าหน่วยลงทุนหรือราคาหน่ วยลงทุนที่
ถูกต้องตัง้ แต่หนึ่งสตางค์ขน้ึ ไป และคิดเป็ นอัตราตัง้ แต่รอ้ ยละ 0.5 ของมูลค่าหน่ วยลงทุนหรือราคาหน่ วยลงทุน
ลงทุนทีถ่ ูกต้อง บริษทั จัดการจะคานวณมูลค่า/ราคาหน่ วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วนั ทีพ่ บมูลค่า/ราคาหน่ วยลงทุน
ไม่ถูกต้องจนถึงวันที่มูลค่า/ราคาหน่ วยลงทุนถูกต้อ ง และดาเนินการดังต่อไปนี้เ ฉพาะวันที่มูลค่า/ราคาหน่ วย
ลงทุนทีไ่ ม่ถูกต้องต่างจากมูลค่า/ราคาหน่ วยลงทุนทีถ่ ูกต้องตัง้ แต่หนึ่งสตางค์ขน้ึ ไป และคิดเป็ นอัตราส่วนตัง้ แต่
ร้อยละ 0.5 ของมูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง
(1) จัดทารายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิน้ ภายในวันทาการ
ถัดจากวันที่พ บว่ามูลค่า/ราคาหน่ วยลงทุนนัน้ ไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
ภายในวันทาการถัดจากวันที่คานวณมูลค่า/ราคาหน่ วยลงทุนเสร็จ สิ้น เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รบั รอง
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ข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทาการถัดจากวันทีบ่ ริษทั จัดการส่งรายงานให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์ ทัง้ นี้
รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(ก) มูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ถูกต้อง
(ข) มูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง
(ค) สาเหตุทท่ี าให้มลู ค่า/ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(ง) การดาเนินการของบริษทั จัดการเมื่อพบว่ามูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
ทัง้ นี้ บริษัทจัดการจะจัดให้มีสาเนารายงานตาม (1) ไว้ ณ ที่ทาการของบริษัทจัดการ เพื่อให้สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้
(2) แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ถูกต้องให้เป็ นราคาหน่ วยลงทุนทีถ่ ูกต้องภายในวันทีผ่ ดู้ แู ลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)
(3) ดาเนินการโดยวิธกี ารใดๆ เพื่อให้ผู้ถือหน่ วยลงทุนสามารรับทราบชื่อกองทุน ทีม่ กี ารแก้ไขราคาตาม (2)
และวัน เดือน ปี ทม่ี กี ารแก้ไขมูลค่า/ราคาตาม (2) ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ทีผ่ ดู้ แู ลผลประโยชน์รบั รอง
ข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและดาเนินการด้วยวิธกี ารใดๆเพื่อให้ผซู้ ้อื หน่วยลงทุนหรือผูข้ ายคืนหน่วยลงทุนที่
ได้ซ้อื หรือขายคืนหน่ วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่ราคาหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม
(2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ทีผ่ ดู้ แู ลผลประโยชน์รบั รองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(5) จัดทารายงานมาตรการป้ องกันเพื่อมิให้ราคาหน่ วยลงทุ นไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทัง้
ส าเนารายงานการแก้ ไ ขราคาย้ อ นหลัง และรายงานการชดเชยราคาที่จ ัด ท าตาม (1) ให้ ส านั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทาการนับแต่วนั ทีผ่ ดู้ แู ลผลประโยชน์รบั รองข้อมูลในรายงานการแก้ไข
ราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานัน้ เว้นแต่ในกรณีทร่ี าคาหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปั จ จัย ภายนอกที่ ไ ม่ อ าจควบคุ ม ได้ บริษั ท จัด การจะไม่ ส่ ง รายงานมาตรการป้ องกัน ให้ ส านั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสาเนาเอกสารที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ รบั รองว่าการที่ราคาหน่ วยลงทุนไม่
ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกทีไ่ ม่อาจควบคุมได้แทน
3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษทั จัดการจะปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์และวิธกี าร ดังต่อไปนี้
(1) กรณีราคาหน่ วยลงทุนทีไ่ ม่ถูกต้องต่ากว่าราคาหน่ วยลงทุนที่ถูกต้อง (understate) บริษทั จัดการจะปฏิบตั ิ
ดังนี้
(ก) กรณี ท่ีเป็ น การขายหน่ วยลงทุ น บริษั ท จัดการจะลดจานวนหน่ วยลงทุ นของผู้ซ้ือหน่ วยลงทุ นเป็ น
จานวนซึง่ มีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่ วยลงทุนทีไ่ ม่ถูกต้องกับราคาหน่ วยลงทุนที่ถูกต้องหาก
ปรากฏว่าผูซ้ ้อื หน่ วยลงทุนไม่มหี น่ วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่ วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจานวนหน่วย
ลงทุนทีจ่ ะต้องลด บริษทั จัดการจะจ่ายเงินของบริษทั จัดการเองเป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่
ขาดอยู่ หรือลดจานวนหน่ วยลงทุนทีเ่ หลืออยู่นัน้ และจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็ นจานวนเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิ ด เว้นแต่การทีร่ าคาหน่ วย
ลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกที่
ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้ สุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยหรือศูนย์ซ้อื ขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผูด้ แู ลผลประโยชน์รบั รองว่ามีสาเหตุดงั กล่าว
(ข) กรณีทเ่ี ป็ นการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษทั จัดการจะเพิม่ จานวนหน่วยลงทุนของผูข้ ายคืนหน่วยลงทุน
เป็ นจานวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่ วยลงทุนทีไ่ ม่ถูกต้องกับราคาหน่ วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง
หรือจ่ายเงินของกองทุน เปิ ด เป็ น จานวนเท่ากับ ส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้ แก่ผู้ขายคืน
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หน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผูข้ ายคืนหน่ วยลงทุนไม่มหี น่ วยลงทุนเหลืออยู่ บริษทั จัดการจะจ่ายเงิน
ของกองทุนเปิ ดเป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผขู้ ายคืนหน่วยลงทุน
(2) กรณีราคาหน่ วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่ วยลงทุนที่ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบตั ิ
ดังนี้
(ก) กรณี ท่เี ป็ นการขายหน่ วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ่มจานวนหน่ วยลงทุนของผู้ซ้ือหน่ วยลงทุนเป็ น
จานวนซึง่ มีมลู ค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่ วยลงทุนทีไ่ ม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง หรือ
จ่ายเงินของกองทุนเปิ ดเป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผซู้ ้อื หน่วยลงทุน
(ข) กรณีทเ่ี ป็ นการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษทั จัดการจะลดจานวนหน่ วยลงทุนของผูข้ ายคืนหน่ วยลงทุน
เป็ นจานวนซึง่ มีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง
หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่ วยลงทุนไม่มีหน่ วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่ วยลงทุนเหลือ อยู่น้อยกว่า
จานวนหน่ วยลงทุนทีจ่ ะต้องลด บริษทั จัดการจะจ่ายเงินของบริษทั จัดการเองเป็ นจานวนเท่ากับส่วน
ต่างของราคาทีข่ าดอยู่ หรือลดจานวนหน่วยลงทุนทีเ่ หลืออยู่นัน้ และจ่ายเงินของบริษทั จัดการเองเป็ น
จานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาทีข่ าดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิ ด เว้นแต่การที่
ราคาหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกที่ไม่อ าจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์
ตามราคาตลาดครัง้ สุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซ้อื ขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง
และผูด้ แู ลผลประโยชน์รบั รองว่ามีสาเหตุดงั กล่าว
ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการต้องชดเชยราคาเป็ นเงินให้แก่ผซู้ ้อื หน่ วยลงทุนหรือผูข้ ายคืนหน่วยลงทุนรายใด
มีมูลค่าไม่ถึงหนึ่งร้อยบาท บริษัท จัด การอาจน าเงิน ชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่มีก าร
จ่ายเงินให้ผถู้ อื หน่วยลงทุน แต่ถา้ บุคคลดังกล่าวไม่มสี ถานะเป็ นผูถ้ อื หน่วยลงทุนแล้ว บริษทั จัดการจะ
ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ทีผ่ ูด้ แู ลผลประโยชน์รบั รองข้อมูลในรายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาการจ่ายเงินของกองทุนเปิ ดเพื่อชดเชยราคาให้แก่
ผูข้ ายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผูซ้ ้อื หน่วยลงทุนตาม 2(ก) บริษทั จัดการอาจจ่ายเงินของบริษทั
จัดการเองแทนกองทุนเปิ ดก็ได้
(3) บริษทั จัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ จากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการ
ประกาศการแก้ ไขราคาตามข้อ 2(3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัด ส่งเงินชดเชยราคา
ให้แก่ผู้ซ้อื หน่ วยลงทุนและผู้ข ายคืนหน่ วยลงทุน เป็ นต้น เว้นแต่ใ นกรณีท่รี าคาหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกทีไ่ ม่อาจควบคุมได้
17. ชื่อผู้เกี่ยวข้อง :
17.1. ชื่อบริษทั จัดการ :
ชื่อ : บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด
17.2. ชื่อผูด้ แู ลผลประโยชน์ :
ชื่อ : ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
17.3. ชื่อผูป้ ระกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :
ไม่มี
17.4. ชื่อของผูร้ บั มอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) :
ไม่มี
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17.5. ทีป่ รึกษา :
ไม่มี
17.6. ผูส้ อบบัญชี :
ชื่อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์
ชื่อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร
ชื่อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้
ชื่อ : นาย อุดม ธนูรตั น์พงศ์
ชื่อ : นางสาว ชุตมิ า วงษ์ศราพันธ์ชยั
ชื่อ : นางสาว รฐาภัทร ลิม้ สกุล
รายละเอียดเพิม่ เติม (ผูส้ อบบัญชี) :
บริษัท พีวี ออดิท จากัด อาคารว่องวานิช บี ชัน้ 14 เลขที่ 100/19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310 โทร : 02-645-0080
หรือบุคคลอื่นทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผูส้ อบบัญชี โดยบริษทั จัดการจะแจ้ง
ให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
17.7. การแต่งตัง้ คณะตัวแทนผูถ้ อื หน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :
--ไม่ม–ี เนื่องจากไม่ใช่กองทุนรวมสาหรับผูล้ งทุนต่างประเทศ (Country Fund)
18. รอบระยะเวลาบัญชีประจาปี ของกองทุนรวม :
18.1. วันทีส่ น้ิ สุดรอบบัญชี : วันที่ 30 มิถุนายน
18.2. วันทีส่ น้ิ สุดรอบบัญชีครัง้ แรก : วันที่ 30 มิถุนายน 2549
18.3. รายละเอียดเพิม่ เติม : ไม่มี
19. การขอมติ ของผู้ถอื หน่ วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิ ธีการจัดการ :
19.1 การดาเนินการใดที่โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกาหนดให้ต้องได้รบั มติของผู้ถือหน่ วยลงทุน หาก
บริษทั จัดการกองทุนรวมได้ดาเนินการไปตามมติของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนทีไ่ ด้รบั มาโดยชอบแล้ว ให้ถอื ว่าผูถ้ อื หน่ วย
ลงทุนทัง้ ปวงเห็นชอบให้ดาเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ
มติของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีใ่ ห้ดาเนินการใดอันเป็ นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ทก่ี าหนดในกฎหมายให้ถอื ว่ามตินนั ้
เสียไป
ในกรณีทเ่ี ป็ นการขอมติเพื่อแก้ไขเรื่องทีก่ ระทบต่อสิทธิของผูถ้ อื หน่วยลงทุนอย่างมีนัยสาคัญต้องได้รบั มติโดยเสียง
ข้างมากหรือมติพเิ ศษของผูถ้ อื หน่วยลงทุนซึง่ คิดตามจานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึง่ หนึ่ง หรือไม่น้อยกว่าสามใน
สีข่ องจานวนหน่ วยลงทุนทัง้ หมดของผู้ถือหน่ วยลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน หรือของ
จานวนหน่ วยลงทุนทัง้ หมดของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่กรณีท่ี
กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่ วยลงทุน การขอมติ ผู้ถอื หน่ วยลงทุนต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์เพิม่ เติมดังต่อไปนี้
ด้วย
(1) ในกรณี ท่เี ป็ นการขอมติท่ีมผี ลกระทบต่อผู้ถือหน่ วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รบั ผลกระทบต่ อผู้ถือ
หน่ วยลงทุนไม่เท่ากัน ต้องได้รบั มติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจานวนหน่ วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รบั
ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(2) ในกรณีทเ่ี ป็ นการขอมติทม่ี ผี ลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รบั มติเสียงข้าง
มากหรือมติพเิ ศษของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
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(3) ในกรณีทเ่ี ป็ นการขอมติทม่ี ผี ลกระทบต่อผูถ้ อื หน่ วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ต้องได้รบั มติเสียงข้างมากหรือมติ
พิเศษของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
ในกรณีท่บี ุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดถือหน่ วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่ วยลงทุนทีจ่ าหน่ ายได้แล้วทัง้ หมด
บริษทั จัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนทีเ่ กินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดนัน้
19.2 วิธกี ารแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธกี ารจัดการ
1. การแก้ไขเพิม่ เติมโครงการโดยใช้วธิ กี ารขอมติผถู้ อื หน่ วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพเิ ศษมี
จานวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 หรือในกรณีทเ่ี ป็ นกองทุนรวมทีม่ กี ารแบ่งชนิดหน่วยลงทุน หาก
ปรากฎว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษเมื่อคานวณเฉพาะหน่ วยลงทุนแต่ละชนิดมีจานวนไม่เกินร้อยละ 55
หรือไม่เกินร้อยละ 80 ให้ บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการขอมติและการนับมติไปยัง
ผูด้ แู ลผลประโยชน์ เพื่อให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์รบั รองผลการนับมตินนั ้
2. ในกรณีทก่ี ารแก้ไขเพิม่ เติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธจี ดั การได้กระทาตามมติของผูถ้ อื หน่วยลงทุน ซึ่ง
จะดาเนินการโดยการจัดประชุมผูถ้ อื หน่วยลงทุนหรือส่งหนังสือขอมติของผูห้ น่วยลงทุนก็ได้
3. ให้บริษทั จัดการแจ้งการแก้ไขเพิม่ เติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธจี ดั การให้สานักงานทราบ รวมทัง้ แจ้ง
ไปยังผูถ้ อื หน่ วยลงทุนทุกคนและเผยแพร่ในลักษณะทีผ่ ูล้ งทุนทัวไปสามารถเข้
่
าตรวจดูได้ ทัง้ นี้ ภายใน 15 วัน
นับแต่วนั ทีม่ มี ติให้แก้ไข
4. การแก้ไขเพิม่ เติมโครงการหรือวิธกี ารจัดการตามกรณีดงั ต่อไปนี้ บริษทั จัดการต้องได้รบั มติเสียงข้างมาก เว้น
แต่ในกรณีดงั ต่อไปนี้ ต้องได้รบั มติพเิ ศษจากผูถ้ อื หน่วยลงทุน
(1) การเปลี่ยนแปลงประเภทหรือนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมที่ทาให้ผลตอบแทนและความเสี่ยงของ
กองทุนรวมเปลีย่ นแปลงอย่างมีนัยสาคัญ
(2) การชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่น เว้นแต่กรณีเป็ นกองทุนรวมทีม่ กี ารชาระค่า
ขายคืนหน่ วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นแทนเงินให้แก่กองทุนสารองเลีย้ งชีพ และกองทุนสารอง
เลี้ยงชีพดังกล่าวจะนาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ที่ได้รบั ไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่เป็ นกองทุ น
สารองเลี้ยงชีพตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่ าด้วยหลักเกณฑ์เพิม่ เติมสาหรับการจัดตัง้ และ
จัดการของกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทีเ่ ป็ นกองทุนสารองเลีย้ งชีพ
(3) การควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมทีม่ นี โยบายการลงทุน ความเสีย่ ง และระดับความเสีย่ งของการ
ลงทุน (risk spectrum) แตกต่างกัน
(4) การรับชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สนิ อื่นแทนเงิน
(5) การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิม่ ขึน้ เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิม
ตามทีร่ ะบุไว้ล่าสุดในโครงการ
(6) การเปลีย่ นแปลงเงือ่ นไขการประกัน ผูป้ ระกัน สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผูป้ ระกัน หรือการแก้ไข
เพิม่ เติมสัญญาประกันในเรื่องใดๆ อันมีผลให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนเสียประโยชน์
5. ในกรณีทก่ี องทุนรวมใดมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผถู้ อื หน่ วยลงทุน นอกจากจะต้องปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์เกีย่ วกับการขอมติผถู้ อื หน่วยลงทุนแล้ว ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปนี้ดว้ ย
(1) กรณีเป็ นการขอมติทม่ี ผี ลกระทบต่อผูถ้ อื หน่ วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รบั ผลกระทบต่อผูถ้ อื หน่ วย
ลงทุนไม่เท่ากัน ต้องได้รบั มติเสียงข้างมากหรือมติพเิ ศษของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ
แล้วแต่กรณี
(2) กรณีเป็ นการขอมติทม่ี ผี ลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รบั มติเสียงข้าง
มากหรือมติพเิ ศษของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) กรณีเป็ นการขอมติท่มี ผี ลกระทบต่อผู้ถือหน่ วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ต้องได้รบั มติเสียงข้างมากหรือมติ
พิเศษของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
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6. ในการแก้ไขเพิม่ เติมโครงการหรือวิธกี ารจัดการ หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพเิ ศษมีจานวนไม่เกินร้อย
ละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 หรือในกรณีทเ่ี ป็ นกองทุนรวมทีม่ กี ารแบ่งชนิดหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียง
ข้างมากหรือมติพเิ ศษเมื่อคานวณเฉพาะหน่วยลงทุนแต่ละชนิด มีจานวนไม่เกินอัตราดังกล่าว แล้วแต่กรณี ให้
บริษทั จัดการกองทุนรวมจัดส่งเอกสารหลักฐานเกีย่ วกับการขอมติและการนับมติไปยังผูด้ แู ลผลประโยชน์ เพื่อให้
ผูด้ แู ลผลประโยชน์รบั รองผลการนับมตินนั ้
7. การแก้ไขเพิม่ เติมโครงการในกรณีดงั ต่อไปนี้ บริษทั จัดการกองทุนรวมอาจขอให้สานักงานให้ความเห็นชอบแทน
การขอมติผถู้ อื หน่วยลงทุนได้ ทัง้ นี้สานักงานอาจกาหนดเงือ่ นไขให้บริษทั จัดการกองทุนรวมปฏิบตั เิ พื่อประโยชน์
ในการแก้ไขโครงการก่อนให้ความเห็นชอบก็ได้
(1) การเปลีย่ นแปลงข้อกาหนดเกีย่ วกับการขายและการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(2) การเพิม่ ชนิดหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ทาให้สทิ ธิทผ่ี ถู้ อื หน่วยลงทุนมีอยู่เดิมด้อยลง
(3) การเปลีย่ นแปลงประเภทของทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนรวมลงทุนหรืออัตราส่วนการลงทุนทีส่ อดคล้องกับนโยบาย
การลงทุน
(4) การชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นแทนเงินให้แก่กองทุนสารองเลีย้ งชีพ และ
กองทุนสารองเลีย้ งชีพดังกล่าวจะนาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้รบั ไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่
เป็ นกองทุนสารองเลีย้ งชีพตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เพิม่ เติมสาหรับการ
การจัดตัง้ และจัดการของกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทีเ่ ป็ นกองทุนสารองเลีย้ งชีพ
(5) กรณีอ่นื ใดนอกเหนือจาก (1) (2) (3) และ (4)
การแก้ไขเพิม่ เติมโครงการตามวรรคหนึ่งต้องไมมีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนรวมถึงไม่
ทาให้ผลตอบแทนและความเสีย่ งของกองทุนรวมเปลีย่ นแปลงไปอย่างมีนยั สาคัญ
8. การแก้ไขเพิม่ เติมโครงการโดยขอความเห็นชอบต่อสานักงาน ในเรื่องดังต่อไปนี้ ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมยื่น
คาขอพร้อมทัง้ เอกสารหลักฐานประกอบคาขอทีถ่ ูกต้องครบถ้วนตามคู่มอื สาหรับประชาชนผ่านระบบทีจ่ ดั ไว้บน
เว็บ ไซต์ข องสานั ก งาน และให้ถือ ว่ าได้รบั ความเห็ น ชอบการแก้ไขเพิ่ม เติม โครงการในเรื่อ งดัง กล่ า ว เมื่อ
สานักงานได้รบั คาขอพร้อมทัง้ เอกสารหลักฐานประกอบคาขอถูกต้องครบถ้วนตามคู่มอื สาหรับประชาชนแล้ว
(1) การแก้ไขเพิม่ เติมซึง่ มีผลให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทัง้ ปวงได้รบั ประโยชน์เพิม่ ขึน้
(2) การแก้ไขเพิม่ เติมที่ต้องดาเนินการให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจน
ประกาศ กฎ และคาสั ่งทีอ่ อกโดยอาศัยอานวจแห่งกฎหมายดังกล่าว
(3) การแก้ไขเพิม่ เติมชื่อและรายละเอียดของบุคคลให้ถูกต้อง
9. การแก้ไขเพิม่ เติมโครงการโดยขอความเห็นชอบต่อสานักงานนอกเหนือจากข้อ 8 ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมยื่น
คาขอพร้อมทัง้ เอกสารหลักฐานประกอบคาขอทีถ่ ูกต้องครบถ้วนตามคูม่ อื สาหรับประชาชนผ่านระบบทีจ่ ดั ไว้บน
เว็บไซต์ของสานักงาน และชาระค่าธรรมเนียมต่อสานักงาน เมือ่ สานักงานได้รบั คาขอพร้อมทัง้ เอกสารหลักฐาน
ประกอบคาขอทีถ่ ูกต้องครบถ้วนตามคูม่ อื สาหรับประชาชนแล้ว ทัง้ นี้อตั ราค่าธรรมเนียมให้เป็ นไปตามที่
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการกาหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดง
รายการข้อมูลการจดทะเบียน และการยื่นคาขอต่างๆ ทัง้ นี้ ค่าธรรมเนียมดังกล่าว มิให้บริษทั จัดการเรียกเก็บจาก
กองทุน
เมื่อสานักงานได้รบั คาขอและเอกสารหลักฐานทีถ่ ูกต้องครบถ้วนตามวรรคหนึ่งแล้ว สานักงานจะดาเนินการ
พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน
การชาระค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง มิให้บริษทั จัดการเรียกเก็บจากกองทุนรวม
19.3 หลักเกณฑ์และวิธกี ารในการขอมติของผูถ้ อื หน่วยลงทุน
19.3.1 ในการขอมติจากผูถ้ อื หน่วยลงทุน บริษทั จัดการอาจใช้วธิ ดี งั ต่อไปนี้
1) การจัดประชุมผูถ้ อื หน่วยลงทุน หรือ
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2) การส่งหนังสือเพื่อขอมติไปยังผูถ้ อื หน่วยลงทุน
19.3.2 วันและเวลาในการดาเนินการรวมถึงวันปิ ดสมุดทะเบียนผุ้ถือหน่ วยลงทุน เพื่อขอมติจะเป็ นไปตามวันที่
บริษทั จัดการจะกาหนดขึน้ โดยไม่ชกั ช้า
บริษั ท จัด การขอสงวนสิท ธิในการใช้ วิธีก ารในการด าเนิ น การตามความเหมาะสม หรือ วิธีก ารอื่น ใดที่ส านั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด ทัง้ นี้ ในการขอมติจากผู้ถอื หน่ วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียง
ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทัง้ หมดในบางกรณี เช่น กรณีทผ่ี ถู้ อื หน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินข้อจากัดการถือหน่วยลงทุนตาม
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจากัดการถือหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่
ของบริษทั จัดการ
การดาเนินการใดที่โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกาหนดให้ต้องได้รบั มติของผู้ถอื หน่ วยลงทุน หากบริษัท
จัดการกองทุนรวมได้ดาเนินการไปตามมติของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนทีไ่ ด้รบั มาโดยชอบแล้ว ให้ถอื ว่าผูถ้ ือหน่วยลงทุนทัง้ ปวง
เห็นชอบให้ดาเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ
มติของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีใ่ ห้ดาเนินการใดอันเป็ นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ทก่ี าหนดในกฎหมาย ให้ถอื ว่ามตินัน้ เสีย
ไป
ในกรณีทเ่ี ป็ นการขอมติเพื่อแก้ไขข้อผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผูถ้ อื หน่ ว ยลงทุนอย่างมีนัยสาคัญ ต้องได้รบั มติ
โดยเสียงข้างมากของผูถ้ อื หน่วยลงทุนซึง่ คิดตามจานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึง่ หนึ่งของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่าย
ได้แล้วทัง้ หมดของโครงการจัดการกองทุนรวมนัน้ เว้นแต่กรณีทก่ี องทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่ วยลงทุน การขอมติผถู้ ือ
หน่วยลงทุนต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์เพิม่ เติมดังต่อไปนี้ดว้ ย
(1) ในกรณีทเ่ี ป็ นการขอมติทม่ี ผี ลกระทบต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รบั ผลกระทบต่อผูถ้ อื หน่ วยลงทุน
ไม่เท่ากัน ให้ได้รบั มติผถู้ อื หน่ วยลงทุนทีถ่ อื หน่วยลงทุนชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบเกินกึง่ หนึ่งของจานวนหน่ วยลงทุนแต่
ละชนิด
(2) ในกรณีทเ่ี ป็ นการขอมติทม่ี ผี ลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ให้ได้รบั มติผถู้ อื หน่วยลงทุน
ทีถ่ อื หน่วยลงทุนชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบเกินกึง่ หนึ่งของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
(3) ในกรณีทเ่ี ป็ นการขอมติทม่ี ผี ลกระทบต่อผูถ้ อื หน่ วยลงทุ นชนิดใดชนิดหนึ่ง ให้ได้รบั มติผถู้ อื หน่ วยลงทุ นชนิดทีไ่ ด้รบั
ผลกระทบเกินกึง่ หนึ่งของจานวนหน่วยลงทุนชนิดนัน้
การเพิม่ จานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิดาเนินการเพิ่มจานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนตามเหมาะสม โดยถือว่าได้รบั ความ
เห็นชอบจากผู้ถือหน่ วยลงทุนแล้ว ทัง้ นี้ เมื่อดาเนินการเพิ่ มจานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนแล้ว บริษัทจัดการ
จะแจ้งการดาเนินการดังกล่าว โดยติดประกาศที่ทท่ี าการทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของผูส้ นับสนุ น
การขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการซื้อขายหน่ วยลงทุน ภายใน 15 วัน นับแต่วนั ที่ได้รบั จดทะเบียนเพิม่ จานวนเงิน ทุนจด
ทะเบียนของกองทุน
หลักเกณฑ์และวิธกี ารในการขอมติข องผูถ้ อื หน่ วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดงั กล่าว ให้เป็ นไปตามข้อกาหนดใน
ข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่ วยลงทุนกับบริษทั จัดการกองทุนรวม ทัง้ นี้ การขอมติเพื่อแก้ไขเพิม่ เติมโครงการเป็ นไปตามที่
กาหนดไว้ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่ งพระราชบัญ ญัติห ลัก ทรัพ ย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
20. ข้อกาหนดอื่นๆ :
1 บริษัทจัด การขอสงวนสิท ธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือวิธีก ารจัดการตามที่
เห็นสมควรในกรณีท่สี ่วนราชการต่าง ๆ เช่น คณะกรรมการ ก.ล.ต. สานักคณะกรรมการ ก.ล.ต. กระทรวงการคลัง
และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดทีม่ อี านาจตามกฎหมาย ได้มกี ารปรับเปลีย่ น แก้ไข เพิม่ /ลด ประกาศ เห็นชอบ สั ่งการ ผ่อน
ผันในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับหลักเกณฑ์ เงือ่ นไข วิธกี ารจัดตัง้ จัดการ และ/หรือวิธกี ารบริหารจัดการกองทุนไม่ว่า
จะเป็ นเรื่องของกฎหมาย ประกาศ ข้อกาหนด ระเบียบปฏิบตั ิ เงื่อนไข หรือ รายละเอียดต่าง ๆ ทัง้ นี้โดยถือว่าได้รบั
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ อิควิต้ี

40

2

3

4

5

6.

ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่ วยลงทุนทุ กราย ทัง้ นี้การแก้ไข เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมดังกล่าว จะต้องเป็ นไปตามที่
สานักงานประกาศกาหนด เห็นชอบ ผ่อนผัน สั ่งการ ให้สามารถกระทาได้
การกูย้ มื เงินหรือการทาธุรกรรมขายโดยมีสญ
ั ญาซื้อคืน
บริษทั จัดการอาจกู้ยมื เงินหรือทาธุรกรรมการขายโดยมีสญ
ั ญาซื้อคืนในนามกองทุนได้ โดยจะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์
เงือ่ นไข และวิธกี ารทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
การจัดทาทะเบียนหน่ วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจากัดในการโอนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้ าที่จ ดั ให้มที ะเบียนผู้ถือหน่ วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ท่ีออกตามมาตรา 125(5) แห่ง
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ให้สนั นิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่ วยลงทุนถูกต้อง และการชาระเงินหรือทรัพย์สนิ อื่น รวมทัง้ การให้สทิ ธิหรือการ
จากัดสิทธิใด ๆ แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนทีป่ รากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน หากได้กระทาตามข้อกาหนดใน
ข้อผูกพันหรือตามกฎหมายแล้ว ให้ถอื ว่าบริษทั จัดการกองทุนรวมได้ดาเนินการตามอานาจหน้าทีแ่ ล้ว
บริษทั จัดการกองทุนรวมมีอานาจปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีทก่ี ารถือหน่ วยลงทุนเกินข้อจากัดการถือหน่ วย
ลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกีย่ วกับข้อจากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
และหน้าทีข่ องบริษทั จัดการ
กรณีผูถ้ ือหน่ วยลงทุนถือหน่ วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่ วยลงทุนที่จาหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุน
รวม บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่า 1 ใน 3 เว้นแต่กรณี ท่มี กี ารแบ่งชนิดหน่ วยลงทุนและหน่ วย
ลงทุ นชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่ วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสี ยงของผู้ถือหน่ วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตาม
จานวนทีถ่ อื อยู่
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปรับ ปรุงเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม และ/หรือแก้ไขวิธกี ารจัดส่ง เอกสาร ข้อมูล หรือรายงาน
ต่างๆ
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เพิม่ เติม และ/หรือแก้ไขวิธกี ารจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายงาน
ต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับกองทุน เช่น หนังสือรับรองสิทธิในหน่ วยลงทุน (Confirmation Note) หรือ รายงานยอดหน่ วย
ลงทุนคงเหลือ (Statement) เป็ นต้น โดยผู้ถือหน่ วยลงทุนอาจรับเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
กองทุนแตกต่างไปจากเดิม อาทิเช่น บริษัทจัดการอาจพิจารณาจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง
กับกองทุนผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น จัดส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของบริษัทจัดการ หรือการ
จัดส่งข้อมูลผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (email) เป็ นต้น และ/หรือจัดส่งข้อมูล ให้ในรูปแบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์อ่นื
ดังนัน้ ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนจึงควรตรวจสอบให้แน่ ใจว่าได้รบั ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนครบถ้วนแล้ว เพื่อประโยชน์ของผูถ้ อื
หน่วยลงทุน ทัง้ นี้ สาหรับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนทีไ่ ด้รบั ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือวิธกี ารอื่นใด
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถใช้แทนหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนตามปกติได้
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับ/หรือเพื่อประโยชน์กบั
1) พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผูม้ ถี นิ่ ฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา(ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือ
ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ท่มี หี นั งสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green
Card ทีอ่ อกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา
2) นิตบิ ุคคล รวมถึงบริษทั หรือห้างหุน้ ส่วน เป็ นต้น ซึ่งจัดตัง้ ขึน้ ภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึง
สาขาของนิตบิ ุคคลดังกล่าว
3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทัง้ ในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา
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4) ผูล้ งทุนซึง่ ติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคาสั ่งเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริษทั จัดการ หรือชาระ/รับชาระเงินเกีย่ วกับ
หน่ วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทัง้ นี้ รวมถึง ผูล้ งทุนทีใ่ ช้ตัวแทนหรือผูจ้ ดั การที่ตงั ้ อยู่ในประเทศ
สหรัฐอเมริกาในการดาเนินการดังกล่าว
5) กองทรัพย์สนิ ของบุคคลและนิตบิ ุคคลดังกล่าว ตามข้อ 1-4 บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิท่จี ะปฏิเสธหรือระงับ
การสั ่งซื้อ การจัด สรร และ/หรือ การโอนหน่ วยลงทุ น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสาหรับผู้ลงทุ นที่มีลกั ษณะ
ดังกล่าวข้างต้น
7 ข้อกาหนดเกีย่ วกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน :
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายทีเ่ รียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งต่อไป
จะเรียกว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วนั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกาหนดให้สถาบันการเงิน
ทีไ่ ม่ใช่สญ
ั ชาติอเมริกนั นอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี่ยวกับ
บัญชีของบุคคลที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีให้กบั ประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิ ตบิ ุคคล สัญชาติ
อเมริกนั ผูซ้ ง่ึ มีถนิ่ ทีอ่ ยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผูซ้ ง่ึ มีถนิ่ ทีอ่ ยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึง่ เปิ ดหรือมีไว้กบั FFI นัน้
นอกจากนี้ยงั ปรากฎด้วยว่าในปั จ จุบนั มีรฐั บาลในหลายประเทศกาลังดาเนินการออกกฎหมายที่มขี ้อกาหนดและ
หลักเกณฑ์ในลักษณะที่คล้า ยคลึงกับ FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมาย
ต่างประเทศทีเ่ กีย่ วข้อง”)
กองทุ น รวมและบริษัท จัด การถือ ว่ าเป็ น FFI ตามบทนิ ย ามของ FATCA ซึ่งถู ก ก าหนดให้ต้อ งเข้า ผูก พัน ตนกับ
หน่ วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้ าที่ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงิน ของบุคคล
สัญชาติอเมริกนั และบุคคลทีม่ ลี กั ษณะตามหลักเกณฑ์ท่ี FATCA กาหนด หน้าทีใ่ นการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื่อหา
ความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้ าที่ในการกาหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทา
เอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็ นต้น
ภายใต้ขอ้ กาหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ
มีสถานะเป็ น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุ น รวมนั น้ จะได้รบั ผลกระทบที่
สาคัญในสองกรณี คือ
(1) ต้อ งถู ก หัก เงิน ในอัต รา 30% ของเงิน ที่ก องทุ น รวมจะได้รบั จากรายได้ ผลประโยชน์ ห รือ เงิน จากการขาย
ทรัพย์สนิ ทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริม่ ต้นตัง้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.
2557 เป็ นต้นไป และเงินลงทุนทางอ้อมในทรัพย์สนิ ทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจ
รวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึง่ จะเริม่ ต้นตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2560
เป็ นต้นไป โดย FATCA กาหนดให้สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที่เข้าร่วมผูกพันตนตาม
ข้อกาหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผูร้ บั ฝากทรัพย์สนิ ผูส้ นั บสนุ น
การขายและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน) มีหน้าทีด่ าเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายดังกล่าวก่อนชาระให้กบั กองทุนรวมที่
เป็ น NPFFI
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์ ผูร้ บั ฝากทรัพย์สนิ และ
ผูส้ นับสนุ นการขายและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน ที่เข้าร่วมผูกพันตามข้อกาหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือ
ระงับการทาธุรกรรมทางการเงินหรือยุตคิ วามสัมพัน ธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ่งอาจทาให้
กองทุนรวมไม่สามารถดาเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดาเนินการลงทุนได้อย่างไม่มปี ระสิทธิภาพ รวมถึง
อาจทาให้ผู้ถอื หน่ วยลงทุนไม่สามารถทารายการผ่านทางผู้สนับสนุ นการขายและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนได้อีก
ต่อไป
เพื่อมิให้บริษทั จัดการและกองทุนรวมได้รบั ผลกระทบในการดาเนินงานรวมทัง้ เพื่อเป็ นการรักษาประโยชน์ของผู้
ถือหน่ วยลงทุนโดยรวม บริษัท จัดการและกองทุ นรวม (โดยบริษัท จัดการ) จึงเข้าผูก พันตนเพื่อปฏิบตั ิตาม
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หลัก เกณฑ์และข้อก าหนดของกฎหมายต่า งประเทศที่เกี่ย วข้อง และเพื่อให้บ ริษัทจัด การและกองทุน รวม
สามารถปฏิบตั ติ ามภาระผูกพันภายใต้ขอ้ กาหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศทีเ่ กีย่ วข้องได้ บริษทั
จัดการและกองทุนรวม (ซึง่ รวมทัง้ ผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับการปฎิบตั งิ านของกองทุน เช่น ผูด้ แู ลผลประโยชน์ ผูร้ บั ฝาก
ทรัพย์สนิ และผูส้ นับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดาเนินการดังนี้
(1) ร้องขอให้ผถู้ อื หน่ วยลงทุนทีเ่ ข้าข่ายเป็ นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็ นบุคคลตามทีก่ ฎหมาย
ต่างประเทศทีเ่ กีย่ วข้องกาหนด) ให้คายินยอมบริษทั จัดการและกองทุนและตัวแทนในการนาส่งข้อมูล (เช่น
ชื่อ ที่อยู่ เลขประจาตัวผู้เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา จานวนและมูลค่าหน่ วยลงทุนคงเหลือ จานวนเงินค่า
ขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปั นผลทีไ่ ด้รบั เป็ นต้น)ทีม่ อี ยู่ในบัญชีทงั ้ หมดของผูถ้ อื หน่วยลงทุนนัน้ กับบริษทั
จัดการ ให้กบั หน่วยงานของรัฐทัง้ ในและต่างประเทศ ตามข้อกาหนดของกฎหมายต่างประเทศทีเ่ กีย่ วข้อง
(2) ร้องขอให้ผู้ถอื หน่ วยลงทุนนาส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคายินยอม เพิม่ เติม เพื่อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบ
ความเกี่ยวข้องกับประเทศสหรัฐอเมริก า เช่น หนั งสือแสดงการเสียสิทธิในสัญ ชาติอเมริกันหรือการให้
ข้อมูลตามหัวข้อทีก่ าหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่ วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้ง
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อข้อมูลทีเ่ คยให้ไว้มกี ารเปลีย่ นแปลง เป็ นต้น รวมถึงนาส่งหลักฐานเพื่อยืนยันการเข้าร่วม
ใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีทเ่ี ป็ นลูกค้าสถาบันการเงิน) ทัง้ นี้ เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์และข้อกาหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) ดาเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศทีเ่ กีย่ วข้อง
เพื่อเป็ น การป้ องกันและลดผลกระทบที่จ ะเกิดต่ อกองทุน หรือผู้ถือหน่ วยลงทุ น โดยรวม รวมทัง้ เพื่อให้
กองทุนหรือผูถ้ อื หน่ วยลงทุนโดยรวมได้รบั ประโยชน์เพิม่ ขึน้ หากมีการดาเนินการทีส่ อดคล้องกับกฎหมาย
ต่างประเทศทีเ่ กี่ยวข้องข้างต้น ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หน่ วยลงทุนปฏิเสธการดาเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับ
ภายในระยะเวลาทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่างดังต่อไปนี้ตามความจาเป็ นและความเหมาะสม โดยถือว่าผูถ้ อื หน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการ
ดาเนินการตามทีบ่ ริษทั จัดการแจ้งนี้แล้ว และ/หรือได้ดาเนินการตามข้อตกลงทีไ่ ด้ระบุไว้ในคาขอเปิ ดบัญชี
(1) ไม่รบั คาสั ่งซื้อ/ สับเปลีย่ น/ โอน หน่วยลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดาเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่ วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่ วยลงทุ น
ดังกล่าว
(3) ดาเนินการหักเงิน ณ ทีจ่ ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปั นผลและ/หรือเงินทีช่ าระค่าขายคืนหน่ วยลงทุน
ของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนรายนัน้ ได้ เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกาหนดของกฎหมายต่างประเทศที่
เกีย่ วข้อง ทัง้ นี้ ต้องไม่ขดั กับกฎหมายของประเทศไทย
(4) ดาเนินการอื่นใดอันเป็ นการป้ องกันหรือลดผลกระทบ หรือทาให้กองทุนหรือผูถ้ อื หน่ วยลงทุนโดยรวม
ได้รบั ประโยชน์เพิม่ ขึน้ หากมีการดาเนินการทีส่ อดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศทีเ่ กีย่ วข้องข้างต้น
การดาเนินการดังกล่าวถือเป็ นความจาเป็ น และเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะ
เป็ นการกระทาเพื่อหลีก เลี่ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการดาเนินการที่ไม่สอดคล้องข้อบังคับ
ของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศทีเ่ กีย่ วข้องอันจะทาให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ทีจ่ ่าย หรือถูก
ปิ ดบัญชีธนาคารตามทีก่ ล่าวแล้วข้างต้น ซึ่งในทางปฏิบตั บิ ริษทั จัดการจะเลือกดาเนินการเฉพาะผูถ้ อื
หน่ ว ยลงทุ น ที่เข้า ข่ า ยเป็ นพลเมือ งของประเทศสหรัฐ อเมริก า(หรื อ เป็ นบุ ค คลตามที่ก ฎหมาย
ต่างประเทศทีเ่ กีย่ วข้องกาหนด)เท่านัน้
ทัง้ นี้ ในกรณี ท่กี ฎหมายไทยมีการแก้ ไขเพิ่มเติมข้อกาหนดเพื่อรองรับการดาเนินการตามที่บริษัท
จัดการได้สงวนสิทธิไว้ขา้ งต้น บริษัทจัดการ(รวมถึงผู้ทเ่ี กี่ยวข้อง) จะดาเนินการตามข้อกาหนดของ
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กฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนาส่งข้อมูลของผูถ้ อื หน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดาเนินการอื่น
ใดทีร่ าชการกาหนด โดยไม่จาเป็ นต้องร้องขอต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุน
8. การควบรวมกองทุน
การควบรวมกองทุนรวมต้องเป็ นการควบกองทุนรวมหรือการรวมกองทุนรวมทีอ่ ยู่ภายใต้การจัดการของบริษทั จัดการ
กองทุนรวมเดียวกัน โดยบริษทั จัดการกองทุนรวมต้องพิจารณาถึงผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ ต่อผูถ้ อื หน่ วยลงทุนของแต่ละ
กองทุนรวมด้วยความเป็ นธรรม
กองทุนรวมตัง้ แต่ 2 กองทุนรวมขึน้ ไปจะดาเนินการเพื่อควบรวมกองทุนรวมได้ต่อเมื่อได้รบั มติของผู้ถอื หน่ วยลงทุน
ตามหลักเกณฑ์ทร่ี ะบุไว้ในโครงการและข้อผูกพัน ภายใต้หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมทีม่ นี โยบายการลงทุ น ความเสีย่ งและระดับความเสีย่ งของการ
ลงทุน (risk spectrum) เดียวกัน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องได้รบั มติเสียงข้างมากของโครงการแต่ละกองทุน
รวมทีจ่ ะควบรวมกองทุนรวมดังกล่าว
(2) กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมทีม่ นี โยบายการลงทุน ความเสีย่ งและระดับความเสีย่ งของการ
ลงทุน (risk spectrum) แตกต่างกัน บริษทั จัดการกองทุนรวมต้องได้รบั มติพเิ ศษของโครงการแต่ละกองทุนรวมที่
จะควบรวมกองทุนรวมดังกล่าว
การขอมติของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง ให้บริษัทจัดการกาหนดรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม
ใหม่ หรือแก้ไขเพิม่ เติมโครงการจัดการกองทุนรวมทีร่ บั โอน (ถ้ามี) พร้อมทัง้ ขอมติผถู้ อื หน่ วยลงทุนเพื่อเลิกกองทุน
รวมเดิมหรือกองทุนรวมทีโ่ อนไปในคราวเดียวกันด้วย
ในการควบรวมกองทุนไม่ว่าจะเป็ นการควบรวมระหว่างกองทุนปิ ดกับกองทุนปิ ด หรือกองทุนปิ ดกับกองทุนเปิ ด หาก
มีผลให้เกิดกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมทีร่ บั โอนเป็ นกองทุนเปิ ด ให้บริษทั จัดการขอมติผถู้ อื หน่วยลงทุนเพื่อแก้ไข
โครงการจัดการกองทุนปิ ดเป็ นโครงการจัดการกองทุนเปิ ดด้วย และหากได้รบั มติโดยเสียงข้างมากของผูถ้ ือหน่ วย
ลงทุนตามหลักเกณฑ์ใน (1) ของวรรคหนึ่ง ให้ถอื ว่าได้รบั มติของผูถ้ อื หน่วยลงทุนในการแก้ไขโครงการจัดการกองทุน
ปิ ดเป็ นโครงการจัดการกองทุนเปิ ดแล้ว ทัง้ นี้โดยได้รบั ยกเว้นไม่ต้องปฏิบตั ิตามประกาศสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกาหนดวิธปี ฏิบตั ิในการขอความเห็นชอบเพื่อแก้ไขประเภทของ
โครงการจัดการกองทุนรวม
ในการขอมติจากผูถ้ ือ หน่ วยลงทุน บริษัทจัดการจะส่งหนังสือนัดประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบสี่วนั ก่ อนวันประชุม
หรือส่งหนังสือขอมติล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนวันทีก่ าหนดให้เป็ นวันสุดท้ายของการรับหนังสือแจ้งมติจากผู้
ถือหน่ วยลงทุน โดยเปิ ดเผยข้อมูลที่ผถู้ อื หน่ วยลงทุนควรทราบเกี่ย วกับการควบรวมกองทุนอย่างน้อยดังต่อไปนี้ให้
ชัดเจนไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือหนังสือขอมติดงั กล่าว
(1) สถานะการลงทุนของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนที่เป็ นปั จจุบนั ก่อนการขอมติควบรวมกองทุน ซึ่งจะต้อง
แสดงรายละเอียดเป็ นรายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นโดยระบุประเภท ชื่อ จานวน อัตราผลตอบแทน (ถ้ามี)
มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ตามมาตรฐานการบัญชีสาหรับกิจการที่ดาเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน มูลค่า
ทรัพ ย์สิน สุ ท ธิ มูลค่ าหน่ ว ยลงทุ น ณ วัน ท าการสุด ท้ายของสัป ดาห์ล่าสุ ด และผลการดาเนิ น งานล่ าสุ ด ของ
กองทุนรวม
(2) สรุปประเด็นเปรียบเทียบสาระสาคัญและความแตกต่างของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุน และลักษณะที่จะ
เปลีย่ นแปลงเมื่อมีการควบรวมกองทุนแล้ว โดยต้องมีรายละเอียดเกีย่ วกับประเภทและวัตถุประสงค์ของโครงการ
จัดการกองทุนรวม นโยบายการลงทุ น และค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซ้ือหรือผู้ถือหน่ วยลงทุนและจากกองทุน
รวม เป็ นอย่างน้อย
(3) ขัน้ ตอน สาระสาคัญของการดาเนินการในแต่ละขัน้ ตอน และกาหนดเวลาในการควบรวมกองทุน
(4) สิทธิของผูถ้ อื หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีจ่ ะควบรวมกองทุน
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(5) รายงานแสดงฐานะการเงินของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุน ประมาณการฐานะการเงินของกองทุนรวมใหม่
หรือกองทุนรวมทีร่ บั โอน
(6) การดาเนิ นการเกี่ยวกับ การจ่ายเงิน ปั น ผล (ถ้ามี) ก่ อนการควบรวมกองทุ น และนโยบายการจ่ายเงินปั นผล
ภายหลังการควบรวมกองทุน (ถ้ามี)
(7) ค่าใช้จ่ายในการควบรวมกองทุน และค่าใช้จ่ายทีจ่ ะเกิดขึน้ จากการดังกล่าวทีจ่ ะเรียกเก็บจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนและ
กองทุนรวม (ถ้ามี) เช่น ค่าใช้จ่ายในการชาระบัญชี
(8) ข้อดีและข้อเสียหลังจากมีการควบรวมกองทุน เช่น ค่าใช้จ่าย ความเสีย่ ง หรือสิทธิประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุน
ทัง้ นี้ ต้องไม่มลี กั ษณะทีเ่ กินความจริง
3. ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หน่ วยลงทุนไม่ได้แสดงเจตนาภายในกาหนดเวลาให้สทิ ธิในการออกจากกองทุนรวมก่อนวันทีก่ ารควบ
รวมกองทุนแล้วเสร็จ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะถือว่าผูถ้ อื หน่ วยลงทุนได้มอบหมายให้บริษทั จัดการดาเนินการ
ให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนดังกล่าวเป็ นผูถ้ อื หน่วยลงทุนของกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมทีร่ บั โอนได้
4. ในช่วงระยะเวลานับแต่วนั ส่งหนังสือนัดประชุมหรือหนังสือขอมติเพื่อควบรวมกองทุนถึงวันที่มกี ารควบรวมกองทุน
บริษทั จัดการอาจไม่ขายหน่ วยลงทุนตามคาสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมทีจ่ ะควบรวมกองทุนรวมทีไ่ ด้รบั ไว้แล้ว
หรืออาจหยุดรับคาสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าวได้ โดยการปิ ดประกาศเรื่องดังกล่าวไว้ ณ ทีท่ าการทุก
แห่งของบริษทั จัดการ และจัดให้มกี ารประกาศเรื่องดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ตดิ ต่ อทุกแห่งของผูส้ นับสนุ นการขายหรือ
รับซื้อคืน
ในช่วงระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้บริษทั จัดการจัดทารายงานแสดงสถานะการลงทุนของวันทาการสุดท้ายของแต่ละ
สัปดาห์ของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนรวมและจัด ให้มีรายงานดังกล่าวไว้ ณ ที่ทาการของบริษัทจัดการและ
สถานทีต่ ดิ ต่อทุกแห่งของผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนเพื่อให้ผถู้ อื หน่ วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ และจัดสาเนาให้
เมื่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนร้องขอ
เว้นแต่ในกรณีทค่ี ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีประกาศแก้ไขหรือเพิม่ เติมรายละเอียด
การควบรวมกองทุนไปจากรายละเอียดข้างต้น บริษัทจัดการจะดาเนินการตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทีแ่ ก้ไขหรือเพิม่ เติมดังกล่าว
9. ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หน่วยลงทุน ไม่มภี ูมลิ าเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็ นอย่างอื่น บริษทั จัดการกองทุนรวมจะอ้างอิงที่
อยู่ของบริษทั จัดการกองทุนรวมเป็ นภูมลิ าเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีทต่ี อ้ งมีการวางทรัพย์
21. การดาเนิ นการกรณี บริษทั จัดการไม่สามารถดารงเงิ นกองทุนได้ตามที่ประกาศกาหนด :
ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการไม่สามารถดารงเงินกองทุนได้ตามทีป่ ระกาศกาหนด บริษทั จัดการจะดาเนินการเปลีย่ นให้บริษทั จัดการ
รายอื่นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธกี ารขอรับความเห็นชอบจากสานักงานหรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผูถ้ อื หน่ วย
ลงทุนซึ่งคิดตามจานวนหน่ วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุน
รวมภายใน 15 วันนับแต่วนั ทีร่ หู้ รือควรรูว้ ่าไม่ สามารถดารงเงินกองทุนได้ ทัง้ นี้ หากมีเหตุจาเป็ นและสมควร บริษทั จัดการ
อาจขอให้สานั ก งานพิจ ารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัด เลือ กบริษัท จัด การกองทุ น รวมรายใหม่ จ ะค านึ ง ถึง
ประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ และในกรณีทม่ี คี ่าใช้จ่ายเกิดขึน้ จากการเปลี่ยนบริษทั จัดการ บริษทั จัดการรายเดิม
จะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษทั จัดการไม่สามารถดาเนินการได้ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด บริษทั จัดการจะ
ดาเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป
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22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม :
บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าทีป่ ฏิบตั ติ ามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่ วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคาสั ่งทีอ่ อกโดยอาศัยอานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว ทัง้ นี้ ในกรณีทข่ี อ้ กาหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคาสั ่งดังกล่าว
หากบริษทั จัดการกองทุนรวมได้ดาเนินการให้เป็ นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคาสั ่งนัน้ ให้ถอื ว่าบริษทั จัดการกองทุน
รวมได้ปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามโครงการแล้ว
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามทีร่ ะบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผูด้ ูแล
ผลประโยชน์มอี านาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่ วยลงทุนและบริษทั จัดการกองทุนรวม ทัง้ นี้ การลงนามในข้อผูกพัน
ของผูด้ แู ลผลประโยชน์ทไ่ี ด้รบั การแต่งตัง้ โดยชอบ ให้ถอื ว่าผูกพันผูถ้ อื หน่วยลงทุนทัง้ ปวง
การทีผ่ ถู้ อื หน่ วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้อหรือ ลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี้ ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถอื หน่ วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกาหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม
และข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่วยลงทุนและบริษทั จัดการกองทุนรวม
โครงการจัดการกองทุนรวมทีผ่ ่านการอนุ ม ัตจิ ากสานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิม่ เติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทีแ่ นบท้ายข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่ วยลงทุนกับบริษทั จัดการกองทุนรวม ถือเป็ น
ส่วนหนึ่งของข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่วยลงทุนกับบริษทั จัดการกองทุนรวม
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แนวทางในการใช้สิทธิ ออกเสียงและการดาเนิ นการใช้สิทธิ ออกเสียง
ผูล้ งทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สทิ ธิออกเสียงและการดาเนินการใช้สทิ ธิออกเสียงในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ต่างๆ ในรอบปี
ปฏิทนิ ได้จาก website ของบริษทั จัดการ (www.principal.th)

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มกี ารทาธุรกรรมกับกองทุนรวม
กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล เอ็นแฮนซ์ อิ ควิ ตี้
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิ ถนุ ายน 2565
- ไม่มี หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
กองทุนรวมได้ท่ี บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัท
จัดการ (www.principal.th) และสานักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)

รายชือ่ ผู้จดั การกองทุนที่บริหารจัดการกองทุนรวม
กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล เอ็นแฮนซ์ อิ ควิ ตี้
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 : ผู้ลงทุนสามารถดูรายชื่อผู้จดั การกองทุนทัง้ หมดได้ท่ี website ของ
บริษทั จัดการ (www.principal.th)

รายงานรายละเอียดการรับค่าตอบแทน หรือประโยชน์ อื่นใดที่มิใช่ดอกเบีย้ หรือผลประโยชน์ ทั ่วไปที่เกิ ดจากการลงทุน
- ไม่มี -

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

รายงานการรับผลประโยชน์ ตอบแทนเนื่ องจากการทีก่ องทุนใช้ บริการบุค คลอื่น (Soft Commission)
ของธุรกิจกองทุนรวม
ผลประโยชน์ ตอบแทนทีไ่ ด้ รับ
เหตุผลในการรับ
ชื่อผู้ให้ ผลประโยชน์ ตอบแทน
สิ ทธิในการจองหุ้น IPO
บทวิเคราะห์
อื่นๆ
ผลประโยชน์ ตอบแทน
ซื้อหุ้นสามัญ
ธนาคาร กรุ งเทพ จากัด (มหาชน)

บริ ษท
ั หลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน)

บริ ษท
ั หลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ ป จากัด(มหาชน)

บริ ษท
ั หลักทรัพย์ ซีจเี อส ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด

บริ ษท
ั หลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จากัด

บริ ษท
ั หลักทรัพย์ ซิต้ คี อร์ป (ประเทศไทย) จากัด

บริ ษท
ั หลักทรัพย์เครดิต ดีบเี อส วิคเกอร์ (ประเทศไทย) จากัด

บริ ษท
ั หลักทรัพย์เครดิต ฟิ นันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)


ธนาคาร กสิ กรไทย จากัด(มหาชน)

บริ ษท
ั หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

เพื่อเป็ นข้อมูลประกอบ
บริ ษท
ั หลักทรัพย์ กสิ กรไทย จากัด (มหาชน)

การตัดสิ นใจลงทุน
บริ ษท
ั หลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)


บริ ษท
ั หลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน)


ธนาคาร ไทยพาณิ ช ย์ จากัด(มหาชน)

บริ ษท
ั หลักทรัพย์ ไทยพาณิ ช ย์ จากัด


บริ ษท
ั หลักทรัพย์ ธนชาต จากัด (มหาชน)


บริ ษท
ั หลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด (มหาชน)

บริ ษท
ั หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮี ยน (ประเทศไทย) จากัด


ตารางรายละเอียดค่านายหน้ าซื้อขายหลักทรัพย์
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิ ถนุ ายน 2565
ค่านายหน้ าจากการซื้อขาย
หลักทรัพย์ (หน่ วย : บาท)

ร้อยละของค่านายหน้ าทัง้ หมด

1

บริษทั หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จากัด
(มหาชน)

2,104,898.97

22.30

2

บริษทั หลักทรัพย์ กสิกรไทย จากัด (มหาชน)

1,089,042.35

11.54

3

บริษทั หลักทรัพย์ ธนชาต จากัด (มหาชน)

954,267.99

10.11

4

บริษทั หลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน)

727,071.81

7.70

5

บริษทั หลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จากัด

682,512.68

7.23

6

บริษทั หลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด

644,891.47

6.83

7

619,258.59

6.56

520,965.37

5.52

9

บริษทั หลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จากัด
บริษทั หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด
(มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์ ซีจเี อส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย)
จากัด

480,242.64

5.09

10

บริษทั หลักทรัพย์ ซิต้คี อร์ป (ประเทศไทย) จากัด

427,985.79

4.53

11

บริษทั นายหน้าอืน่ ๆ

1,187,785.07

12.57

9,438,922.73

100.00

อันดับ

8

รายชื่อบริ ษทั นายหน้ า

รวมค่านายหน้ าทัง้ หมด

ส่วนข้อผูกพัน

ข้อผูกพัน
1. บริษทั จัดการ :
ชื่อ : บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนพรินซิเพิล จากัด
ทีอ่ ยู่ (ภาษาไทย) :
44 อาคารซีไอเอ็มบี ไทย ชัน้ 16 ถ.หลังสวน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร.0-2686-9500
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 ซึง่ เป็ นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็ นกองทุนต่อสานักงาน
ภายใน 15 วันทาการนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครัง้ แรก
(1.2) จัดการกองทุนให้เป็ นไปตามทีร่ ะบุไว้ในโครงการทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากสานักงาน ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษทั
จัดการและผูถ้ อื หน่วยลงทุนอย่างเคร่งครัด
(1.3) นาเงินของกองทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ต่าง ๆ ตามทีร่ ะบุไว้ภายใต้ขอ้ “ประเภทของหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สนิ อื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื ทีจ่ ะลงทุน” และซื้อขาย จาหน่าย สั ่งโอน เปลีย่ นแปลงเพิม่ เติมหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนไว้ตามทีบ่ ริษทั จัดการเห็นสมควร โดยจะลงทุนให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของกฎหมายและตาม
วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุนตามทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากสานักงาน ทัง้ นี้ โดยคานึงผลประโยชน์ของผู้
ถือหน่วยลงทุนเป็ นหลัก
(1.4) ดาเนินการเพิม่ จานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายแล้ว หรือยกเลิกหน่วยลงทุนทีร่ บั ซื้อคืนในวันทาการถัดจากวันทาการ
ขายหรือวันทาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจานวนนัน้ แล้วแต่กรณี
(1.5) ดาเนินการเพิม่ จานวนทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามวิธกี ารทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(1.6) สงวนสิทธิทจ่ี ะปฏิเสธ ระงับ หรือหยุดการสั ่งซื้อ-ขายคืนหรือสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนตามทีร่ ะบุไว้ในโครงการ
(1.7) สงวนสิทธิทจ่ี ะเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามทีร่ ะบุไว้ในโครงการ
(1.8) สงวนสิทธิทจ่ี ะรับชาระหนี้เพื่อกองทุนด้วยทรัพย์สนิ อื่นแทนการชาระหนี้ดว้ ยเงินสดตามตราสารแห่งหนี้ตามทีร่ ะบุไว้
ในโครงการ
(1.9) สงวนสิทธิทจ่ี ะชาระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นแทนเงินได้ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่
สมาคมกาหนด
(1.10) สงวนสิทธิทจ่ี ะละเว้นไม่ปฏิบตั ติ ามมติของผูถ้ อื หน่วยลงทุน เมื่อบริษทั จัดการ และ/หรือ ผูจ้ ดั การกองทุนมีเหตุอนั
สมควรเชื่อได้วา่ มติดงั กล่าว ขัด ฝ่ าฝืน กฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ของสานักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
หน่วยงานอื่นใดทีม่ อี านาจตามกฎหมาย
(1.11) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการทีก่ องทุนถือหุน้ หรือหลักทรัพย์อยู่เท่าทีจ่ าเป็ น เพื่อรักษา
ผลประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุน
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ อิควิต้ี
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ข้อผูกพัน
(1.12) เปลีย่ นแปลง หรือแก้ไขเพิม่ เติมโครงการจัดการกองทุน หรือวิธจี ดั การกองทุนตามทีร่ ะบุไว้ในโครงการภายใต้หวั ข้อ
28. “วิธกี ารแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธกี ารจัดการ”
(1.13) กระทานิตกิ รรมสัญญาใด ๆ ในนามของกองทุน ซึง่ บริษทั จัดการมีอานาจกระทาได้ภายในขอบเขตของกฎหมาย
(1.14) ปฏิบตั กิ ารอื่น ๆ เพื่อให้บรรลุซง่ึ วัตถุประสงค์ของกองทุน และรักษาไว้ซง่ึ ผลประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนภายใต้
ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษทั จัดการ ทัง้ นี้ จะต้องไม่ขดั ต่อพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศทีเ่ กีย่ วข้อง
(1.15) ดาเนินการเลิกกองทุนตามทีร่ ะบุไว้ในโครงการ
(1.16) จัดให้มกี ารชาระบัญชี ตามทีร่ ะบุไว้ในโครงการภายใต้หวั ข้อ “การชาระบัญชีกองทุนรวม และวิธกี ารเฉลีย่ เงินคืน
ให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนเมื่อเลิกโครงการ”
(1.17) ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ก.ล.ต. โดยเคร่งครัด
(2) การรับและจ่ายเงินของกองทุน
(2.1) จัดให้มกี ารรับและจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย หรือเงินตอบแทนอื่นใดจากและให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนและกองทุน ให้
เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดการของกองทุนตามทีก่ าหนดไว้ในข้อ “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจาก
ผูส้ ั ่งซื้อหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุนและกองทุนรวม”
(2.2) ได้รบั ค่าตอบแทนในการจัดการกองทุนรวม และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ตามทีก่ าหนดไว้ในข้อ “ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากผูส้ ั ่งซื้อหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุนและกองทุนรวม”
(3) การแต่งตัง้ บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องเพื่อการจัดการกองทุน
(3.1) จัดให้มผี ดู้ แู ลผลประโยชน์กองทุนซึง่ มีคุณสมบัตติ ามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยคุณสมบัตขิ องผูด้ แู ล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวม รวมถึงการเปลีย่ นตัวผูด้ แู ลผลประโยชน์ของกองทุน และแต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์อ่นื
แทนตามเงือ่ นไขในการเปลีย่ นตัวผูด้ แู ลผลประโยชน์ทก่ี าหนดไว้ในข้อ “เงือ่ นไขการเปลีย่ นผูด้ แู ลผลประโยชน์” ทัง้ นี้
โดยได้รบั อนุญาตจากสานักงาน ก่อน
(3.2) แต่งตัง้ ตัวแทนภายใต้หลักเกณฑ์ เงือ่ นไข 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 นี้โดยความเห็นชอบของสานักงานก่อน
(3.5) แต่งตัง้ และถอดถอนนายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนตามทีบ่ ริษทั จัดการเห็นสมควร
(3.6) แต่งตัง้ บุคคลใด ๆ เพื่อมาปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้แก่กองทุน ทัง้ นี้ตามทีบ่ ริษทั จัดการเห็นสมควร
(4) การขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และงานทะเบียนหน่วยลงทุน
(4.1) จัดให้มใี บคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน คาสั ่งซื้อหน่วยลงทุน หรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน ซึง่ มีลกั ษณะเป็ นไปตามที่
สานักงาน ก.ล.ต. กาหนด
(4.2) ขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามวิธกี ารทีร่ ะบุไว้ในโครงการภายใต้ขอ้ “การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก” ข้อ “การ
เสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก” และข้อ “การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน”
(4.3) จัดสรรหน่วยลงทุนตามวิธกี ารทีก่ าหนดในข้อ “การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก” และข้อ “การเสนอขายภายหลัง
การเสนอขายครัง้ แรก”
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(4.4) จัดสรรหน่วยลงทุนของกองทุนทีจ่ ะรับซื้อคืนจากผูถ้ อื หน่วยตามส่วนตามข้อ “การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุน” แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน หรือข้อ “การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสั ่งซื้อหรือขายคืนหน่วย
ลงทุน ทีไ่ ด้รบั ไว้แล้ว หรือการหยุดรับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน" หรือข้อ “การชาระค่ารับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นแทนเงิน”
(4.5) ยกเลิกจานวนหน่วยลงทุนทีร่ บั ซื้อคืน ซึง่ ได้รบั การจัดสรรแล้วในวันทาการถัดจากวันทีบ่ ริษทั จัดการทาการซื้อขาย
หน่วยลงทุนนัน้
(4.6) ชดเชยราคาตามข้อ “หลักเกณฑ์และวิธกี ารดาเนินการในกรณีทม่ี ลู ค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง”
(4.7) ปิ ดบัญชีกองทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีม่ ไิ ด้ทาการซื้อขายหน่วยลงทุนและไม่มหี น่วยลงทุนตามทีร่ ะบุไว้ในหัวข้อ “การ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน” คงเหลืออยู่ในบัญชี
(5) การดาเนินการอื่น ๆ
(5.1) จัดให้มกี ารฝากทรัพย์สนิ ของกองทุนไว้กบั ผูด้ แู ลผลประโยชน์ของกองทุน
(5.2) จัดให้มแี ละเก็บรักษาไว้ซง่ึ ทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ านักงาน ประกาศกาหนด
(5.3) จัดทาและส่งรายงานเกีย่ วกับข้อมูลการจัดการกองทุนรวมสาหรับทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปี บญ
ั ชีหรือของ
รอบปี ปฏิทนิ และรายงานทุกรอบปี บญ
ั ชีของกองทุนตามทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด และส่งรายงาน
ดังกล่าวแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนทีม่ ชี ่อื อยู่ในทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนและสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 2 เดือน
นับแต่วนั สิน้ รอบระยะเวลา 6 เดือน และ ภายใน 3 เดือนนับแต่วนั สิน้ ปี บญ
ั ชี ทัง้ นี้ หากบริษทั จัดการเลือกจัดทาและ
จัดส่งรายงานรอบปี บญ
ั ชีตามรายงานรอบปี ปฎิทนิ บริษทั จัดการสามารถขยายระยะเวลาการส่งรายงานเพื่อแสดง
ข้อมูลเกีย่ วกับกองทุนรวมเป็ นภายใน 4 เดือนนับแต่วนั สิน้ รอบปี บญ
ั ชีของกองทุน ตามลาดับ การจัดส่งรายงาน
ดังกล่าวให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนนัน้ ให้บริษทั จัดการจะดาเนินการอย่างน้อยด้วยวิธกี ารอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(1) จัดส่งรายงานดังกล่าวในรูปแบบเอกสารสิง่ พิมพ์ หรือ สื่อบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
(2) เผยแพร่รายงานดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษทั จัดการกองทุนรวม
ทัง้ นี้ ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หน่วยลงทุนแจ้งความประสงค์ให้จดั ส่งรายงานดังกล่าวโดยวิธกี ารตาม (1) ให้บริษทั จัดการกองทุน
รวมดาเนินการตามวิธกี ารดังกล่าวด้วย
ทัง้ นี้ ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการเลือกจัดทารายงานรอบปี บญ
ั ชีของกองทุน บริษทั จัดการจะได้รบั การยกเว้นไม่ตอ้ งจัดทา
และจัดส่งรายงานในรอบระยะเวลา 6 เดือนหลังสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีนนั ้ เว้นแต่ในกรณีทค่ี ณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขเป็ นอย่างอื่น
(5.4) แจ้งการแก้ไขเพิม่ เติมข้อมูลทีไ่ ด้จดทะเบียนไว้แล้ว ยกเว้นการเพิม่ จานวนเงินทุนจดทะเบียนและการแก้ไขเพิม่ เติม
จานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนทีข่ ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนให้แก่สานักงาน ทราบภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ทีไ่ ด้
แก้ไขเพิม่ เติมนัน้
(5.5) ขอรับใบแทนหลักฐานการรับจดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนต่อสานักงาน โดยเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่
สานักงาน กาหนดในกรณีทห่ี ลักฐานดังกล่าวสูญหายหรือถูกทาลาย
(5.6) จัดทารายงานการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นเพื่อการลงทุนของกองทุนเป็ นรายวัน และจัดให้ผดู้ แู ล
ผลประโยชน์ภายในทุกสิน้ วันทาการนัน้
(5.7) จัดทารายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเป็ นรายวัน และจัดส่งให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์ภายในทุกสิน้ วันทาการนัน้
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(5.8) จัดทารายงานอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ และ/หรือ ทรัพย์สนิ ทีม่ มี ลู ค่าเกินอัตราส่วนทีส่ านักงาน กาหนด ใน
กรณีทม่ี ไิ ด้เกิดจากการลงทุนหรือได้หลักทรัพย์มาเพิม่ เติมตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ านักงาน กาหนด และจัดส่ง
ให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ถัดจากวันทีไ่ ด้มาซึง่ หลักทรัพย์ และ/หรือ ทรัพย์สนิ นัน้ มีมลู ค่า
เกินอัตราทีก่ าหนด
(5.9) จัดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทัง้ หมดของผูถ้ อื หน่วยลงทุนรายใดในกรณีทผ่ี ถู้ อื หน่วยลงทุนนัน้ ๆ ขายคืนหน่วยลงทุน
เกินกว่าจานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ “การรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน”
(5.10) กาหนดราคาทีเ่ ป็ นธรรมของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ของกองทุน ด้วยความเห็นชอบของผูด้ แู ลผลประโยชน์เพื่อใช้
ในการคานวณทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการสามารถแสดงให้เห็นได้ว่า วิธกี ารคานวณมูลค่า
ทรัพย์สนิ ของกองทุนตามทีก่ าหนดในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสมาคม ไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ใน
ขณะทีค่ านวณมูลค่า
(5.11) ดูแลติดตาม และรักษาสิทธิของกองทุน รวมถึงการดาเนินการฟ้ องร้อง บังคับคดี หรือฟ้ องร้องเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหาย ทัง้ นี้เพื่อประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุน
(5.12) ขอความเห็นชอบจากผูด้ แู ลผลประโยชน์ในการดาเนินการรับชาระหนี้เพื่อกองทุนรวมด้วยทรัพย์สนิ อื่น
(5.13) จัดทาบัญชีแสดงการลงทุนของกองทุนไว้โดยถูกต้องครบถ้วน
(5.14) จัดทาและจัดส่งรายงานตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
(5.15) คานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ “วิธกี ารคานวณ กาหนดเวลาใน
การคานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์ และวิธกี าร
ดาเนินการในกรณีทม่ี ลู ค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง”
(5.16) สั ่งผูด้ แู ลผลประโยชน์ให้ส่งมอบ รับมอบ แปลงสภาพ จาหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์ ตลอดจนชาระราคาค่า
หลักทรัพย์ และเบิกจ่ายเงินของกองทุนสาหรับค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานของกองทุน ตามข้อ “ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุน”
(5.17) หน้าทีอ่ ่นื ใดตามทีส่ านักงาน กาหนด
(ข) เงือ่ นไขการเปลีย่ นบริษทั จัดการ
กองทุนรวมอาจเปลีย่ นบริษทั จัดการได้เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ และเมื่อได้รบั การอนุมตั ิ หรือเห็นชอบจาก
สานักงาน
1) เมื่อสิน้ สุดระยะเวลา และ/หรือเงือ่ นไขทีก่ าหนดไว้ในโครงการ
2) ในกรณีทม่ี กี ารเปลีย่ นแปลงนโยบาย วิธกี ารในการจัดการ การดาเนินงาน การบริหารจัดการกองทุน หรือมีการ
เปลีย่ นแปลงโครงสร้างผูถ้ อื หน่วยลงทุน หรือกรณีอ่นื ใดอันจะมีผลให้บริษทั จัดการไม่ประสงค์ทจ่ี ะปฏิบตั หิ น้าทีต่ ่อไป
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการไม่รบั หน้าทีใ่ นการจัดการกองทุนต่อไป ทัง้ นี้ บริษทั จัดการจะต้องแจ้งต่อผูถ้ อื หน่วย
ลงทุนล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรว่าไม่ประสงค์จะรับหน้าทีต่ อ่ ไป (ลาออก) โดยทีป่ ระชุมผูถ้ อื หน่วยลงทุนจะต้อง
ดาเนินการจัดหาบริษทั จัดการรายใหม่ทม่ี คี ุณสมบัตคิ รบถ้วนตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสานักงาน และได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน เพื่อทาหน้าทีจ่ ดั การกองทุน
ตามทีร่ ะบุไว้ในโครงการแทนบริษทั จัดการภายในระยะเวลาไม่เกิน 90 วันนับจากวันทีไ่ ด้รบั แจ้งจากบริษทั จัดการ
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ในการเปลีย่ นตัวบริษทั จัดการหากเป็ นกรณีทก่ี ฎหมายกาหนดให้ตอ้ งได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ก็ให้ดาเนินการ
ขอความเห็นชอบดังกล่าวก่อน โดยบริษทั จัดการจะปฏิบตั หิ น้าทีต่ ่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตัง้ บริษทั จัดการรายใหม่
อย่างไรก็ดี หากเป็ นกรณีทบ่ี ริษทั จัดการได้ทาการบอกกล่าวการลาออกจากการเป็ นบริษทั จัดการตามข้อ (2) ข้างต้นนี้จน
ครบถ้วน แต่กองทุน และ/หรือผูถ้ อื หน่วยลงทุน และ/หรือคณะกรรมการลงทุนไม่สามารถจัดหาบริษทั จัดการกองทุนรวม
อื่นใดมารับหน้าทีไ่ ด้ภายใน 180 วันนับแต่วนั ทีบ่ ริษทั จัดการได้ทาการบอกกล่าว บริษทั จัดการสงวนสิทธิทจ่ี ะเลิก
โครงการ โดยถือว่าการดาเนินการดังกล่าวได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนทุกรายแล้ว
บริษทั จัดการกองทุนรวมมีหน้าทีป่ ฏิบตั ติ ามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคาสั ่งทีอ่ อกโดยอาศัยอานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทัง้ นี้ ในกรณีทข่ี อ้ กาหนดในข้อ
ผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคาสั ่งดังกล่าว หากบริษทั
จัดการกองทุนได้ดาเนินการให้เป็ นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคาสั ่งนัน้ ให้ถอื ว่าบริษทั จัดการกองทุนได้ปฏิบตั ใิ ห้
เป็ นไปตามข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว
เงือ่ นไขการเปลีย่ นบริษทั จัดการ :
ในกรณีทม่ี กี ารเปลีย่ นบริษทั จัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคาสั ่งของสานักงาน หรือโดยเหตุอ่นื ใดตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษทั จัดการกองทุนรวมต้องดาเนินการตามทีจ่ าเป็ นเพื่อให้บริษทั จัดการ
กองทุนรวมรายใหม่เข้าทาหน้าทีต่ ่อไปได้ ซึง่ รวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษทั จัดการกองทุนรวม
รายใหม่
2. ผู้ดแู ลผลประโยชน์ :
ชื่อ : ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
ทีอ่ ยู่ : เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-470-5920
โทรสาร : 02-470-1996
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
(1) สิทธิของผูด้ แู ลผลประโยชน์
(1.1) ได้รบั ค่าธรรมเนียมตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากผูส้ ั ่งซื้อหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุน
และกองทุนรวม”
(1.2) บอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ ตามเงือ่ นไขทีก่ าหนดไว้ในสัญญาดังกล่าว ทัง้ นี้ โดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
(2) หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของผูด้ แู ลผลประโยชน์
(2.1) ดูแลให้บริษทั จัดการปฏิบตั ติ ามหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบให้เป็ นไปตามโครงการจัดการกองทุนภายใต้มาตรา
125 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสานักงานทีอ่ อกตามพระราชบัญญัตดิ งั กล่าวโดยเคร่งครัด
(2.2) ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพย์สนิ ของกองทุนโดยแยกทรัพย์สนิ ของกองทุนออกจากทรัพย์สนิ ของผูด้ แู ล
ผลประโยชน์และทรัพย์สนิ ของลูกค้าอื่นจนกว่าจะจดทะเบียนยกเลิกกองทุน พร้อมทัง้ ดูแลให้การเบิกจ่ายของ
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ อิควิต้ี
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กองทุนเป็ นไปตามทีร่ ะบุไว้ในโครงการ โดยต้องเก็บรักษาหรือฝากไว้อย่างปลอดภัยทีผ่ ดู้ แู ลผลประโยชน์ หรือ
บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด หรือธนาคารแห่งประเทศไทย เว้นแต่บริษทั จัดการจะอนุญาต
หรือตกลงเป็ นอย่างอื่น ทัง้ นี้หากมีการเปลีย่ นแปลงสถานทีเ่ ก็บรักษาทรัพย์สนิ ต้องได้รบั ความยินยอมจากบริษทั
จัดการ รับเงินต่าง ๆ ทีก่ องทุนจะพึงได้รบั จากการจัดตัง้ และดาเนินงานของกองทุน เช่น เงินจองซื้อหน่วยลงทุน
เงินปั นผล และดอกเบีย้ จากหลักทรัพย์ เงินได้จากการจาหน่าย หรือเวนคืนหลักทรัพย์ และเงินอืน่ ใดของกองทุน
และนาเข้าไว้ในบัญชีเงินฝาก และ/หรือ บัญชีทรัพย์สนิ ของกองทุน
(2.3) จัดให้มกี ารรับมอบ เปลีย่ นแปลง จาหน่าย ส่งมอบ และโอนหลักทรัพย์ต่าง ๆ ซึง่ เป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุน
ตลอดจนรับชาระหรือชาระราคาค่าหลักทรัพย์ดงั กล่าว ตามคาสั ่งของบริษทั จัดการเมื่อเห็นว่าหลักฐานถูกต้องแล้ว
(2.4) รับรองความถูกต้องในการแจ้งแก้ไขเพิม่ เติมมูลค่าหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุน ณ วันทาการ
สุดท้ายของแต่ละเดือนต่อสานักงานทุกเดือน ภายในวันทาการที่ 7 ของเดือนถัดไป
(2.5) รับรองความถูกต้องในจานวนหน่วยลงทุนทีเ่ พิม่ ขึน้ จากการออกหน่วยลงทุนให้กบั ผูส้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุนหรือผูถ้ อื
หน่วยลงทุน ตามจานวนเงินทีบ่ ริษทั จัดการโอนเข้าบัญชีสั ่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนและจานวนหน่วยลงทุนที่
ถูกยกเลิกจากการขายคืนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนในแต่ละวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนตามคาสั ่งของบริษทั จัดการ
(2.6) ให้ความเห็นชอบแก่บริษทั จัดการในการทีบ่ ริษทั จัดการเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผถู้ อื
หน่วยลงทุนทีไ่ ด้มคี าสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน เนื่องจากมีเหตุจาเป็ นทาให้ไม่สามารถ จาหน่าย จ่าย โอน
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล
(2.7) ให้ความเห็นชอบแก่บริษทั จัดการในการทีบ่ ริษทั จัดการไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่ง
ขายคืนหน่วยลงทุนทีไ่ ด้รบั ไว้แล้ว หรือหยุดรับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน หากเห็นว่ามีเหตุจาเป็ นทา
ให้ไม่สามารถ จาหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผลหรือไม่สามารถ
คานวณมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนได้อย่างเป็ นธรรมและเหมาะสม หรือมีเหตุจาเป็ นอื่นใดเพื่อคุม้ ครองประโยชน์
ของผูถ้ อื หน่วยลงทุน
(2.8) ให้ความเห็นชอบแก่บริษทั จัดการในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ
อื่นแทนเงิน ในกรณีทก่ี องทุนไม่สามารถชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนได้ และผูถ้ อื หน่วย
ลงทุนทีส่ ั ่งขายคืนหน่วยลงทุนตกลงทีจ่ ะรับชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน
ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ มาคมกาหนด
(2.9) ให้ความเห็นชอบราคาทีเ่ ป็ นธรรมของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ของกองทุนในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการสามารถแสดงให้
เห็นว่าการคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนตามทีก่ ฎหมาย ก.ล.ต. หรือประกาศสมาคมไม่เหมาะสมกับ
สภาวการณ์ในขณะคานวณมูลค่าดังกล่าว
(2.10) ให้ความเห็นชอบแก่บริษทั จัดการในการรับชาระหนี้เพื่อกองทุนด้วยทรัพย์สนิ อื่นทีม่ ใิ ช่หลักประกันแทนการชาระ
หนี้ดว้ ยเงินสดตามตราสารแห่งหนี้
(2.11) ให้ความเห็นเกีย่ วกับการจัดการกองทุนของบริษทั จัดการ เพื่อประกอบกับข้อมูลอื่น ๆ ทีบ่ ริษทั จัดการเป็ นผูจ้ ดั หา
ในการจัดทารายงานดังนี้
1) รายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปี บญ
ั ชีหรือปี ปฏิทนิ โดยส่งให้บริษทั จัดการภายใน 30 วันนับตัง้ แต่
วันถัดจากวันสิน้ รอบระยะเวลาหกเดือนดังกล่าว
2) รายงานทุกรอบปี บญ
ั ชี โดยส่งให้บริษทั จัดการภายใน 60 วัน นับแต่วนั สิน้ ปี บญ
ั ชีนนั ้
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ อิควิต้ี
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(2.12) รับรองความถูกต้องในการคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคารับซื้อคืน และราคาขายหน่วยลงทุน
ของกองทุน และการคานวณหน่วยลงทุนทีเ่ พิม่ ขึน้ จากการออกหน่วยลงทุนให้ผสู้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุน และจานวนหน่วย
ลงทุนทีล่ ดลงจากการขายคืนหน่วยลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุน ทีบ่ ริษทั จัดการได้คานวณไว้ และส่งให้ผดู้ แู ล
ผลประโยชน์รบั รอง เมื่อเห็นว่าถูกต้องแล้ว
(2.13) จ่ายเงินจากบัญชีของกองทุนในเวลาทีก่ าหนดตามคาสั ่งของบริษทั จัดการ
(2.14) แจ้งและรายงานให้บริษทั จัดการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเข้าประชุมผูถ้ อื หุน้ รับเงินปั นผล และรับ
ดอกเบีย้ การจองหุน้ เพิม่ ทุน การเปลีย่ นแปลงมูลค่าหุน้ และการเปลีย่ นแปลงอื่นใดทีม่ ผี ลต่อการถือครองหลักทรัพย์
ของกองทุนโดยทันทีทผ่ี ดู้ แู ลผลประโยชน์ได้รบั ข่าวเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากตลาดหลักทรัพย์
(2.15) จัดทารายงาน และบัญชี ดังต่อไปนี้ และส่งให้แก่บริษทั จัดการ
1) รายงานเป็ นลายลักษณ์อกั ษรถึงผลในการดาเนินการตามคาสั ่งของบริษทั จัดการเกีย่ วกับการรับและจาหน่าย
หลักทรัพย์ การรับเงินปั นผล ดอกเบีย้ และอื่น ๆ
2) จัดทาบัญชี และรับรองความถูกต้องของทรัพย์สนิ ของกองทุนทีร่ บั ฝากไว้
3) จัดทาบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สนิ ของกองทุน และรับรองความถูกต้อง
4) จัดทางบกระทบยอดสาหรับบัญชีเงินฝากของกองทุนทีอ่ ยูภ่ ายใต้การดูแลของผูด้ แู ลผลประโยชน์
5) จัดทารายงานเกีย่ วกับเงินสด และรายละเอียดการคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ และมูลค่าหน่วย
ลงทุนของกองทุน
(2.16) แจ้งให้บริษทั จัดการทราบในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการมิได้ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
รวมทัง้ ประกาศหลักเกณฑ์ หรือข้อบังคับอื่นใดทีอ่ อกโดยอาศัยอานาจของกฎหมายดังกล่าวจนก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อกองทุน
(2.17) จัดทารายงานเสนอต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีบริษทั จัดการกระทาการหรืองดเว้นกระทาการจน
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนหรือไม่ปฏิบตั ติ ามหน้าทีต่ ามมาตรา 125 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 5 วันนับแต่วนั ทีผ่ ดู้ แู ลผลประโยชน์รถู้ งึ เหตุการณ์ดงั กล่าว
(2.18) ดูแลและตรวจสอบสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานของกองทุนตามทีเ่ ห็นสมควร ทัง้ นี้จะต้องไม่เข้ามามีอานาจต่อการ
ตัดสินใจและการดาเนินงานของบริษทั จัดการ
(2.19) ดาเนินการฟ้ องร้องบังคับคดีให้บริษทั จัดการปฏิบตั ติ ามหน้าทีข่ องตนหรือฟ้ องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความ
เสียหายจากบริษทั จัดการ ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทัง้ ปวง หรือเมื่อได้รบั คาสั ่งจากสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สาหรับค่าใช้จ่ายในการฟ้ องร้องบังคับคดีเพื่อประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนในกองทุนให้
เรียกร้องจากทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม
(2.20) ในกรณีทม่ี กี ารเลิกโครงการ หน้าทีผ่ ดู้ แู ลผลประโยชน์จะสิน้ สุดเมื่อผูช้ าระบัญชีได้จดทะเบียนเลิกกองทุนกับ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยในช่วงระยะเวลาทีก่ ารชาระบัญชียงั ไม่สน้ิ สุดผูด้ แู ลผลประโยชน์จะรับฝาก
ทรัพย์สนิ ของกองทุนจนกว่าจะจดทะเบียนเลิกกองทุน
(2.21) ในกรณีทผ่ี ดู้ แู ลผลประโยชน์หมดหน้าทีล่ งไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ผูด้ แู ลผลประโยชน์นนั ้ ต้องทาหน้าทีผ่ ดู้ แู ล
ผลประโยชน์ของกองทุนต่อไปอย่างสมบูรณ์จนกว่าการจัดการโอนทรัพย์สนิ และเอกสารหลักฐานทัง้ หมดของ
กองทุนนัน้ ตลอดจนการดาเนินการอื่นใดทีจ่ าเป็ นเพื่อให้การโอนทรัพย์สนิ และเอกสารทัง้ หลายเป็ นไปโดยเรียบร้อย
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ อิควิต้ี

7

ข้อผูกพัน
ให้แก่ผดู้ แู ลผลประโยชน์รายใหม่จะเสร็จสิน้ และผูด้ แู ลผลประโยชน์รายใหม่สามารถทาหน้าทีไ่ ด้ทนั ที เว้นแต่บริษทั
จัดการหรือผูม้ อี านาจตามกฎหมายจะมีคาสั ่งเป็ นอย่างอื่น
(2.22) แจ้งการเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทารายงานในเรื่องดังกล่าว พร้อมทัง้ แสดงเหตุผล
และหลักฐานทีไ่ ด้ให้ความเห็นชอบหรือทีไ่ ด้ให้การรับรองข้อมูลใน รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการ
ชดเชยราคาจากผูด้ แู ลผลประโยชน์ให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน
(2.23) ทาการรับรองในกรณีทร่ี าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องอันมีสาเหตุเนื่องจากจากปั จจัยภายนอกทีไ่ ม่อาจควบคุมได้ เช่น
จากราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้ สุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซ้อื ขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง
(2.24) รับรองข้อมูลการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนย้อนหลัง รวมถึงการชดเชยราคากรณีคานวณหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(2.25) กรณีการชาระบัญชีกองทุน ผูด้ แู ลผลประโยชน์จะดาเนินการเฉลีย่ เงินคืนแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สนิ
คงเหลือทีผ่ ชู้ าระบัญชีระบุ รวมถึงการรับฝากทรัพย์สนิ จนกว่าการชาระบัญชีจะเสร็จสิน้
(2.26) จดทะเบียนทรัพย์สนิ หรือหลักทรัพย์ทต่ี อ้ งจดทะเบียนต่อนายทะเบียน หรือผูอ้ อกหลักทรัพย์แล้วแต่กรณี
(2.27) จัดทาบัญชีและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สนิ ของกองทุนทีร่ บั ฝากไว้ รวมทัง้ จัดทาบัญชีแสดงการรับจ่ายของ
กองทุนด้วย
(2.28) ผูด้ แู ลผลประโยชน์จะปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีพ่ ระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสานักงาน ประกาศไว้โดยเคร่งครัด
(2.29) ดาเนินการอื่น ๆ ตามทีก่ าหนดไว้ในสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์ ทัง้ นี้ตอ้ งไม่ขดั ต่อกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศของสานักงาน หรือ ประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ผูด้ แู ลผลประโยชน์มอี านาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบตามทีก่ าหนดไว้ในสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
และตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึง่ รวมถึงหน้าทีด่ แู ลรักษาประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วย
ลงทุน และเมื่อมีการเปลีย่ นแปลงผูด้ แู ลผลประโยชน์ ผูด้ แู ลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าทีด่ าเนินการตามทีจ่ าเป็ นเพื่อให้
ผูด้ แู ลผลประโยชน์รายใหม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีต่ ่อไปได้ ซึง่ การดาเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื่อในหนังสือเพื่อ
รับรองความถูกต้องและครบถ้วนของสิง่ ทีส่ ่งมอบให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลีย่ นแปลงผูด้ แู ลผลประโยชน์
ในกรณีทผ่ี ดู้ แู ลผลประโยชน์กระทาการ งดเว้นกระทาการ หรือละเลยไม่ปฏิบตั หิ น้าที่ ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผูถ้ อื
หน่วยลงทุน ผูถ้ อื หน่วยลงทุนอาจใช้สทิ ธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้ องร้องบังคับคดีกบั ผูด้ แู ลผลประโยชน์เพื่อประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทัง้ ปวงได้
ผูด้ แู ลผลประโยชน์ตอ้ งไม่กระทาการอันเป็ นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผูถ้ อื หน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระทา
นัน้ จะเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของผูด้ แู ลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผูอ้ ่นื เว้นแต่เป็ นการเรียกค่าตอบแทนในการทา
หน้าทีเ่ ป็ นผูด้ แู ลผลประโยชน์ หรือเป็ นการดาเนินการในลักษณะทีเ่ ป็ นธรรมและได้เปิ ดเผยข้อมูลให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทราบ
ก่อนอย่างเพียงพอแล้ว โดยผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีไ่ ด้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน
ในกรณีทก่ี ารดาเนินการใดต้องได้รบั มติของผูถ้ อื หน่วยลงทุน หากบริษทั จัดการกองทุนรวมไม่ดาเนินการขอมติ ให้ผดู้ แู ล
ผลประโยชน์มอี านาจดาเนินการตามทีจ่ าเป็ นเพื่อขอมติของผูถ้ อื หน่วยลงทุนได้
เงือ่ นไขการเปลีย่ นผูด้ แู ลผลประโยชน์ :
บริษทั จัดการจะเปลีย่ นตัวผูด้ แู ลผลประโยชน์เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งหรือทัง้ หมดดังต่อไปนี้ ทัง้ นี้ โดยได้รบั ความเห็นชอบ
จากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ อิควิต้ี
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(1) เมื่อบริษทั จัดการหรือผูด้ แู ลผลประโยชน์มคี วามประสงค์จะบอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์โดยบอกกล่าวให้อกี
ฝ่ ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไม่น้อยกว่า 90 วัน
(2) ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการหรือผูด้ แู ลผลประโยชน์ไม่ปฏิบตั ติ ามหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีไ่ ด้ตกลงไว้ผดู้ แู ลผลประโยชน์
หรือบริษทั จัดการอาจบอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์ โดยบอกกล่าวให้อกี ฝ่ ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็ นเวลาไม่
น้อยกว่า 30 วัน
(3) ในกรณีทม่ี กี ารเปลีย่ นแปลงเงือ่ นไขในการจัดการโครงการ หรือมีการแก้ไขเปลีย่ นแปลงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์หรือ
ประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอ่นื ใดอันจะมีผลให้บริษทั
จัดการและผูด้ แู ลผลประโยชน์ไม่สามารถตกลงทีจ่ ะแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา ให้สอดคล้องกับกฎหมาย และประกาศ
ดังกล่าว ทัง้ นี้เนื่องจากการเปลีย่ นแปลงดังกล่าว มีผลให้เป็ นการเพิม่ ภาระหน้าทีแ่ ก่ผดู้ แู ลผลประโยชน์ และผูด้ แู ล
ผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าทีด่ งั กล่าวต่อไป ผูด้ แู ลผลประโยชน์มสี ทิ ธิบอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์ได้
โดยบอกกล่าวให้บริษทั จัดการทราบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
(4) ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากซึง่ คิดตามจานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่ากึง่ หนึ่งของจานวนหน่วย
ลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนเรียกร้องให้มกี ารเปลี่ยนแปลงผูด้ แู ลผลประโยชน์
(5) ในกรณีทผ่ี ดู้ แู ลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัตขิ อ้ หนึ่งข้อใดตามประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยคุณสมบัติ
ของผูด้ แู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวม บริษทั จัดการจะดาเนินการให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์จดั การแก้ไขให้ถูกต้องภายใน
15 วันนับแต่วนั ทีบ่ ริษทั จัดการตรวจพบหรือปรากฎจากการตรวจสอบของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน
3 วัน นับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันทีไ่ ด้แก้ไขเสร็จสิน้
ในกรณีทผ่ี ดู้ แู ลผลประโยชน์มไิ ด้ทาการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษทั จัดการจะดาเนินการขออนุญาต
เปลีย่ นตัวผูด้ แู ลผลประโยชน์ต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันที่ ครบ
กาหนดเวลาให้แก้ไข และเมื่อได้รบั อนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้วบริษทั
จัดการจะแต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์รายใหม่แทนโดยพลัน ทัง้ นี้เว้นแต่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะสั ่งเป็ นอย่าง
อื่น
(6) ในกรณีทผ่ี ดู้ แู ลผลประโยชน์นาข้อมูลต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วกับการจัดการกองทุน หรือข้อมูลอื่นทีเ่ กีย่ วข้องกับกองทุนไปเปิ ดเผย
หรือใช้ในทางทีก่ ่อหรืออาจจะก่อความเสียหายต่อกองทุนหรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผดู้ แู ลผลประโยชน์เอง บริษทั
จัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์ได้ทนั ที
เนื่องจากพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กาหนดให้กองทุนต้องมีผดู้ แู ลผลประโยชน์ ดังนัน้
ในกรณีทผ่ี ดู้ แู ลผลประโยชน์หมดหน้าทีล่ งตามข้อ “เงือ่ นไขการเปลีย่ นผูด้ แู ลผลประโยชน์” ผูด้ แู ลผลประโยชน์นนั ้ ต้อง
ทาหน้าทีด่ แู ลผลประโยชน์ของกองทุนต่อไปอย่างสมบูรณ์จนกว่าการจัดการโอนทรัพย์สนิ และเอกสารทัง้ หมดของ
กองทุนนัน้ ตลอดจนถึงการดาเนินการอื่นใดทีจ่ าเป็ นเพื่อให้การโอนทรัพย์สนิ และเอกสารทัง้ หลายเป็ นไปโดยเรียบร้อย
ให้แก่ผดู้ แู ลผลประโยชน์รายใหม่จะเสร็จสิน้ และผูด้ แู ลผลประโยชน์รายใหม่สามารถทาหน้าทีไ่ ด้ทนั ทีเว้นแต่บริษทั
จัดการหรือผูม้ อี านาจลงนามตามกฎหมายจะมีคาสั ่งเป็ นอย่างอืน่
ในกรณีผดู้ แู ลผลประโยชน์กระทาการอันเป็ นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีไ่ ม่เข้า
ข้อยกเว้นให้กระทาได้ หากเป็ นกรณีทม่ี นี ัยสาคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมมีอานาจ
บอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์ได้
สถานทีเ่ ก็บรักษาทรัพย์สนิ กองทุนรวม :
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ อิควิต้ี
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เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-470-5920 โทรสาร : 02-470-1996
และ/หรือ ทีบ่ ริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด หรือทีผ่ ดู้ แู ลผลประโยชน์ทบ่ี ริษทั จัดการจะแต่งตัง้ ขึน้
3. ผู้สอบบัญชี :
ชื่อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์
ทีอ่ ยู่ : ผูส้ อบบัญชีเลขที่ 4917
บริษทั พีวี ออดิท จากัด อาคารว่องวานิช บี ชัน้ 14 เลขที่ 100/19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310 โทร : +66 2645 0080
ชื่อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร
ทีอ่ ยู่ : ผูส้ อบบัญชีเลขที่ 3787
บริษทั พีวี ออดิท จากัด อาคารว่องวานิช บี ชัน้ 14 เลขที่ 100/19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310 โทร : +66 2645 0080
ชื่อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้
ทีอ่ ยู่ : ผูส้ อบบัญชีเลขที่ 8382
บริษทั พีวี ออดิท จากัด อาคารว่องวานิช บี ชัน้ 14 เลขที่ 100/19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310 โทร : +66 2645 0080
ชื่อ : นาย อุดม ธนูรตั น์พงศ์
ทีอ่ ยู่ : ผูส้ อบบัญชีเลขที่ 8501
บริษทั พีวี ออดิท จากัด อาคารว่องวานิช บี ชัน้ 14 เลขที่ 100/19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310 โทร : +66 2645 0080
ชื่อ : นางสาว ชุตมิ า วงษ์ศราพันธ์ชยั
ทีอ่ ยู่ : ผูส้ อบบัญชีเลขที่ 9622
บริษทั พีวี ออดิท จากัด
อาคารว่องวานิช บี ชัน้ 14 เลขที่ 100/19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทร :
+66 2645 0080
ชื่อ : นางสาว รฐาภัทร ลิม้ สกุล
ทีอ่ ยู่ : ผูส้ อบบัญชีเลขที่ 10508
บริษทั พีวี ออดิท จากัด
อาคารว่องวานิช บี ชัน้ 14 เลขที่ 100/19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทร :
+66 2645 0080
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ อิควิต้ี
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4. นายทะเบียนหน่ วยลงทุน :
ชื่อ : บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด
ทีอ่ ยู่ : 44 อาคารซีไอเอ็มบี ไทย ชัน้ 16 ถ.หลังสวน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร.0-2686-9500
5. ผู้จดั จาหน่ าย : ไม่มี
6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน :
ชื่อ : ฟิ นันซ่า จากัด บล.
ทีอ่ ยู่ : เลขที่ 48/45 ชัน้ 20 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : (02)697-3800, (02)697-0300 และสาขาของ บริษทั หลักทรัพย์ ฟิ นันซ่า จากัด
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
(1) สิทธิของผูส้ นับสนุนการายหรือรับซื้อคืน
(1.1) ได้รบั ค่าธรรมเนียม ตามทีร่ ะบุไว้ในสัญญาแต่งตัง้ ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
(1.2) บอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนตามเงือ่ นไขทีก่ าหนดไว้ในสัญญาแต่งตัง้ ผูส้ นับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืน
(2) หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
(2.1) ให้จดั วางเอกสารเผยแพร่ ณ สานักงานใหญ่และสาขา (ถ้ามี) ของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเกีย่ วกับ
กองทุน รวมทัง้ ดาเนินการด้วยความร่วมมือของบริษทั จัดการในการเผยแพร่มลู ค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วย
ลงทุน ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน รวมทัง้ ข้อมูลและเอกสารอันจาเป็ น
(2.2) แจกจ่ายหนังสือชีช้ วนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญทีผ่ ลู้ งทุนควรทราบ ใบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน ใบคาสั ่งซื้อหน่วยลงทุน
ใบคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน หรือเอกสารการเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่าย หรือเอกสารอื่นๆที่
เกีย่ วข้องกับกองทุน
(2.3) รับเอกสารและตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของเอกสารทีใ่ ช้ในการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนและ
เอกสารอื่นๆทีเ่ กีย่ วข้อง
(2.4) ตรวจสอบเอกสารการแสดงตน อาทิ บัตรประชาชน บัตรข้าราชการ ว่าตรงกับชื่อของผูถ้ อื หน่วยลงทุนของกองทุน
ในการทาธุรกรรมกับกองทุน
(2.5) รับชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน หรือชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน ทัง้ นี้ ตามเงือ่ นไขทีร่ ะบุ
ในโครงการ
(2.6) ยืนยันการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ส่งมอบหรือรับมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน/
ใบกากับภาษี และเอกสารอื่นใดทีเ่ กีย่ วข้อง
(2.7) คืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผซู้ ้อื ทีไ่ ม่ได้รบั การจัดสรรหน่วยลงทุนตามเงือ่ นไขทีร่ ะบุไว้ในโครงการจัดการ
กองทุนรวม
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ อิควิต้ี
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(2.8) ให้ความร่วมมือกับบริษทั จัดการในการแจ้งหรือติดต่อกับผูส้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุน หรือผูถ้ อื หน่วยลงทุนเมื่อมีความจาเป็ นที่
จะต้องแจ้งหรือติดต่อเกีย่ วกับสิทธิประโยชน์ของผูส้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุน หรือผูถ้ อื หน่วยลงทุน หรือเมื่อมีเหตุจาเป็ นอื่นใด
(2.9) ทาการอื่นใดทีเ่ กีย่ วข้องกับหน้าทีด่ งั กล่าวข้างต้น
(2.10) ดาเนินการอื่นๆ ตามทีก่ าหนดไว้ในสัญญาแต่งตัง้ ตัวแทน ตลอดจนหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของตัวแทนตาม
หลักเกณฑ์ และวิธกี ารทีพ่ ระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
สานักงาน ก.ล.ต. รวมถึงกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องอย่างเคร่งครัด
7. ผู้ดแู ลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) : ไม่มี
8. ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายที่ไม่ได้เป็ นผู้ดแู ลสภาพคล่อง) : ไม่มี
9. ที่ปรึกษา : ไม่มี
10. ผูป้ ระกัน (กรณี กองทุนมีประกัน) : ไม่มี
11. ผู้รบั มอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : ไม่มี
12. คณะตัวแทนผู้ถอื หน่ วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : --ไม่มี–
เนื่องจากไม่ใช่กองทุนรวมสาหรับผูล้ งทุนต่างประเทศ (Country Fund)
13. สิ ทธิ หน้ าที่และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่ วยลงทุน :
13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน :
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนให้กบั บริษทั จัดการหรือผ่านตัวแทน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทาการขายหรือรับซื้อ
คืนหน่วยลงทุน ตามทีก่ าหนดไว้ในข้อ “การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในหนังสือชีช้ วน”
13.2. สิทธิในการรับเงินปั นผล :
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนมีสทิ ธิทจ่ี ะได้รบั การจัดสรรกาไรในรูปของเงินปั นผลจากกองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีร่ ะบุไว้ใน
หัวข้อ “กาหนดเวลา และวิธกี ารจ่ายเงินปั นผลแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน”
13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน :
1) ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้อย่างเสรี
2) วิธกี ารขอโอนหน่วยลงทุน
2.1) การโอนหน่วยลงทุนจะกระทาได้โดยกรอกแบบคาขอโอนหน่วยลงทุนตามทีบ่ ริษทั จัดการหรือนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนกาหนด พร้อมทัง้ ลงลายมือชื่อผูโ้ อนและผูร้ บั โอน และได้ยน่ื คาขอดังกล่าวพร้อมเอกสารทีก่ าหนดแก่นาย
ทะเบียนหน่วยลงทุน
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ อิควิต้ี
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2.2) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะบันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุน และออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผรู้ บั
โอนหน่วยลงทุน และผูโ้ อนหน่วยลงทุนภายใน 30 วัน นับแต่วนั ทีน่ ายทะเบียนหน่วยลงทุนได้รบั คาขอโอนหน่วย
ลงทุน
2.3) ผูร้ บั โอนหน่วยลงทุนจะมีสทิ ธิในฐานะผูถ้ อื หน่วยลงทุนของกองทุนก็ต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บนั ทึก ชื่อ
ผูร้ บั โอนหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนแล้ว
ในกรณีทผ่ี รู้ บั โอนยังไม่เคยมีบญ
ั ชีกองทุนกับบริษทั จัดการมาก่อน ผูร้ บั โอนจะต้องดาเนินการขอเปิ ดบัญชี
กองทุนตามวิธที ก่ี าหนดไว้ในโครงการนี้
บริษทั จัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีทก่ี ารถือหน่วยลงทุนของ
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินข้อจากัดการถือหน่วยลงทุน
13.4. ข้อจากัดการโอนหน่วยลงทุน :
13.5. สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิม่ เติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธจี ดั การ :
13.5.1 ผูถ้ อื หน่วยลงทุนมีสทิ ธิลงมติเพื่อให้บริษทั จัดการทาการแก้ไขเพิม่ เติมโครงการจัดการกองทุนโดยบริษทั จัดการจะ
กระทาการตามหัวข้อ "การขอมติของผูถ้ อื หน่วยลงทุน และวิธกี ารแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธกี าร
จัดการ"
13.5.2 กรณีผถู้ อื หน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนรวม
บริษทั จัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนทีเ่ กินกว่า 1 ใน 3 เว้นแต่กรณีทม่ี กี ารแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิด
ดังกล่าวมีผถู้ อื หน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผูถ้ อื หน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจานวนทีถ่ อื อยู่
13.6. สิทธิในการได้รบั เงินคืนเมือ่ เลิกโครงการ :
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนมีสทิ ธิทจ่ี ะได้รบั เงินคืน และ/หรือ ได้รบั ทรัพย์สนิ อื่นแทนเงิน เมื่อบริษทั จัดการเลิกกองทุนรวม โดยบริษทั
จัดการจะจัดให้มกี ารชาระบัญชีตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารตามทีก่ าหนดไว้ในโครงการนี้
13.7. สิทธิประโยชน์อ่นื ๆ :
1 สิทธิในการจานาหน่วยลงทุน
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนของกองทุนสามารถนาหน่วยลงทุนไปจานาได้ตามกฎหมาย
2 สิทธิในการได้รบั ชาระค่ารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นแทนเงิน
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนมีสทิ ธิได้รบั ชาระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นแทนเงินได้ ในกรณีทก่ี องทุนไม่
สามารถชาระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนได้ตามทีก่ าหนดในข้อ “การชาระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนด้วย
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นแทนเงิน”
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนมีความรับผิดจากัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนทีย่ งั ส่งใช้แก่บริษทั จัดการกองทุนรวมไม่ครบ
การทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถอื
ว่าผูถ้ อื หน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับทีจ่ ะผูกพันตามข้อกาหนดในข้อผูกพันซึง่ ลงนามโดยผูด้ แู ลผลประโยชน์ทไ่ี ด้รบั การแต่งตัง้
จากบริษทั จัดการกองทุนรวมโดยชอบ
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนมีสทิ ธิเรียกให้บริษทั จัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของ
ทุนของกองทุนรวมทีต่ นถือ ทัง้ นี้ ในกรณีทม่ี กี ารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รบั ประโยชน์ตอบแทนหรือการคืน
เงินทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็ นไปตามข้อกาหนดของหน่วยลงทุนชนิดนัน้ ๆ ด้วย
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ อิควิต้ี

13

ข้อผูกพัน
13.8. อื่น ๆ :
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนมีความรับผิดจากัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนทีย่ งั ส่งใช้แก่บริษทั จัดการกองทุนรวมไม่ครบ
การทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถอื
ว่าผูถ้ อื หน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับทีจ่ ะผูกพันตามข้อกาหนดในข้อผูกพันซึง่ ลงนามโดยผูด้ แู ลผลประโยชน์ทไ่ี ด้รบั การ
แต่งตัง้ จากบริษทั จัดการกองทุนรวมโดยชอบ
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนมีสทิ ธิเรียกให้บริษทั จัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของ
ทุนของกองทุนรวมทีต่ นถือ ทัง้ นี้ ในกรณีทม่ี กี ารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รบั ประโยชน์ตอบแทนหรือการคืน
เงินทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็ นไปตามข้อกาหนดของหน่วยลงทุนชนิดนัน้ ๆ ด้วย
14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิ ทธิ ในหน่ วยลงทุน :
14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
- ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน
- หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
14.2. เงือ่ นไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ :
(1) โครงการจัดการจะใช้ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) โดยบริษทั จัดการจะดาเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทา
การบันทึกชื่อผูส้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุนเป็ นผูถ้ อื หน่วยลงทุนในทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนตามรายละเอียดใน “ใบคาขอเปิ ด
บัญชีกองทุนและ/หรือบัญชีผถู้ อื หน่วยลงทุน” และ “ใบคาสั ่งซื้อหน่วยลงทุน” เมื่อผูส้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุนได้ชาระเงินค่าซื้อ
หน่วยลงทุนครบถ้วนแล้ว
(2) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออก “หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกากับภาษี และ/หรือเอกสาร/
ข้อความใดซึง่ ไม่จากัดรูปแบบและวิธกี ารอันสามารถเป็ นหลักฐานยืนยันการทารายการสั ่งซื้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว
ได้” ทุกครัง้ ทีม่ กี ารสั ่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน เพื่อเป็ นการยืนยันจานวนหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน และจะ
จัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกากับภาษี และ/หรือเอกสาร/ข้อความใดซึง่ ไม่จากัดรูปแบบ
และวิธกี ารอันสามารถเป็ นหลักฐานยืนยันการทารายการสั ่งซื้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ ให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน
ภายใน 15 วันทาการนับแต่วนั ทาการถัดจากวันทีป่ ิ ดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก หรือภายใน 4 วันทาการนับแต่
วันทาการถัดจากวันทีท่ ารายการนัน้ ๆ ทัง้ นี้ ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถแสดงความประสงค์ขอรับหนังสือเพื่อรับรองการ
ถือหน่วยลงทุน ณ ขณะใดขณะหนึ่งได้ โดยติดต่อยังบริษทั จัดการ หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน อนึ่งเอกสาร
หลักฐานต่าง ๆ จะจัดส่งโดยทางไปรษณีย์ หรือให้ผสู้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็ นผูม้ อบให้ และ/หรือวิธกี ารอื่นใด
ทีบ่ ริษทั จัดการกาหนดและเห็นว่าเหมาะสมโดยเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของผูส้ ั ่งซื้อ แล้วแต่กรณี
นายทะเบียนหน่วยลงทุนและ/หรือบริษทั จัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหน่วยลงทุนทีป่ รากฏในทะเบียนผูถ้ อื หน่วย
ลงทุนและในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนทีน่ ายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ส่งให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนฉบับล่าสุดเป็ น
รายการทีเ่ ป็ นปั จจุบนั และถูกต้อง
(3) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดาเนินการให้มกี ารออกและจัดส่ง “รายงานการถือหน่วยลงทุน” ซึง่ ได้รบั การปรับปรุง
รายการให้เป็ นปัจจุบนั ณ วันทาการสุดท้ายของทุกไตรมาส ตามปี ปฏิทนิ ให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนทีม่ ชี ่อื ปรากฏอยู่ใน
สมุดทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน ณ วันทาการสุดท้ายของงวดนัน้ ๆ ทางไปรษณีย์ และ/หรือวิธกี ารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการ
กาหนดและเห็นว่าเหมาะสมโดยเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุน
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ อิควิต้ี
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ทัง้ นี้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข/เปลีย่ นแปลง/เพิม่ เติม เอกสาร ข้อความ รวมถึงวิธกี ารแจ้ง และ/หรือการ
ดาเนินการใดๆ เพื่อเป็ นหลักฐานการยืนยันจานวนหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนในอนาคต โดยบริษทั จัดการ
จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนการแก้ไข/เปลีย่ นแปลง/เพิม่ เติม นัน้ ทัง้ นี้ เป็ นไปเพื่อประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนเป็ น
สาคัญ
บริษทั จัดการกองทุนรวมจะจัดทาหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน เพื่อให้ผถู้ อื หน่วยลงทุน
สามารถใช้อา้ งอิงต่อบริษทั จัดการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได้
ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หน่วยลงทุนจาเป็ นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษทั จัดการกองทุนรวมต้องจัดทาใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุน
15. กาหนดเวลา วิ ธีการ และข้อจากัดในการจ่ายเงิ นปันผลแก่ผ้ถู ือหน่ วยลงทุน :
บริษทั จัดการจะจ่ายเงินปั นผลตามทีก่ าหนดไว้ในหัวข้อ “นโยบายจ่ายเงินปั นผล” โดยในกรณีทม่ี กี ารจ่ายเงินปั นผล บริษทั จัดการจะ
ดาเนินการจ่ายเงินปั นผลโดยปฏิบตั ดิ งั นี้
(1) บริษทั จัดการจะกาหนดวันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อรับเงินปั นผลภายใน 30 วันทาการนับจากวันสิน้ งวด
บัญชี วันที่ 30 มิถุนายนของทุกปี และในวันอื่นๆกรณีมกี ารจ่ายเงินปั นผลเพิม่ เติมตามทีบ่ ริษทั จัดการพิจารณาเห็นสมควร
(2) ผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีม่ สี ทิ ธิได้รบั เงินปั นผลต้องเป็ นผูถ้ อื หน่วยทีม่ ชี ่อื ปรากฏอยู่ในทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน ณ วันปิ ดสมุดทะเบียน
พักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อรับเงินปั นผล
(3) บริษทั จัดการจะประกาศการจ่ายเงินปั นผล วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อรับเงินปั นผล และอัตราการจ่ายเงิน
ปั นผล โดยปฏิบตั ดิ งั ต่อไปนี้
(ก) เปิ ดเผยข้อมูลผ่านช่องทางทีผ่ ลู้ งทุนทัวไปสามารถเข้
่
าถึงได้ เว้นแต่เป็ นกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน
(ข) แจ้งผูด้ แู ลผลประโยชน์ และผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีม่ ชี ่อื อยู่ในทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน รวมถึงผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีถ่ อื หน่วยลงทุน
ชนิดไม่ระบุช่อื ผูถ้ อื เมื่อได้รบั การร้องขอ
(4) บริษทั จัดการจะจ่ายเงินปั นผลเป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั ่งจ่ายในนามผูถ้ อื หน่วยลงทุนและจัดส่งให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตามทีอ่ ยูท่ ผ่ี ถู้ อื หน่วยลงทุนระบุไว้ในแบบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน หรือนาเช็คเข้าบัญชีเงินฝากของผูถ้ อื หน่วยลงทุน
ตามทีร่ ะบุไว้ในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน ทัง้ นี้บริษทั จัดการจะดาเนินการให้มกี ารจ่ายเงินปั นผลภายใน 30 วันนับแต่วนั ปิ ดสมุด
ทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อรับเงินปั นผล
ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หน่วยลงทุนไม่ใช้สทิ ธิขอรับเงินปั นผลจานวนใดภายในอายุความใช้สทิ ธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ บริษทั จัดการจะไม่นาเงินดังกล่าวไปใช้เพื่อการอื่นใดนอกจากเพื่อประโยชน์ของกองทุน
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16. วิธีการชาระเงิ นหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผ้ถู อื หน่ วยลงทุน :
หากมีการผิดนัดชาระหนี้หรือมีพฤติการณ์ว่าผูอ้ อกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมจะไม่
สามารถชาระหนี้ได้ บริษทั จัดการจะรับชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สนิ อืน่ ทัง้ ทีเ่ ป็ นหลักประกันและมิใช่หลักประกันเพื่อกองทุนรวม
ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารในการจัดการกองทุนรวมในกรณีทผ่ี อู้ อกตราสารแห่งหนี้
หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชาระหนี้ ดังนี้
16.1 กรณีทบ่ี ริษทั จัดการได้บนั ทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็ นศูนย์
16.1.1 เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็ นศูนย์ ผูถ้ อื หน่วยลงทุนทุกรายทีม่ ชี ่อื อยูใ่ นทะเบียน
ผูถ้ อื หน่วยลงทุน ณ วันทีบ่ ริษทั จัดการได้บนั ทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็ นศูนย์เป็ นผูม้ สี ทิ ธิใน
เงินได้สุทธิจากทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการรับชาระหนี้
16.1.2 เมื่อได้รบั ทรัพย์สนิ มาจากการรับชาระหนี้ บริษทั จัดการจะไม่นาทรัพย์สนิ ดังกล่าวและเงินได้สุทธิจากทรัพย์สนิ
ทีไ่ ด้จากการรับชาระหนี้ มารวมคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม และจะจาหน่ายทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จาก
การรับชาระหนี้ในโอกาสแรกทีส่ ามารถกระทาได้โดยคานึงถึงประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ เว้นแต่
กรณีทผ่ี ถู้ อื หน่วยลงทุนทีม่ สี ทิ ธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการรับชาระหนี้ตกลงรับชาระหนี้ดว้ ย
ทรัพย์สนิ ดังกล่าวแทนเงิน ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ มาคมบริษทั จัดการลงทุนกาหนดโดยได้รบั ความ
เห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ในระหว่างทีบ่ ริษทั จัดการยังไม่สามารถจาหน่ายทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการรับชาระหนี้ บริษทั จัดการอาจจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ นัน้ ได้ และในกรณีทม่ี คี ่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สนิ บริษทั จัดการจะจ่ายจากเงิน
สารองรายได้หรือผลประโยชน์ทไ่ี ด้จากการบริหารทรัพย์สนิ นัน้
16.1.3 เมื่อมีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการรับชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สนิ อื่นในแต่ละครัง้ บริษทั จัดการจะเฉลีย่ เงิน
ได้สุทธิจากทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการรับชาระหนี้คนื ให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนทีม่ สี ทิ ธิในเงินได้สุทธินนั ้ ภายใน 45 วัน
นับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันทีม่ เี งินได้สุทธิ และจะแจ้งรายละเอียดเกีย่ วกับการเฉลีย่ เงินคืนไปยังสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันทีบ่ ริษทั จัดการได้เฉลีย่ เงินคืน เว้นแต่
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผันระยะเวลาการเฉลีย่ เงินคืนเป็ นอย่างอื่น
16.1.4 เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็ นศูนย์แล้ว ต่อมาปรากฎว่ากองทุนรวมได้รบั ชาระหนี้
ตามตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็ นเงิน บริษทั จัดการจะปฏิบตั ติ ามความในข้อ 5.1.3 โดย
อนุโลม
16.2 กรณีทบ่ี ริษทั จัดการไม่ได้บนั ทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็ นศูนย์
16.2.1 ก่อนการรับชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สนิ อื่นทีม่ ใิ ช่หลักประกันในแต่ละครัง้ บริษทั จัดการจะต้องได้รบั ความเห็นชอบ
จากผูถ้ อื หน่วยลงทุนมติพเิ ศษและบริษทั จัดการจะระบุรายละเอียดเกีย่ วกับทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนรวมจะได้จาก
การรับชาระหนี้ มูลค่าของทรัพย์สนิ ประมาณการค่าใช้จ่าย พร้อมเหตุผลและความจาเป็ นในการรับชาระหนี้
16.2.2 เมื่อได้รบั ทรัพย์สนิ มาจากการรับชาระหนี้ บริษทั จัดการจะนาทรัพย์สนิ ดังกล่าวมารวมคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ
สุทธิของกองทุนรวมโดยจะกาหนดราคาทรัพย์สนิ นัน้ เพื่อใช้ในการคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ ามาคมบริษทั จัดการลงทุนกาหนดโดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะดาเนินการกับทรัพย์สนิ ดังกล่าวดังนี้
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(1) กรณีเป็ นทรัพย์สนิ ประเภททีก่ องทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษทั จัดการอาจมีไว้ซง่ึ ทรัพย์สนิ
ดังกล่าวต่อไปเพื่อเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมก็ได้
(2) กรณีเป็ นทรัพย์สนิ ประเภททีก่ องทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษทั จัดการจะจาหน่ายทรัพย์สนิ
ดังกล่าวในโอกาสแรกทีส่ ามารถกระทาได้โดยคานึงถึงประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ และใน
ระหว่างทีบ่ ริษทั จัดการยังไม่สามารถจาหน่ายทรัพย์สนิ ดังกล่าว บริษทั จัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สนิ ดังกล่าว
ในกรณีทม่ี คี ่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สนิ บริษทั จัดการจะจ่ายจากทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม
เงือ่ นไขเพิม่ เติม
ในการเฉลีย่ เงินคืนในแต่ละครัง้ ตามวรรคหนึ่ง หากบริษทั จัดการสามารถแสดงเหตุผลให้เห็นว่าเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการรับชาระหนี้ไม่คมุ้ กับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลีย่ เงินคืนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน บริษทั
จัดการอาจนาเงินได้สุทธิจากทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการรับชาระหนี้ดงั กล่าวไปรวมจ่ายในโอกาสแรกทีก่ ารเฉลีย่ เงิน
คืนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนจะคุม้ กับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ทัง้ นี้ หากได้มกี ารจาหน่ายทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการรับ
ชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สนิ อื่นจนครบถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สุทธิจากทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการรับชาระหนี้นนั ้
ไม่คมุ้ กับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลีย่ เงินคืน บริษทั จัดการอาจนาเงินได้สุทธิจากทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการรับชาระ
หนี้ดงั กล่าวมารวมคานวณเป็ นมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวมก็ได้
16.3 ในกรณีทม่ี พี ฤติการณ์ว่าผูอ้ อกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชาระหนี้ได้
บริษทั จัดการกองทุนรวมจะดาเนินการให้ผถู้ อื หน่วยทุกรายทีม่ ชี ่อื อยู่ในทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน ณ วันทีม่ พี ฤติการณ์
ว่าผูอ้ อกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชาระหนี้ได้ เป็ นผูม้ สี ทิ ธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สนิ
อื่นทีไ่ ด้จากการรับชาระหนี้กไ็ ด้ ทัง้ นี้ ในการดาเนินการดังกล่าว บริษทั จัดการไม่ตอ้ งนาตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิ
เรียกร้องนัน้ มารวมคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
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 หน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ทอ่ี อกตามมาตรา 125(5) แห่ง
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ให้สนั นิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชาระเงินหรือทรัพย์สนิ อื่น รวมทัง้ การให้สทิ ธิหรือการจากัดสิทธิ
ใด ๆ แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนทีป่ รากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน หากได้กระทาตามข้อกาหนดในข้อผูกพันหรือ
ตามกฎหมายแล้ว ให้ถอื ว่าบริษทั จัดการกองทุนรวมได้ดาเนินการตามอานาจหน้าทีแ่ ล้ว
บริษทั จัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจานาหน่วยลงทุน ในกรณี
ดังนี้
(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็ นกองทุนรวมทีเ่ สนอขายต่อผูล้ งทุนทีม่ ใิ ช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะทาให้ผถู้ อื
หน่วยลงทุนไม่เป็ นผูล้ งทุนสถาบัน ผูล้ งทุนรายใหญ่ หรือผูม้ เี งินลงทุนสูง ตามทีก่ าหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม
เว้นแต่เป็ นการโอนทางมรดก
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(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็ นกองทุนรวมทีเ่ สนอขายต่อผูล้ งทุนสถาบันหรือผูล้ งทุนรายใหญ่พเิ ศษ และการโอน
หน่วยลงทุนจะทาให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนไม่เป็ นผูล้ งทุนสถาบันหรือผูล้ งทุนรายใหญ่พเิ ศษ ตามทีก่ าหนด ในโครงการจัดการ
กองทุนรวม เว้นแต่เป็ นการโอนทางมรดก
(ค) การโอนหรือการจานาหน่วยลงทุน ดังนี้
1. หน่วยลงทุนทีบ่ ริษทั จัดการกองทุนรวมขายให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็ นกองทุน
รวมหุน้ ระยะยาวทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพ
3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน
18. ข้อจากัดการถือหน่ วยลงทุน และข้อจากัดในการใช้สิทธิ ออกเสียง (ถ้ามี) :
กรณีผถู้ อื หน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนรวม
บริษทั จัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนทีเ่ กินกว่า 1 ใน 3 เว้นแต่กรณีทม่ี กี ารแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิด
ดังกล่าวมีผถู้ อื หน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผูถ้ อื หน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจานวนทีถ่ อื อยู่
19. หลักเกณฑ์และวิ ธีการในการขอมติ ของผู้ถือหน่ วยลงทุน :
ในการแก้ไขเพิม่ เติมโครงการใด หากไม่สามารถดาเนินการตามมติโดยเสียงข้างมาก หรือมติพเิ ศษของผูถ้ อื หน่วยลงทุนได้
เนื่องจากข้อจากัดดังต่อไปนี้ บริษทั จัดการกองทุนรวมอาจดานินการขอรับความเห็นชอบจากสานักงานตามแนวทางที่
สานักงานกาหนดได้
(1) การนับคะแนนเสียงของผุถ้ อื หน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกีย่ วกับข้อจากัด
การถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่ องบริษทั จัดการ
(2) การนับคะแนนเสียงของผูถ้ อื หน่วยลงทุนในกองทุนรวมอื่นทีบ่ ริษทั จัดการกองทุนรวมเดียวกันเป้ นผูร้ บั ผิดชอบในการ
ดาเนินการ
การดาเนินการใดทีโ่ ครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกาหนดให้ตอ้ งได้รบั มติของผูถ้ อื หน่วยลงทุน หากบริษทั จัดการ
กองทุนรวมได้ดาเนินการไปตามมติของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีไ่ ด้รบั มาโดยชอบแล้ว ให้ถอื ว่าผูถ้ อื หน่วยลงทุนทัง้ ปวงเห็นชอบ
ให้ดาเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ
มติของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีใ่ ห้ดาเนินการใดอันเป็ นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ทก่ี าหนดในกฎหมาย ให้ถอื ว่ามตินนั ้ เสียไป
ในกรณีทเ่ี ป็ นการขอมติเพื่อแก้ไขข้อผูกพันในเรื่องทีก่ ระทบต่อสิทธิของผูถ้ อื หน่วยลงทุนอย่างมีนัยสาคัญ ต้องได้รบั มติ
พิเศษของผูถ้ อื หน่วยลงทุน (มติของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีม่ คี ะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนหน่วยลงทุนทัง้ หมด
ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนซึง่ เข้าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจานวนหน่วยลงทุนทัง้ หมดของผูถ้ อื หน่วย
ลงทุนซึง่ ส่งหนังสือแจ้งมติและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน) เว้นแต่กรณีทก่ี องทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้
ถือหน่วยลงทุนนอกจากจะต้องปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์เกีย่ วกับการขอมติผถู้ อื หน่วยลงทุนทีก่ าหนดไว้ในข้อผูก พัน
หรือทีก่ าหนดไว้ในมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามทีก่ าหนดในประกาศนี้แล้ว ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์เพิม่ เติม
ดังต่อไปนี้ดว้ ย

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ อิควิต้ี

18

ข้อผูกพัน
(1) ในกรณีทเ่ี ป็ นการขอมติทม่ี ผี ลกระทบต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รบั ผลกระทบต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ต้องได้รบั มติเสียงข้างมากหรือมติพเิ ศษของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(2) ในกรณีทเ่ี ป็ นการขอมติทม่ี ผี ลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รบั มติเสียงข้างมากหรือ
มติพเิ ศษของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) ในกรณีทเ่ี ป็ นการขอมติทม่ี ผี ลกระทบต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ต้องได้รบั มติเสียงข้างมากหรือมติพเิ ศษของ
จานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
20. วิธีการแก้ไขเพิ่มเติ มข้อผูกพัน :
การแก้ไขเพิม่ เติมส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อผูกพันทีเ่ ป็ นไปตามวิธกี ารทีก่ าหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสาระสาคัญทีเ่ ป็ นไปตาม
และไม่ขดั หรือแย้งกับพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ทอ่ี อกโดยอาศัย
อานาจของกฎหมายดังกล่าว ให้ถอื ว่าข้อผูกพันส่วนทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมนัน้ มีผลผูกพันคู่สญ
ั ญา
การแก้ไขเพิม่ เติมข้อผูกพันในเรือ่ งทีก่ ระทบต่อสิทธิของผูถ้ อื หน่วยลงทุนอย่างมีนัยสาคัญต้องได้รบั มติพเิ ศษของผูถ้ อื หน่วย
ลงทุน ทัง้ นี้ เรื่องทีก่ ระทบต่อสิทธิของผูถ้ อื หน่วยลงทุนอย่างมีนยั สาคัญ ให้รวมถึง
(ก) ข้อกาหนดเกีย่ วกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน
(ข) ข้อกาหนดเกีย่ วกับการชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นตามข้อ 6 ของประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทน. 19/2554
(ค) ข้อกาหนดเกีย่ วกับการรับชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สนิ อื่น
(ง) ข้อกาหนดเกีย่ วกับการประกันตามข้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวม
มีประกัน และข้อกาหนดเกีย่ วกับการแก้ไขเพิม่ เติมสัญญาประกันในเรื่องใด ๆ อันมีผลให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนเสีย
ผลประโยชน์
(จ) เรื่องทีผ่ ดู้ แู ลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผูถ้ อื หน่วยลงทุนอย่างมีนัยสาคัญ
การแก้ไขเพิม่ เติมข้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี้ ให้มผี ลผูกพันเมื่อได้รบั ความเห็นชอบจากผูด้ แู ลผลประโยชน์ โดยไม่
ต้องได้รบั มติของผูถ้ อื หน่วยลงทุน
(ก) เป็ นการแก้ไขเพิม่ เติมข้อผูกพันให้มสี าระสาคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมโดยได้รบั
มติโดยเสียงข้างมากหรือมติพเิ ศษของผูถ้ อื หน่วยลงทุน หรือได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน แล้วแต่กรณี หรือ
(ข) ผูด้ แู ลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิม่ เติมข้อผูกพันนัน้ เหมาะสม มีความจาเป็ นหรือสมควร และไม่
กระทบต่อสิทธิของผูถ้ อื หน่วยลงทุนอย่างมีนัยสาคัญ
การแก้ไขเพิม่ เติมข้อผูกพันไม่วา่ กรณีใด
ต้องกระทาเป็ นหนังสือลงลายมือชื่อโดยบุคคลผูม้ อี านาจลงนามผูกพันบริษทั จัดการกองทุนรวมและผูด้ แู ลผลประโยชน์
พร้อมทัง้ ประทับตราบริษทั (ถ้ามี) บริษทั จัดการกองทุนรวมจะจัดให้มขี อ้ ผูกพันเปิ ดเผยไว้ ณ ทีท่ าการและเว็บไซต์ของ
บริษทั จัดการกองทุนรวมเพื่อให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ รวมทัง้ จัดส่งสรุปการแก้ไขเพิม่ เติมข้อผูกพันพร้อมทัง้
เหตุผลและความจาเป็ นให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนพร้อมกับการส่งรายงานประจาปี ของกองทุนรวม
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21. การระงับข้อพิ พาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : ไม่มี
22. การเลิ กกองทุนรวม :
22.1. เงือ่ นไขในการเลิกกองทุน :
22.1.1 หากปรากฏว่ากองทุนเปิ ดใดมีมลู ค่าหน่วยลงทุนหรือมีผถู้ อื หน่วยลงทุนเป็ นจานวนดังนี้
(1) จานวนผูถ้ อื หน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 รายในวันทาการใด
(2) มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้
แล้วทัง้ หมด
(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิด
เป็ นจานวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมด ทัง้ นี้ ในกรณีทเ่ี ป็ น
กองทุนรวมทีม่ กี าหนดระยะเวลาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็ นช่วง (interval fund) การพิจารณา
ระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พจิ ารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ซึง่ กองทุนรวมเปิ ด
ให้รบั ซื้อคืนหน่วยลงทุนเท่านัน้
ความใน (2) วรรคหนึ่ง มิให้นามาใช้บงั คับกับกองทุนรวมทีบ่ ริษทั จัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มี
ความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนที่
เหลืออยู่ เนื่องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สนิ คงเหลือทีม่ คี ุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ
และผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีเ่ หลืออยู่จะไม่ได้รบั ผลกระทบจากการขายคืนนัน้
ความใน (2) วรรคหนึ่ง วรรคสองและวรรคสาม มิให้นามาใช้บงั คับกับกองทุนรวมตลาดเงิน กองทุน
รวมหน่วยลงทุน กองทุนรวมฟี ดเดอร์ กองทุนรวมดัชนี และกองทุนรวมอีทเี อฟ
(3) บริษทั จัดการกองทุนรวมดาเนินการเลิกกองทุนรวมเปิ ดตามหลักเกณฑ์ทก่ี าหนดไว้ในข้อ 22.2 เมื่อ
ปรากฏข้อเท็จจริงทีบ่ ริษทั จัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมี
การขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 22.1.1 (2) วรรคหนึ่ง และการเลิกกองทุนรวมจะเป็ นประโยชน์ตอ่ ผูถ้ อื
หน่วยลงทุนโดยรวม ทัง้ นี้ ให้นาความในข้อ (2) วรรคสองมาใช้บงั คับโดยอนุโลม
22.1.2 เมื่อสานักงานมีคาสั ่งเลิกกองทุนรวมตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือเมือ่ สานักงานมี
คาสั ่งเพิกถอนการอนุมตั ใิ ห้จดั ตัง้ และจัดการกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัวไป
่ กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทีม่ ใิ ช่รายย่อย
22.1.3 เมื่อการอนุมตั ใิ ห้จดั ตัง้ กองทุนรวมเป็ นอันสิน้ สุดลงตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการ
จัดตัง้ กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัวไปและเพื
่
่อผูล้ งทุนทีม่ ใิ ช่รายย่อย และการเข้าทาสัญญารับจัดการกองทุนส่วน
บุคคล
22.1.4 เมื่อได้รบั ความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากหรือมติพเิ ศษของผูถ้ อื หน่วย
22.1.5 สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอานาจเพิกถอนการอนุมตั ใิ ห้จดั ตัง้ และจัดการกองทุนรวม ในกรณีทป่ี รากฎ
เหตุดงั ต่อไปนี้

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ อิควิต้ี

20

ข้อผูกพัน
(1) มีการแก้ไขเพิม่ เติมโครงการหรือข้อผูกพันทีข่ ดั หรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคาสั ่งทีอ่ อกโดยอาศัยอานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว
(2) มีการจาหน่ายหน่วยลงทุนโดยบริษทั จัดการกองทุนรวมมิได้ปฎิบตั หิ รือดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์
เกีย่ วกับการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัวไปตามที
่
ก่ าหนดในประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชีช้ วนและการเสนอขาย
หน่วยลงทุน
ในกรณีทส่ี านักงานสั ่งเพิกถอนการอนุมตั ใิ ห้จดั ตัง้ และจัดการกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง ให้บริษทั จัดการ
กองทุนรวมดาเนินการให้มกี ารเลิกกองทุนรวมทันที
22.2. การดาเนินการของบริษทั จัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม :
บริษทั จัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี้เพื่อเลิกกองทุน เว้นแต่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต จะพิจารณาผ่อนผัน หรือสั ่งการ
ให้บริษทั จัดการปฏิบตั เิ ป็ นอย่างอื่น
(1) ยุตกิ ารรับคาสั ่งซื้อและคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนตัง้ แต่วนั ทาการทีป่ รากฎกรณีตามข้อ 22.1.1
(2) แจ้งให้ผทู้ เ่ี กีย่ วข้องทราบภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ทีเ่ กิดเหตุการณ์ ตาม 22.1.1 โดยวิธกี ารดังนี้
(2.1) แจ้งผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีม่ ชี อ่ื อยู่ในทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนโดยโดยช่องทางใดๆ ทีม่ หี ลักฐานว่าสามารถติดต่อผูถ้ อื
หน่วยลงทุนได้
(2.2) แจ้งเป็ นหนังสือถึงผูด้ แู ลผลประโยชน์
(2.3) แจ้งสานักงานผ่านระบบทีจ่ ดั ไว้บนเว็บไซต์ของสานักงาน
(3) จาหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ทีเ่ หลืออยู่ของกองทุนเปิ ดดังกล่าวภายใน 5 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ทาการทีป่ รากฏเหตุ
ตาม 22.1.1 เพื่อรวบรวมเงินเท่าทีส่ ามารถกระทาได้เพื่อชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
(4) ชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจานวนเงินทีร่ วบรวมได้ตาม (3) ให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนภายใน 10 วันทาการ
นับตัง้ แต่วนั ทีป่ รากฏเหตุตาม 22.1.1 และเมื่อได้ดาเนินการชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแล้วจะถือว่าเป็ นการเลิกกองทุน
เปิ ดนัน้
เมื่อได้ดาเนินการตาม (1) ถึง (4) แล้ว หากมีหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ คงเหลืออยูจ่ ากการดาเนินการตาม (3) บริษทั
จัดการจะดาเนินการตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงือ่ นไข และ
วิธกี ารชาระบัญชีของกองทุนรวม
ในกรณีทป่ี รากฏว่ากองทุนเปิ ดมีมลู ค่าหน่วยลงทุนหรือมีผถู้ อื หน่วยลงทุนเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทจ่ี ะต้องดาเนินการเพื่อ
เลิกกองทุนเปิ ดตามข้อ “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม” ให้บริษทั จัดการได้รบั การยกเว้นไม่ตอ้ งปฏิบตั ใิ นเรื่อง
ดังต่อไปนี้ ในกรณีทค่ี ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีประกาศแก้ไขเพิม่ เติม บริษทั จัดการ
จะดาเนินการให้เป็ นไปตามประกาศทีแ่ ก้ไขด้วย
(1) การจัดทาและจัดส่งหนังสือชีช้ วนใหม่ให้เป็ นปั จจุบนั ตามข้อ “สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษทั จัดการ”
หากวันทีป่ รากฏเหตุตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวเกิดขึน้ ก่อนหรือในวันทีค่ รบกาหนดจัดทาหรือจัดส่งหนังสือชีช้ วน
(2) การจัดทาและจัดส่งรายงานการลงทุนตามข้อ “สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษทั จัดการ” หากวันทีป่ รากฏ
เหตุตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวเกิดขึน้ ก่อนหรือในวันทีค่ รบกาหนดจัดทาหรือจัดส่งรายงาน
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(3) การจัดทารายงานพอร์ตโฟลิโอ ดูเรชัน (portfolio duration) ตามข้อ “สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษทั
จัดการ” นับตัง้ แต่วนั ทีป่ รากฏเหตุตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว และการจัดส่งรายงานดังกล่าว หากวันทีป่ รากฏเหตุตาม
หลักเกณฑ์ดงั กล่าวเกิดขึน้ ก่อนหรือในวันทีค่ รบกาหนดจัดส่งรายงาน
(4) การจัดทารายงานการลงทุนตามข้อ “สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษทั จัดการ” นับตัง้ แต่วนั ทีป่ รากฏเหตุ
ตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว และการจัดส่งรายงานดังกล่าว หากวันทีป่ รากฏเหตุตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวเกิดขึน้ ก่อน
หรือในวันทีค่ รบกาหนดจัดส่งรายงาน
(5) การจัดทาและจัดส่งรายงานเพื่อแสดงข้อมูลตามข้อ “สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษทั จัดการ” หากวันที่
ปรากฏเหตุการณ์ตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวเกิดขึน้ ก่อนหรือในวันทีค่ รบกาหนดจัดทาหรือจัดส่งรายงาน
(6) การคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามข้อ
“วิธกี ารคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วย
ลงทุน” นับตัง้ แต่วนั ทีป่ รากฏเหตุตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว และการประกาศมูลค่าและราคาดังกล่าวตามข้อ “วิธกี าร
คานวณ กาหนดเวลาในการคานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน”
นับตัง้ แต่วนั ทีป่ รากฏเหตุตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว
23. การชาระบัญชีเมือ่ เลิ กกองทุน :
เมื่อเลิกโครงการแล้วบริษทั จัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี้ เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. สานักงาน จะพิจารณาแก้ไข เปลีย่ นแปลง
เพิม่ เติมประกาศ กาหนด สั ่งการเห็นชอบ และ/หรือผ่อนผัน เป็ นอย่างอื่น
(1) บริษทั จัดการจะจัดให้มกี ารชาระบัญชี โดยจะแต่งตัง้ ผูช้ าระบัญชีทส่ี านักงาน เห็นชอบ เพื่อดาเนินการคานวณ รวบรวม
ทรัพย์สนิ จัดทาบัญชี ชาระหนี้สนิ จาหน่ายและแจกจ่าย ทรัพย์สนิ แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน รวมทัง้ ทาการอย่างอื่นตามแต่จาเป็ น
เพื่อชาระบัญชีของกองทุนให้เสร็จสิน้ โดยจะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ เงือ่ นไข และวิธกี ารทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กาหนด สั ่งการ ผ่อนผัน และ/หรือเห็นชอบ
(2) เมื่อชาระค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าภาระติดพัน เงินค่าตอบแทนในการชาระบัญชี และหนี้สนิ ทัง้ หมดของกองทุนเสร็จสิน้ ผู้
ชาระบัญชีจะดาเนินการเฉลีย่ คืนเงินให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิเท่าทีค่ งเหลืออยู่ตามสัดส่วนจานวนหน่วย
ลงทุนทีม่ ชี ่อื ปรากฎอยูใ่ นทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน ณ วันเลิกกองทุนรวม
(3) ในกรณีทเ่ี จ้าหนี้ของกองทุนไม่ได้ย่นื คาทวงหนี้แก่ผชู้ าระบัญชี หรือผูถ้ อื หน่วยลงทุนไม่มารับเงินหรือทรัพย์สนิ หรือไม่ย่นื เช็ค
ต่อธนาคารเพื่อให้ใช้เงินตามเช็คทีไ่ ด้รบั เนื่องจากการแจกจ่ายทรัพย์สนิ ให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน ผูช้ าระบัญชีจะดาเนินการ
วางเงินตามจานวนหนี้หรือจานวนเงินตามเช็ค หรือวางทรัพย์สนิ อื่น ซึง่ ได้หกั ค่าฤชาธรรมนียมและค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับการ
วางเงินหรือทรัพย์สนิ ดังกล่าวแล้ว รวมทัง้ วางเงินประกันค่าฤชาธรรมเนียมไว้ ณ สานักงานวางทรัพย์ ตามกฎหมาย กฎ
ข้อบังคับ และระเบียบเกีย่ วกับการวางทรัพย์ และจะแจ้งเป็ นหนังสือให้เจ้าหนี้ หรือผูถ้ อื หน่วยลงทุน ซึง่ มีช่อื ปรากฎในบัญชีและ
เอกสารหลักฐานของกองทุนรวมทราบถึงการวางเงินหรือทรัพย์สนิ ดังกล่าวโดยทางไปรษณียล์ งทะเบียนตอบรับหรือโดยวิธอี ่นื
ทีม่ หี ลักฐานการตอบรับ อีกทัง้ ยังจะดาเนินการใด ๆ ตามความจาเป็ นเพื่อให้สานักงาน เป็ นผูม้ สี ทิ ธิถอนเงินหรือทรัพย์สนิ ทีว่ าง
ไว้ ซึง่ เจ้าหนี้หรือผูถ้ อื หน่วยลงทุนมิได้เรียกเอาภายใน 10 ปี นับแต่วนั ถัดจากวันทีไ่ ด้รบั คาบอกกล่าวการวางเงินหรือทรัพย์สนิ
ในฐานะทีเ่ ป็ นทรัพย์สนิ คงค้างของกองทุนรวม
(4) ผูช้ าระบัญชีจะต้องชาระบัญชีให้เสร็จสิน้ ภายใน 90 วันนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันเลิกกองทุนรวม และเมื่อชาระบัญชีเสร็จสิน้ แล้ว ผู้
ชาระบัญชีจะทาการยื่นคาขอจดทะเบียนเลิกกองทุนพร้อมทัง้ จัดส่งรายงานผลการชาระบัญชีตามแบบทีส่ านักงาน ประกาศ
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ข้อผูกพัน
กาหนด ภายใน 30 วันนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันชาระบัญชีเสร็จสิน้ เว้นแต่ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หน่วยลงทุนไม่มารับเงินหรือทรัพย์สนิ
หรือไม่ย่นื เช็คแก่ธนาคารเพื่อให้ใช้เงินตามเช็คทีไ่ ด้รบั เนื่องจากการแจกจ่ายทรัพย์สนิ ให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน ผูช้ าระบัญชี
สามารถยื่นคาขอจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมได้เมื่อพ้นกาหนด 6 เดือนนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันชาระบัญชีเสร็จสิน้ เว้นแต่มี
เหตุผลจาเป็ นและสมควรโดยต้องได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ด้วย และหากปรากฏว่ายังมีทรัพย์สนิ คงค้างอยู่ ผูช้ าระ
บัญชีจะจัดการโอนทรัพย์สนิ ดังกล่าวให้ตกเป็ นกรรมสิทธิของสานักงาน
โครงการจัดการกองทุนรวมทีผ่ ่านการอนุมตั จิ ากสานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิม่ เติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทีแ่ นบท้ายข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่วยลงทุนกับบริษทั จัดการกองทุนรวม ถือเป็ น
ส่วนหนึ่งของข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่วยลงทุนกับบริษทั จัดการกองทุนรวม
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