
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิต้ี  
Principal Global Equity Fund  
(CIMB-PRINCIPAL (FAM) GEF) 

• กองทุนหลกัลงทุนกระจุกตวัในประเทศสหรฐัอเมริกา ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอรต์การลงทุนโดยรวมของ
ตนเองด้วย 

• กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิต้ี มีการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจึงมีความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 
บริษัทจดัการจะลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเพ่ือป้องกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน (Hedging) ไม่น้อยกว่าร้อยละ90 ของ
มูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ เพ่ือป้องกนัความเสี่ยงดงักล่าว ทัง้น้ี กองทุนไม่ได้ป้องกนัความเสี่ยงด้านอตัราแลกเปลี่ยนทัง้จ านวน            
ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รบัก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยน/หรือได้รบัเงินคืนต า่กว่าเงินลงทุนเร่ิมแรกได้ 

• กองทุนมีนโยบายท่ีจะลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน ท าให้กองทุนรวมน้ีมีความเสี่ยง
มากกว่ากองทุนรวมอ่ืน  จึงเหมาะสมกบัผู้ลงทุนท่ีรบัความเสี่ยงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทัว่ไป และผู้ลงทุนควรมีความเข้าใจในความเสี่ยงของ
สญัญาซ้ือขายล่วงหน้า และพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุนจากประสบการณ์การลงทุน และค านึงถึงวตัถปุระสงค์การลงทุน 
และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง 

• ในกรณีท่ีกองทุนน้ีไม่สามารถด ารงสินทรพัยส์ภาพคล่องได้ ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามท่ีมีค าสัง่ไว้ 

• การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมน้ี เมื่อเห็นว่าการลงทุน
เหมาะสมกบัวตัถปุระสงค์การลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรบัความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้ ดงันัน้ ผู้ลงทุนควรลงทุนใน
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิต้ี  เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมน้ี เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน          
และผู้ลงทุนยอมรบัความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้ 

• การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ี มิได้เป็นการแสดงว่าส านักงาน ก.ล.ต.ได้รบัรองถึงความ
ถกูต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายนัน้ 

• บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธไม่รบั หรือไม่ด าเนินการตามค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนของผู้สัง่ซ้ือ หรือสัง่สับเปลี่ยนของบุคคลใด
หรือกลุ่มบุคคลใดท่ีท าให้บริษทัจดัการและหรือกองทุนภายใต้การจดัการมีความเสี่ยงทางกฎหมาย ความทเสี่ยงด้านภาษี หรือความ
เสี่ยงอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกบักฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอ่ืนทัง้ในและต่างประเทศท่ี
มีลกัษณะเดียวกนั 

• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูล เพ่ือใช้อ้างอิงในอนาคต และเม่ือมีข้อสงสยัให้
สอบถามผู้ติดต่อกบัผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซ้ือหน่วยลงทุน 

• ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลกัษณะสินค้า(กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตดัสินใจลงทุน 

• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลความเสี่ยงในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนตดัสินใจลงทุน 

ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีปีท่ี 9 ส้ินสุดวนัท่ี 30 เมษายน 2566 

 



 

 

 

 

หนังสอืชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุน 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิต้ี 
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เสนอขายต่อผูล้งทุนทัว่ไป 
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กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล อคิวติี้                            1 

รายละเอียดโครงการจดัการกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิตี้ 

ค าจ ากดัความ 

เป็นไปตามประกาศ 

1.    ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจดัการกองทุนรวม :  

1.1  ชื่อโครงการจดัการ (ไทย) :  กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล อคิวติี้ 

1.2  ชื่อโครงการจดัการ (องักฤษ) : Principal Global Equity Fund 

1.3  ชื่อย่อ : PRINCIPAL GEF 

1.4  ประเภทโครงการ : กองทุนเปิด  

1.5  ประเภทการขาย : ขายหลายครัง้ 

1.6  การก าหนดอายุโครงการ : ไม่ก าหนด  

1.7  อายุโครงการ : -  ปี -  เดอืน -  วนั  

1.8  อายุโครงการถงึวนัที ่(กรณีก าหนดอายุเป็นช่วงเวลา) : -  

1.9  เงื่อนไข (อายุโครงการ) :  

บริษัทจดัการอาจพิจารณาให้โครงการจดัการกองทุนรวมทีไ่ด้รบัอนุมตัิสิ้นสุดลง โดยจะไม่น ากองทรพัย์สิน
ไปจดทะเบียนเป็นกองทุนรวม หรืออาจพิจารณาเลิกโครงการ โดยไม่ต้องขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน      
ทัง้นี้ บริษัทจดัการจะด าเนินการดงักล่าวโดยค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน
เป็นส าคญัในกรณีดงัต่อไปนี้ 

- กรณีกองทุนรวมมจี านวนเงนิทีไ่ดร้บัจากการเสนอขายหน่วยลงทุนไม่เพยีงพอต่อการจดัตัง้กองทุน 

- กรณีทีม่ีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบยีบทีเ่กี่ยวขอ้งกับวงเงนิรบัอนุญาตใหน้ าเงนิไปลงทุนในต่างประเทศ 

- ผูจ้ดัการกองทุนพจิารณาแล้วเหน็ว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม และ/หรอืมเีหตุให้
เชื่อไดว้่าเป็นการปกป้องรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนและผูถ้อืหน่วยลงทุน 

1.10  ลกัษณะโครงการ :  กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป  

1.11  ลกัษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย 

2.  จ านวนเงินทุนของโครงการจดัการกองทุนรวม มูลค่าท่ีตราไว้ จ านวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนท่ี
เสนอขาย :  

2.1  จ านวนเงนิทุนของโครงการ : 3,000,000,000 บาท  

       2.1.1. จ านวนเงนิทุนของโครงการเริม่ต้น : 2,000,000,000.00 บาท 

2.2  เงื่อนไข (จ านวนเงนิทุนของโครงการ) :  

ในระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิขายหน่วยลงทุนเกินเงินทุนของ
โครงการไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 15 ของเงนิทุนของโครงการ 

2.3  มูลค่าทีต่ราไวต้่อหน่วย : 10 บาท  

2.4  จ านวนหน่วยลงทุน : 200,000,000 หน่วย  

2.5  ราคาของหน่วยลงทุนทีเ่สนอขายครัง้แรก : 10 บาท  

2.6  มูลค่าขัน้ต ่าของการสัง่ซื้อครัง้แรก : แบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดงันี้  

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : 1,000.00 บาท     
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ชนิดสะสมมูลค่า   : 1,000.00 บาท     

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั  : 50,000,000.00 บาท  

ชนดิผูล้งทุนกลุ่ม   : 1.00 บาท 

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ  : 1.00 บาท  

2.7  มูลค่าขัน้ต ่าของการสัง่ซื้อครัง้ถดัไป : แบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดงันี้ 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : ไม่ก าหนด 

ชนิดสะสมมูลค่า   : ไม่ก าหนด  

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั  : ไม่ก าหนด 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม   : ไม่ก าหนด 

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ  : ไม่ก าหนด 

2.8  มูลค่าขัน้ต ่าของการสัง่ขายคนื :   

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : ไม่ก าหนด 

ชนิดสะสมมูลค่า   : ไม่ก าหนด  

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั  : ไม่ก าหนด 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม   : ไม่ก าหนด 

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ  : ไม่ก าหนด 

2.9  จ านวนหน่วยลงทุนขัน้ต่าของการสัง่ขายคนื :  

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : ไม่ก าหนด 

ชนิดสะสมมูลค่า   : ไม่ก าหนด  

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั  : ไม่ก าหนด 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม   : ไม่ก าหนด 

 ชนิดผูล้งทุนพเิศษ  : ไม่ก าหนด 

2.10  มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขีัน้ต ่า :  

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : ไม่ก าหนด 

ชนิดสะสมมูลค่า   : ไม่ก าหนด  

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั  : ไม่ก าหนด 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม   : ไม่ก าหนด 

 ชนิดผูล้งทุนพเิศษ  : ไม่ก าหนด 

2.11  จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขีัน้ต ่า :  

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : ไม่ก าหนด 

ชนิดสะสมมูลค่า   : ไม่ก าหนด  

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั  : ไม่ก าหนด 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม   : ไม่ก าหนด 

 ชนิดผูล้งทุนพเิศษ  : ไม่ก าหนด 
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2.12  รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายครัง้แรก : 10 บาท  บวกค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  และ
ค่าใชจ้่ายในการซื้อขายหลกัทรพัย์และภาษีทีเ่กี่ยวขอ้ง (ถ้าม)ี 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรบัลด หรือยกเว้นจ านวนมูลค่าขัน้ต ่าตามข้อ 2.6 – 2.7 (ถ้ามี) ให้กับ      
ผูส้ ัง่ซื้อ หรอืสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนตามประเภทของผู้ลงทุน ตามมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน ตามระยะเวลา
การถือครองหน่วยลงทุน ตามช่องทางการซื้อขายหน่วยลงทุน หรือตามเงื่อนไขที่บรษิัทจดัการอาจก าหนด
ขึน้ในอนาคต เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวก และเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษทัจดัการ
จะประกาศใหผู้้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั ณ ที่ท าการของบริษทัจดัการ และผูส้นับสนุนการขาย
หรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และ/หรอืประกาศทางเวบ็ไซด์ของบรษิทัจดัการ 

อย่างไรก็ตาม บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการลดหรอืเปลี่ยนแปลงมูลค่าขัน้ต ่าของการท ารายการสัง่ซื้อ
และ/หรือขายคืนหน่วยลงทุนได้ โดยถือว่าได้รบัความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยแล้ว เพื่อรองรับรายการ
ส่งเสริมการขายหรือบรกิารต่าง ๆ หรือ ในกรณีที่บริษัทจดัการเห็นว่าเหมาะสมมากกว่า การเปลี่ยนแปลง
ดงักล่าวขึ้นอยู่กบัดุลยพินิจของบรษิทัจดัการ ทัง้นี้ เพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั โดยหากมี
การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดงักล่าวบริษัทจดัการจะประกาศให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั ณ ที่ท าการ
ของบริษทัจดัการ และ/หรือผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และ/หรอืประกาศทางเวบ็ไซด์ของ
บรษิทัจดัการ 

3.  วตัถปุระสงค์ของโครงการจดัการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน 
ลกัษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า ประเภทและอตัราส่วนการ
ลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทุน :  

3.1 วตัถุประสงค์ของโครงการ :  

โครงการมวีตัถุประสงค์ตอบสนองผูล้งทุนทีต่้องการผลตอบแทนทีจ่ะไดร้บัจากการลงทุนในตราสารแห่งทุน 
โดยกองทุนจะมุ่งเน้นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศซึ่งมวีตัถุประสงค์และนโยบายการ
ลงทุนที่ตอบสนองวตัถุประสงค์ ดงักล่าวของผู้ลงทุน ทัง้นี้ ผู้ลงทุนควรมีความเข้าใจและสามารถยอมรับ
ความเสีย่งของการลงทุนต่างประเทศได ้

3.2  ประเภทกองทุนตามนโยบายกองทุน : กองทุนรวมตราสารทุน   

3.3  ประเภทกองทุนตามลกัษณะพเิศษ : กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Fund of Funds 

3.4  ประเภทการลงทุนตามการลงทุนในประเทศและต่างประเทศ :  กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยง
ต่างประเทศ  

3.5  นโยบายการกู้ยมื (ถ้าม)ี :  ไม่ม ี 

3.6  การลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) : ลงทุน เพื่อ การลดความเสีย่ง (Hedging)  

3.7  การลงทุนในตราสารทีม่ลีกัษณะของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน  

3.8  กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) : มุ่งหวงัให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดชันีชี้วดั และ
ในบางโอกาสอาจสรา้งผลตอบแทนสูงกว่าดชันีชี้วดั 

3.9 ดชันีชี้วดั/อ้างองิ (Benchmark) : 

ดชันี MSCI World Index (Total Return) สดัส่วน (%):100.00 

หมายเหตุ: 



 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล อคิวติี้                            4 

กองทุนรวมใช้ดัชนี MSCI World Index (Total Return) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตรา
แลกเปลี่ยน เพื่อค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงนิบาท ณ วนัทีล่งทุน  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วดัในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจดัการเห็นควรและ
เหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่ก าหนด โดยบรษิัทจดัการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชดัเจนถงึวนัทีม่ีการเปลี่ยนแปลงตวัชี้วดัค่าอธบิายเกี่ยวกับตัวชี้วดั และเหตุผลใน
การเปลี่ยนตวัชี้วดัดงักล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบรษิัทจดัการ ภายในเวลาที่ผูล้งทุนสามารถใช้
ประโยชน์จากขอ้มูลในการตดัสนิใจลงทุนได ้

อย่างไรกต็ามในกรณีการเปลี่ยนแปลงตวัชี้วดัเพื่อใหเ้ป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและขอ้ก าหนดของสมาคม
บรษิัทจดัการลงทุน และ/หรือ ประกาศข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐาน
การวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วดัในการใชเ้ปรยีบเทยีบในกรณีที่
ผูอ้อกตวัดชันีของตวัชี้วดัไม่ไดจ้ดัท าหรือเปิดเผยขอ้มูล/อตัราดงักล่าวอีกต่อไป โดยบรษิัทจดัการจะแจง้การ
เปลี่ยนแปลงดงักล่าวให้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการ ภายใน
เวลาทีผู่ล้งทุนสามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลการตดัสนิใจลงทุนได้ 

3.10  ลกัษณะการจ่าย ผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซบัซ้อน 

3.11  รายละเอยีดเกี่ยวกบันโยบายการลงทุนและลกัษณะพเิศษ : 

กองทุนมีนโยบายลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนตราสารทุน และ/หรือ กองทุน Exchange 
Traded Fund (ETF) ตราสารทุนต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
ทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน โดยสามารถลงทุนได้ในภูมิภาคต่างๆทัว่โลก หรือในบางช่วงเวลาอาจเน้นลงทุน
เฉพาะประเทศ กลุ่มประเทศ ภูมภิาค และหรอืกลุ่มธุรกิจ (Sectors) โดยขึ้นอยู่กับสภาวะการลงทุนหรอืการ
คาดการณ์สภาวะการลงทุนในแต่ละช่วงเวลาตามดุลยพนิิจทีผู่จ้ดัการกองทุนเหน็เหมาะสม โดยบรษิทัจดัการ
จะลงทุนอย่างน้อย 2 กองทุน ในสดัส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีกองทุนละไม่เกินกว่ารอ้ยละ 79 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทัง้นี้  ในการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศจะเป็นไปตามที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศ
ก าหนดหรอืใหค้วามเหน็ชอบ  

ส่วนที่เหลือกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หน่วยลงทุนของกองทุน 
Exchange Traded Fund และ/หรือตราสารหนี้ที่มลีกัษณะคล้ายเงินฝาก เงนิฝาก ตราสารหนี้ทัง้ในประเทศ
และ/หรือต่างประเทศ ตราสารทางการเงิน และ/หรือหลกัทรพัย์หรือทรพัย์สินอื่น ทัง้ในประเทศและ/หรือ
ต่างประเทศ ที่ออกโดยภาครฐับาล รฐัวสิาหกิจ สถาบนัการเงิน และ/หรอื ภาคเอกชนที่ไดร้บัการจดัอนัดบั
ความน่าเชื่อถือจากสถาบันการจดัอนัดับความน่าเชื่อถือที่ได้รบัการยอมรบัจากส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. โดยมีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได ้
(investment grade) นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหลกัทรพัย์ หรือทรพัย์สนิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวิธี
อื่นตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการหรือตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
ก าหนด  

นอกจากนี้  กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกัน    
ความเสี่ยง (Hedging) จากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงิน
ลงทุนในต่างประเทศ  

ในส่วนการลงทุนในประเทศกองทุนจะไม่ลงทุนในหรอืมไีว้ซึ่งตราสารทีม่ีลกัษณะของสญัญาซื้อขายล่วงหน้า
แฝง (Structured note) รวมถึงตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต ่ ากว่าที่สามารถลงทุนได้  (Non 
Investment Grade) ตราสารทีไ่ม่ได้รบัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื (Unrated Securities) และตราสารทีไ่ม่
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จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ (Unlisted Securities)  ทัง้นี้ กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอนัดบัความ
น่าเชื่อถือต ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้เฉพาะกรณีที่ตราสารนัน้ได้รบัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือที่สามารถ
ลงทุนได ้(Investment Grade) ขณะทีก่องทุนลงทุนเท่านัน้  

บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลกัษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็น Feeder 
Fund  หรือกองทุนรวมที่มกีารลงทุนโดยตรงในหลกัทรพัย์และทรพัย์สินทัง้ในประเทศและ/หรอืต่างประเทศ
ได ้หรอืกลบัมาเป็นกองทุน Fund of Funds ไดโ้ดยไม่ท าให้ระดบัความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) 
เพิ่มขึ้น ทัง้นี้ ให้เป็นตามดุลยพินิจของผู้จดัการกองทุน โดยขึ้นกับสถานการณ์ตลาด และต้องเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของผูถ้ือหน่วยลงทุน อนึ่ง บรษิัทจดัการจะด าเนินการแจ้งผู้ถอืหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อย
กว่า 30 วนั โดยผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจดัการหรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนดก่อนด าเนินการ
เปลี่ยนแปลงการลงทุนดงักล่าว  

ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือคณะกรรมการตลาดทุนมีการแก้ไข
เพิม่เติมประกาศที่เกี่ยวข้องกบักฎเกณฑ์การลงทุนซึ่งกระทบกบันโยบายการลงทุนของกองทุนนี้ในภายหลงั 
บริษัทจดัการจะด าเนินการปรับนโยบายการลงทุนดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามประกาศที่คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด และให้ถอืว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถ้ือหน่วยลงทุน
แล้ว 

เงื่อนไขอื่นๆ  

1. ในกรณีทีก่องทุนรวมหน่วยลงทุนมกีารลงทุนในกองทุนปลายทาง*หากเกดิเหตุการณ์ที่กองทุนปลายทาง  
    มกีารลดลงในลกัษณะใดดงันี้ 

(1) NAV ณ วนัใดวนัหนึ่งลดลง > 2/3 ของ NAV กองทุนปลายทาง หรอื 
(2) ยอดรวมของ NAV ลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วนัท าการใดติดต่อกนัคดิเป็นจ านวน > 2/3 ของ NAV 

ของกองทุนปลายทาง 
  ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรพัย์สินสุทธิลดลงในลกัษณะดงักล่าวข้างต้น บริษัทจดัการ

ด าเนินการดงัต่อไปนี้ 
(1) แจ้งเหตุที่กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรพัย์สินลดลง พร้อมแนวทางการด าเนินการของ บลจ. 

โดยค านึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมให้ส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายใน 3 วันท าการนับแต่วนัที่มีการเปิดเผยข้อมูลของ
กองทุนปลายทางทีป่รากฎเหตุ 

(2) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบัการด าเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผูท้ี่สนใจจะลงทุนเพื่อใหผู้้ที่
สนใจจะลงทุนรบัรูแ้ละเข้าใจเกี่ยวกับสถานะของกองทุนรวม ทัง้นี้ บรษิัทจดัการกองทุนรวม
ต้องด าเนินการใหบุ้คลากรทีเ่กี่ยวขอ้งเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบัการด าเนินการดงักล่าวดว้ย 

(3) ปฏิบัติตามแนวทางการด าเนินการตาม (1) ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่วันที่มีการ
เปิดเผยขอ้มูลของกองทุนปลายทางทีป่รากฏเหตุ 

(4) รายงานผลการด าเนินการใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วนัท าการนับแต่
วนัทีด่ าเนินการแล้วเสรจ็ 

ทัง้นี้  ระยะเวลาในการด าเนินการตามข้อ (3) บริษัทจัดการสามารถขอผ่อนผันต่อส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
*กองทุนปลายทาง หมายถึง กองทุนที่กองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์ไปลงทุน ซึ่งมี
ลกัษณะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์โดยครบถ้วนดงันี้ 
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(1) เป็นกองทุนรวมตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และใหห้มายความรวมถึง
กองทุนที่มีลกัษณะเป็นการลงทุนร่วมกนัของผู้ลงทุน ไม่ว่าจะจดัตัง้ขึ้นตามกฎหมายไทยหรือ
กฎหมายต่างประเทศและไม่ว่ากองทุนดงักล่าวจะจดัตัง้ในรูปบริษัท ทรสัต์ หรือรูปแบบอื่นใด 
เช่น กองทุนอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ (REIT) หรือโครงการจัดการลงทุน (collective 
investment scheme) เป็นต้น 

(2) เป็นกองทุนทีก่องทุนหน่วยลงทุนหรอืกองทุนฟีดเดอร์ มีการลงทุนในกองทุนตาม (1) ไม่น้อย
กว่ารอ้ยละ 5 ของ NAVของกองทุนตาม (1) นัน้ 

2. บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุนของกองทุนที่ลงทุน (classes 
หรอื sub-classes) หรอืขอสงวนสทิธใินการเปลี่ยนแปลงกองทุนรวมต่างประเทศทีล่งทุนทีแ่ตกต่างไปจาก
ทีร่ะบุในรายละเอยีดโครงการกองทุนนี้โดยขึน้อยู่กบัดุลพินิจของบริษทัจดัการ ซึ่งกองทุนรวมต่างประเทศ
ที่พิจารณาเลือกทดแทนกองทุนเดิม จะต้องมีนโยบายการลงทุนที่สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของ
กองทุนนี้ และมีคุณสมบตัิหน่วยลงทุนต่างประเทศเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทัง้นี้ โดยค านึงถึง
และรกัษาผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั 

 ในกรณีการด าเนินการดงักล่าวท าให้การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภท
ของกองทุน บริษัทจดัการจะด าเนินการตามหวัข้อ “อตัราส่วนการลงทุนในหลกัทรพัย์หรือทรพัย์สินอื่น 
เพื่อเป็นทรพัย์สินของกองทุนรวม” ส่วนที่ 6: การด าเนินการเมื่อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการ
ลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุนรวม  

3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะน าเงินลงทุนบางส่วนหรือทัง้หมดมาลงทุนในประเทศไทย ทัง้นี้ เพื่อ
ประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เช่น ในกรณีที่มีความผิดปกติของตลาด หรอืในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง
ของภาวะตลาดหรอืการคาดการณ์ภาวะตลาดท าให้การลงทุนในต่างประเทศขาดความเหมาะสมในทาง
ปฎิบตัิ หรอืกรณีอื่นใดที่เกิดจากสาเหตุที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย หรือ
ประกาศทีเ่กี่ยวขอ้ง หรอืเกดิภาวะสงคราม เป็นต้น 

3.12. รายละเอยีดการลงทุนในต่างประเทศ :  

ลงทุนในต่างประเทศลงทุนในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลให้กองทุนมี net exposure ที่เกี่ยวข้องกบัความเสี่ยง
ต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชไีม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิ 

3.13. ประเภทของหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุน :  

3.13.1  ประเภทของหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุนในประเทศ :  

ส่วนที ่1 : ตราสาร TS (transferable securities) 

เป็นไปตามประกาศ 

ส่วนที ่2 :  ทรพัย์สนิประเภทหน่วย CIS  

เป็นไปตามประกาศ โดยไม่ลงทุนในหน่วย infra และหน่วย Property 

ส่วนที ่3 :  ทรพัย์สนิประเภทเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก 

เป็นไปตามประกาศ 

ส่วนที ่4 :  ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมสีญัญาขายคนื (Reverse Repo) การลงทุนใน Reverse 
Repo  

ไม่มกีารลงทุน 

ส่วนที ่5 :  ธุรกรรมประเภทการใหย้มืหลกัทรพัย์ (Securities Lending)  

ไม่มกีารลงทุน 
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ส่วนที ่6 :  ธุรกรรมประเภท Derivatives   

เป็นไปตามประกาศ 

ส่วนที ่7 : ทรพัย์สนิประเภททองค าแท่ง (เฉพาะกรณีทีเ่ป็นการลงทุนเพื่อกองทุนรวมทองค า) 

ไม่มกีารลงทุน 

ส่วนที ่8 :  ทรพัย์สนิประเภทหน่วย private equity 

ไม่มกีารลงทุน 

3.13.2. ประเภทของหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุนในต่างประเทศ :  

ส่วนที ่1 : ตราสาร TS (transferable securities) 

เป็นไปตามประกาศ 

ส่วนที ่2 :  ทรพัย์สนิประเภทหน่วย CIS  

เป็นไปตามประกาศ  โดยไม่ลงทุนในหน่วย infra และหน่วย Property 

ส่วนที ่3 :  ทรพัย์สนิประเภทเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากต่างประเทศ 

เป็นไปตามประกาศ 

ส่วนที ่4 :  ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมสีญัญาขายคนื (Reverse Repo) 

ไม่มกีารลงทุน 

ส่วนที ่5 :  ธุรกรรมประเภทการใหย้มืหลกัทรพัย์ (securities lending) 

ไม่มกีารลงทุน 

ส่วนที ่6 :  ธุรกรรมประเภท Derivatives   

เป็นไปตามประกาศ 

ส่วนที ่7 : ทรพัย์สนิประเภททองค าแท่ง (เฉพาะกรณีทีเ่ป็นการลงทุนเพื่อกองทุนรวมทองค า) 

ไม่มกีารลงทุน 

ส่วนที ่8 :  ทรพัย์สนิประเภทหน่วย private equity 

ไม่มกีารลงทุน 

3.14. อตัราส่วนการลงทุนในหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่น เพื่อเป็นทรพัย์สนิของกองทุนรวม :  

อตัราส่วนการลงทุนในหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่น เพื่อเป็นทรพัย์สนิของกองทุนรวมในประเทศและ
ต่างประเทศ :  

ส่วนที ่1 : อตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามผูอ้อกทรพัย์สนิหรอืคู่สญัญา (Single Entity Limit) 

เป็นไปตามประกาศ และกรณีทีก่ารลงทุนไม่เป็นไปตามขอ้นี้จะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามทีป่ระกาศก าหนด 

ส่วนที ่2 : อตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามกลุ่มกจิการ (group limit) 

เป็นไปตามประกาศ และกรณีทีก่ารลงทุนไม่เป็นไปตามขอ้นี้จะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามทีป่ระกาศก าหนด 

ส่วนที ่3 : อตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามประเภททรพัย์สนิ (product limit) เฉพาะส่วนทีไ่ม่เป็นไปตาม
ประกาศ 

 
 



 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล อคิวติี้                            8 

ขอ้ ประเภททรพัย์สนิ อตัราส่วน (% ของ NAV) 

1 ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนหรอื Basel lll ทีม่ี
อนัดบัความน่าเชื่อทีต่วัตราสารและ/หรอืผูอ้อกตราสาร
ทีต่ ่ากว่าทีส่ามารถลงทุนได ้(non-investment grade / 
unrated)  

รวมกนัไม่เกนิ 15% 

ส่วนที ่4 : อตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามความมสี่วนไดเ้สยีในกจิการทีล่งทุน (concentration limit) 

เป็นไปตามประกาศ และกรณีทีก่ารลงทุนไม่เป็นไปตามขอ้นี้จะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามที่ประกาศ
ก าหนด  และไม่ลงทุน หน่วย Property, หน่วย Infra, หน่วย Private Equity 

ส่วนที ่5 : การด าเนินการเมื่อทรพัย์สนิทีล่งทุนขาดคุณสมบตัหิรอืการลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการ
ลงทุน 

เป็นไปตามประกาศ และกรณีทีก่ารลงทุนไม่เป็นไปตามขอ้นี้จะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามทีป่ระกาศ
ก าหนด 

ส่วนที ่6 : การด าเนินการเมื่อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของ
กองทุน 

เป็นไปตามประกาศ และกรณีทีก่ารลงทุนไม่เป็นไปตามขอ้นี้จะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามทีป่ระกาศ
ก าหนด 

4.    การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) :  

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ม ี 

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : 

- ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากผูถ้อืหน่วยลงทุน 

- ระยะเวลาการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

4.3. รายละเอยีดเพิม่เตมิ (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

1. ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ (ชื่อย่อ PRINCIPAL GEF-R) (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

 เหมาะกับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรบัรายได้สม ่าเสมอจากการขายคืนหน่วยลงทุน  
 อตัโนมตั ิและไม่ต้องเสยีภาษีจากเงนิไดจ้ากการขายคืนหน่วยลงทุนอตัโนมตันิัน้ 

2. ชนิดสะสมมูลค่า (ชื่อย่อ PRINCIPAL GEF-A)  

เหมาะส าหรบัผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรบัรายไดจ้ากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital 
Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) 

3. ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ชื่อย่อ PRINCIPAL GEF-I) (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร): 

เหมาะส าหรบัผู้ลงทุนประเภทนิติบุคคล/สถาบัน/บุคคลธรรมดา ที่ต้องการรบัรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน 
(Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) โดยก าหนดขัน้ต ่าในการลงทุนสูงกว่าหน่วย
ลงทุนชนิดอื่น 

4. ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (ชื่อย่อ PRINCIPAL GEF-C) 

เหมาะส าหรบัผู้ลงทุนประเภทกลุ่มบุคคล นิติบุคคล/สถาบันที่บริษัทจดัการก าหนด อาทิ ผู้ลงทุนกลุ่มกองทุน
ส ารองเลี้ยงชพี กองทุนส่วนบุคคลภายใต้การบรหิารของบรษิทัจดัการ ผูล้งทุนกลุ่มกรมธรรม์ประกนัชวีติ 
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ควบหน่วยลงทุน (Unit Linked) กองทุนรวมของบรษิัทจดัการอื่น การลงทุนจากนิติบุคคล/สถาบนัทีม่ีการ
ให้บริการบริหารพอร์ตการลงทุนในรูปแบบ Asset Allocation Model รวมถึงผู้ลงทุนกลุ่มผู้ลงทุนอื่นที่
บรษิทัจดัการประกาศเพิม่ในอนาคต เป็นต้น 

5. ชนิดผูล้งทุนพเิศษ (ชื่อย่อ PRINCIPAL GEF-X) 

เหมาะส าหรบัผู้ลงทุนประเภทกองทุนรวมอื่นที่อยู่ภายใต้การบรหิารของบริษัทจดัการ หรอืการลงทุนใน
หรอืมีไวซ้ึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่บรษิทัจดัการเดียวกันเป็นผูร้บัผดิชอบในการด าเนินการ อาท ิ
กองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ หรอื ผู้ลงทุนกลุ่มที่ท ารายการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่าน
ช่องทางอเิลคทรอนิกส ์รวมถงึกลุ่มผูล้งทุนอื่นทีบ่รษิัทจดัการประกาศเพิม่เตมิในอนาคต โดยเปิดโอกาสให้
ผูล้งทุนรบัรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total 
return) 

ทัง้นี้ บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมประเภทผู้ลงทุนเพื่อลงทุนในชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม 
และชนิดผู้ลงทุนพิเศษได้ โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวัน
เปลี่ยนแปลง และประกาศผ่านทางเวบ็ไซด์ของบรษิทัจดัการใหท้ราบ 

ทัง้นี้ ผู้ลงทุนบุคคลธรรมดา และผู้ลงทุนสถาบนัสามารถลงทุนได้ในหน่วยลงทุนทุกชนิดตามเงื่อนไขที่
กองทุนก าหนด ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธิในการเพิม่เตมิ เปลี่ยนแปลงปรบัปรุง หรอืเปิดบรกิารหน่วย
ลงทุนชนิดที่ยงัไม่ได้เปิดให้บริการ เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และค านึงถึงผลประโยชน์
ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั โดยบรษิทัจดัการจะติดประกาศรายละเอียดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า
อย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ท าการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อของ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ใช้ในการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน และประกาศผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัท
จดัการใหท้ราบ 

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  

5.1 ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  

- บรษิทัจดัการ 

- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

- อนิเตอร์เน็ตของบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

- ระบบบรกิารทางโทรศพัท์ (Call Center) 

5.2. รายละเอยีดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  

  สามารถดูขอ้มูลในหนังสอืชี้ชวนส่วนขอ้มูลกองทุนรวมหรอืเวบ็ไซต์ บลจ. 

6. การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก :  

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก :  

- Internet 

- บรษิทัจดัการ 

- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

- ระบบโทรศพัท์อตัโนมตัขิองบรษิทัจดัการ  

หรอืวธิกีารอื่นๆ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

6.2. รายละเอยีดการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก :  

สามารถดูขอ้มูลในหนังสอืชี้ชวนส่วนขอ้มูลกองทุนรวมหรอืเว็บไซต์ บลจ. 
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 6.3.  การสัง่ซื้อหน่วยลงทุน :  

   ไม่ต้องแจง้ล่วงหน้า  

7. การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน :  

7.1. ช่องทางการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน :  

- Internet 

- บรษิทัจดัการ 

- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

- ระบบโทรศพัท์อตัโนมตัขิองบรษิทัจดัการ  

หรอืวธิกีารอื่นๆ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

7.2. รายละเอยีดช่องทางการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

สามารถดูขอ้มูลในหนังสอืชี้ชวนส่วนขอ้มูลกองทุนรวมหรอืเวบ็ไซต์ บลจ. 

7.3. วธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน :  

- รบัซื้อแบบดุลยพนิิจของผูล้งทุน 

- รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนแบบอตัโนมตั ิ

7.4. รายละเอยีดวธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

กรณีรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ :   ม ี

ชนิดสะสมมูลค่า    :  ไม่ม ี    

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั   :  ไม่ม ี

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม   :  ไม่ม ี

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ  :  ไม่ม ี

หลกัเกณฑ์การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ:  

1.  กองทุนจะพิจารณารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติไม่เกินปีละ 12 ครัง้ โดยพิจารณาจากผลการ  
 ด าเนินงานสิ้นสุดตามช่วงเวลาทีบ่ริษทัจดัการเหน็สมควร จากก าไรสะสม หรอืก าไรสุทธใินงวดบญัชทีีจ่ะ  
 จ่ายเงนิ   ค่ารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัแิล้วแต่กรณี  

2.  การพจิารณาจ่ายเงนิค่ารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัจิะขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ  

     7.4.1 วธิกีาร วนัเวลา และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  

     7.4.1.1 วธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ 

     1. บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนไดต้กลงสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนและมอบหมายให้  
     บริษทัจดัการด าเนินการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนอตัโนมตัิให้ผู้ถอืหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 
     12 ครัง้ โดยการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิให้ผูถ้ือหน่วยลงทุนดงักล่าว จะมีผลให ้
     จ านวนหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนลดลง  

2. บรษิทัจดัการจะด าเนินการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัใิหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ี   
รายชื่ออยู่ตามหลกัฐานทีป่รากฏในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ของวนัทีร่บัซื้อคนืหน่วย
ลงทุนอตัโนมตันิัน้ โดยจะรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนให ้ผูถ้อืหน่วยลงทุนจากการจ่ายเงนิปัน
ผลของหลกัทรพัยท์ีก่องทุนไปลงทุน หรอืจากรายไดจ้ากการลงทุนสุทธบิวก/หกัก าไร 
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หรอืขาดทุนสุทธทิีเ่กดิขึน้ (ถ้าม)ี โดยการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัดิงักล่าวจะไม่เกนิ
จ านวนเงนิสดที่กองทุนทีม่อียู่ ณ ขณะนัน้  

บรษิทัจดัการจะด าเนินการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนอตัโนมตัใิหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีม่รีายชื่ออยู่
ตามหลกัฐานทีป่รากฏในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนตามสดัส่วนจ านวน
หน่วยลงทุนทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนถอืต่อจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมด โดย
บรษิทัจดัการจะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนทีค่ านวณไดเ้มื่อสิน้วนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน
อตัโนมตัเิป็นเกณฑ์ในการค านวณราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  

ทัง้นี้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจไม่ไดร้บัเงนิตามมูลค่าหน่วยลงทุนอนัเนื่องมาจากมูลค่าหน่วย
ลงทุนนัน้อาจจะต้องถูกหกัดว้ยค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ เช่น ค่าใชจ้่ายอื่นใดทีเ่กิดขึน้จรงิจาก
การด าเนินงานดงักล่าว เป็นต้น โดยบรษิทัจดัการจะน าเงนิค่ารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน
อตัโนมตัดิงักล่าว ไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี่ ตราสารรฐัระยะสัน้ 
โดยจ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี่ ตราสารรฐัระยะสัน้ ทีผู่ ้

 ถอืหน่วยลงทุนจะไดร้บั  จะค านวณโดยราคาหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี่   
 ตราสารรฐัระยะสัน้ ภายใน 5 วนัท าการนับถดัจากวนัทีบ่รษิทัจดัการด าเนินการรบัซื้อคืน 
 หน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ 

ในวนัท ารายการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตักิองทุน ผูถ้ือหน่วยลงทุนทีย่งัมไิด้เปิดบญัชี
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสัน้ บริษัทจัดการจะด าเนินการเปิดบัญชี
กองทุนดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ให้ความ
ยนิยอมในการด าเนินการดงักล่าวแล้ว  

3. บรษิัทจดัการจะลดจ านวนหน่วยลงทุนในวนัท าการถดัจากวนัท าการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน
อตัโนมตันิัน้ 

4. บริษัทจดัการจะใช้รายชื่อผู้ถอืหน่วยลงทุนในทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทุน ณ วนัท าการขาย
คืนหน่วยลงทุนดงักล่าวโดยจะปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อพักการโอนหน่วยลงทุน
ส าหรบัการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวในวนัท าการขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ

7.4.1.2 เอกสารประกอบการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจด าเนินการดงัต่อไปนี้ได ้หากไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการ  

กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์ที่จะขอให้บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจ่ายเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุน ให้กับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือกองทุนอื่นที่อยู่ภายใต้การบริหาร
ของบริษัทจัดการตามที่ก าหนด ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแสดงความประสงค์ดังกล่าวใน 
“หนังสือแสดงเจตจ านงการจ่ายเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน” หรือเอกสารอื่นที่บริษัทจัดการ
ก าหนด  เมื่อบรษิทัจดัการได้ด าเนินการจ่ายเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุนหรอืเงนิทีไ่ดเ้มื่อเป็นไป
ตามเกณฑ์การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ตามวิธีการและบุคคลที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้
แสดงความประสงค์แล้ว บริษัทจดัการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้รบัเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนในครัง้นัน้ ๆ เรียบร้อยแล้ว และผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงยอมรบัว่าการที่บริษัทจดัการ
ด าเนินการตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุนใน“หนังสือแสดงเจตจ านงการจ่ายเงิน    
ค่าขายคืนหน่วยลงทุน” หรือเอกสารอื่นที่บริษัทจดัการก าหนดดงักล่าว ผู้ถือหน่วยลงทุนให ้
ถอืว่าตนไดร้บัเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนในครัง้นัน้ๆ เรยีบรอ้ยแล้ว  

และบริษัทจดัการจะถือว่ารายละเอียดตาม “หนังสือแสดงเจตจ านงการจ่ายเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุน”มีผลให้บังคบัใช้ตัง้แต่วันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนยื่น “หนังสือแสดงเจตจ านงการ
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จ่ายเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน” และใหม้ีผลใช้บงัคบัไปจนกว่าผู้ถือหน่วยลงทุนไดแ้จง้ยกเลิก
หรอืเปลี่ยนแปลงต่อบรษิทัจดัการเป็นลายลกัษณ์อกัษรเท่านัน้ 

เอกสารประกอบ “หนังสอืแสดงเจตจ านงการจ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน” หรอืเอกสารอื่นที่
บรษิทัจดัการก าหนด  

กรณีบุคคลที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ให้จ่ายเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนใหเ้ป็น
บุคคลธรรมดา  

ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ซึ่งลงนามรบัรองส าเนาถูกต้อง  

ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝาก (ในกรณีที่ขอให้จ่ายเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนโดยการน าเงินเข้า
บญัช)ี  

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

กรณีบุคคลทีผู่ ้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ให้จ่ายเงินค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหเ้ป็น
นิตบุิคคล  

ส าเนาหนังสือรบัรองกระทรวงพาณิชย์/หนังสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และหนังสือ 
บรคิณฑ์สนธ ิซึ่งลงนามรบัรองส าเนาถูกต้องโดยผูม้อี านาจลงนามของนิตบุิคคล 

ส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อี านาจลงนามของนิตบุิคคล ซึ่งลงนามรบัรองส าเนาถูกต้อง  

ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝาก (ในกรณีที่ขอให้จ่ายเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนโดยการน าเงินเข้า
บญัช)ี  

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

บริษัทจดัการสงวนสิทธิที่จะด าเนินการหรือไม่ด าเนินการตามหนังสือแสดงเจตจ านงการ
จ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนหรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิัทจดัการก าหนด ซึ่งผูถ้อืหน่วยลงทุนได้
มอบไว้กับบริษัทจดัการแล้วได้ หากเกิดกรณีที่บริษัทจดัการพิจารณาเห็นว่าการด าเนินการ
ตามหนังสือแสดงเจตจ านงการจ่ายเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเอกสารอื่นใดดงักล่าวจะมี
ผลกระทบต่อกองทุนหรอืผู้ถอืหน่วยลงทุนโดยรวม หรอือาจท าใหเ้กดิความเสีย่งทางกฎหมาย 
หรือความเสี่ยงในการท าธุรกรรมที่เกี่ยวกับการฟอกเงิน หรือชื่อเสียงของบริษัทจดัการหรือ
กองทุน หรือเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม (ถ้าม)ี หรือ
เพื่อให้เป็นไปตามค าสัง่หรือการตคีวามหรือการใหค้วามเห็นของหน่วยงานผูม้ีอ านาจ โดยไม่
จ าเป็นต้องแจง้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนการด าเนินการหรือไม่ด าเนินการดงักล่าว และให้
ถอืว่าการด าเนินการดงักล่าวได้รบัความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยแล้ว โดยไม่ถือว่า
บรษิัทจดัการด าเนินการผิดไปจากโครงการแต่อย่างใด และไม่ถือเป็นการแก้ไขรายละเอียด
ของโครงการ ทัง้นี้หากไม่มีค าสัง่ห้ามหรือข้อห้ามใดๆ บริษัทจดัการสามารถพิจารณาจ่าย   
เงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุนแทนได้ 

กรณีรบัซื้อคนืปกต ิ

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : ม ี    

ชนิดสะสมมูลค่า    : ม ี    

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั   : ม ี

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม   : ม ี

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ   : ม ี
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7.4.2 วธิกีาร วนัเวลา และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนปกติ 

บรษิัทจดัการจะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนทีค่ านวณได้ ณ สิน้วนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน เป็นเกณฑ์
ในการค านวณราคารบัซื้อคืนโดยมูลค่าหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุน ต้องเป็นมูลค่า
และราคาทีไ่ดร้บัการรบัรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์แล้ว 

ทัง้นี้จะมีรายละเอียดตามที่ระบุไว้ในข้อ “วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณ และการ
ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการ
ด าเนินการในกรณีทีมู่ลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง” 

ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน = มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิน้วนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

หกัด้วย ค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลกัทรพัย์และภาษีที่
เกี่ยวขอ้ง (ถ้าม)ี 

 วธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

7.4.2.1 สัง่ขายคนืหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

ก) ขัน้ตอนและวธิกีาร 

(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถติดต่อขายคืนได้ที่
บริษัทจดัการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคนืได้ทุกวนัท าการ ในเวลาเปิด
ท าการ   

โดยต้องกรอกข้อความในใบค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน โดยระบุรายละเอียดและ
ความจ านงใหค้รบถ้วนชดัเจน และจะต้องระบุจ านวนหน่วยลงทุนทีต่้องการจะขาย
คนื หรือระบุจ านวนเงินที่ต้องการได้รบัจากการขายคืนหน่วยลงทุนอย่างใดอย่าง
หนึ่ง 

(2) ผูข้ายคนืทีไ่ด้ท าการยื่นแสดงความจ านงในการขายคืนหน่วยลงทุนแล้ว จะท าการ
ยกเลิกหรอืเปลี่ยนแปลงไม่ได้ ทัง้นี้ เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิัทจดัการ ซึ่ง
ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจในการพจิารณาของบรษิทัจดัการเป็นรายกรณี 

(3) ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั ้น ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาจะต้อง
แสดงบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรขา้ราชการ หรือบตัรพนักงานรฐัวิสาหกิจ
หรือบัตรแสดงตนอื่นใดที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ต่อบริษัทจัดการ หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ส าหรับผู้ถือหน่วยลงทุนประเภทนิติบุคคล
จะต้องแสดงถึงเอกสารส าคญัที่แสดงถึงการท านิติกรรมในนามของนิติบุคคลนั ้น
ดว้ย 

(4) ในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนระบุจ านวนหน่วยลงทุน และ/หรอืจ านวนเงนิทีต่้องการ
ขายคนื ในใบค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนมากกว่าจ านวนหน่วยลงทุนและ/หรอื 

 จ านวนเงนิทีป่รากฏในบญัชกีองทุนของผู้ถอืหน่วยลงทุนทีบ่นัทกึโดยนายทะเบยีน  
 หน่วยลงทุน หรือขายแล้วท าให้คงเหลือต ่ ากว่าจ านวนที่ตามเงื่อนไขกองทุน  
 ก าหนด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน  
 ทัง้หมดเท่าทีป่รากฏอยู่ในรายการทีบ่นัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุนนัน้ 

  (5)  นายทะเบียนหน่วยลงทุนซึ่งได้รบัมอบหมายจากบริษัทจัดการ จะจดัส่งหนังสือ  
 รบัรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน หรือเอกสาร/ 
 ข้อความใดซึ่งไม่จ ากัดรูปแบบและวิธีการอันสามารถเป็นหลกัฐานยืนยนัการท า 
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 รายการขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวได ้ใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนภายใน 15 วนัท า 
 การนับแต่วนัท าการถดัจากวนัท ารายการขายคนืหน่วยลงทุนนัน้ 

7.4.2.2. สัง่ขายคนืหน่วยลงทุนผ่านระบบอนิเทอร์เน็ตของบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

ก) ขัน้ตอนและวธิกีาร 

(1) ผู้ที่ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ จะต้อง
กรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการผ่านเว็บไซด์ของบริษัทจดัการ www.principal.th 
หรือติดต่อขอรบัแบบฟอร์มดงักล่าวได้ที่บริษัทจดัการ หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรบัซื้อคืน พร้อมส าเนาบัตรประชาชน หลังจากบริษัทได้ตรวจสอบความ
ถูกต้องของหนังสือยินยอมดงักล่าวกบัธนาคารเจ้าของบญัชีแล้ว จะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทีข่อใชบ้รกิารทราบ  

หลงัจากนัน้บรษิทัจดัการจะจดัส่งชื่อผูใ้ช้และรหสัผา่นใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุนทีข่อ
ใช้บริการทางไปรษณีย์ลงทะเบียน และ/หรือวิธกีารอื่นใดทีบ่รษิัทจดัการก าหนด
และเหน็ว่าเหมาะสมโดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูจ้องซื้อ ซึ่งผูถ้อืรหสัประจ าตัว
ต้องเก็บรกัษาไว้เป็นความลบั ทัง้นี้บริษัทจดัการจะไม่รบัผิดชอบใด ๆ ทัง้สิ้นใน
กรณีทีบุ่คคลทีม่ใิช่เจา้ของรหสัประจ าตวัของผู้ถอืหน่วยลงทุนท ารายการผ่านทาง
ระบบอนิเทอร์เน็ตของบรษิทัจดัการ 

(2) ในการเขา้มาใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษทัจดัการครัง้
แรก ระบบจะให้ผู้ถือหน่วยลงทุนท าการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านที่ได้รับเป็น
รหสัผ่านใหม่เสยีก่อนจงึจะสามารถใชบ้รกิารได ้

(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะท าการขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุน
ทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการได้โดยเข้าสู่ระบบการซื้อขายโดยผ่านทาง
เวบ็ไซต์ “www.principal.th” ของบรษิทัจดัการ ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง 

(4) ในกรณีทีผู่ ้ถอืหน่วยลงทุนระบุจ านวนหน่วยลงทุน และ/หรอืจ านวนเงนิทีต่้องการ
สบัเปลี่ยนมากกว่าจ านวนหน่วยลงทุนและ/หรือจ านวนเงินที่ปรากฏในบัญชี
กองทุนของผู้ถอืหน่วยลงทุนทีบ่นัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการ
จะถอืว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทัง้หมดเท่าที่ปรากฏ
อยู่ในรายการทีบ่นัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุนนัน้ 

(5) นายทะเบียนหน่วยลงทุนซึ่งได้รบัมอบหมายจากบริษัทจดัการ จะจดัส่งหนังสือ
รบัรองสิทธใินหน่วยลงทุน หรอืหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน หรือเอกสาร/
ขอ้ความใดซึ่งไม่จ ากัดรูปแบบและวิธีการอนัสามารถเป็นหลกัฐานยืนยนัการท า
รายการขายคืนหน่วยลงทุนดงักล่าวได้ ให้แก่ผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนภายใน 15 วนั
ท าการนับแต่วนัท าการถดัจากวนัท ารายการขายคนืหน่วยลงทุนนัน้ 

ข)   เงื่อนไขการใชบ้รกิาร 

(1) เอกสารใบบนัทึกรายการที่ออกโดยเครื่องพิมพ์ของผู้สัง่ขายคืนหน่วยลงทุนเป็น
เพียงเอกสารการบันทึกรายการเท่านั ้น ไม่ใช่หลักฐานการท ารายการอย่าง
สมบูรณ์ บริษัทจดัการจะถือหลกัฐานที่ปรากฏอยู่กับบริษัทจดัการเป็นหลกัฐาน
ในการท ารายการทีส่มบูรณ์ และใชอ้้างองิได ้

(2) การขายคนืหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางอนิเทอร์เน็ต หากเกิด
ขอ้ผิดพลาดจากระบบการให้บริการ บริษัทจดัการจะด าเนินการตรวจสอบและ
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แก้ไขข้อผิดพลาดดงักล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 30 วนันับจากวนัที่ได้รบัแจ้งจาก  
ผูถ้อืหน่วยลงทุน 

7.4.2.3. ขายคนืหน่วยลงทุนผ่านระบบบรกิารทางโทรศพัท์ (Call Center) ของบรษิทัจดัการ 

ก) ขัน้ตอนและวธิกีาร 

(1) ผู้สัง่ขายคืนหน่วยลงทุนจะท าการขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการทาง
โทรศัพท์ (Call Center) ของบริษัทจัดการที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-26869595 
หรือที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต ได้ในเวลาท าการของบริษัทจดัการ 
โดยเจา้หน้าทีจ่ะท าการตรวจสอบรายละเอยีดความมตีัวตนของผูถ้อืหน่วยลงทุน
ก่อนท ารายการทุกครัง้ และจะต้องท ารายการให้เสร็จสมบูรณ์ภายในเวลาที่
ก าหนดตามเงื่อนไขของบรษิทัจดัการ 

(2) ในกรณีทีผู่ ้ถอืหน่วยลงทุนระบุจ านวนหน่วยลงทุน และ/หรอืจ านวนเงนิทีต่้องการ
ขายคนืมากกว่าจ านวนหน่วยลงทุนและ/หรอืจ านวนเงินทีป่รากฏในบญัชกีองทุน
ของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีบ่นัทึกโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะถอืว่า
ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทัง้หมดเท่าที่ปรากฏอยู่ใน
รายการทีบ่นัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุนนัน้ 

(3) นายทะเบียนหน่วยลงทุนซึ่งได้รบัมอบหมายจากบริษัทจดัการ จะจดัส่งหนังสือ
รบัรองสิทธใินหน่วยลงทุน หรอืหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน หรือเอกสาร/
ขอ้ความใดซึ่งไม่จ ากัดรูปแบบและวิธีการอนัสามารถเป็นหลกัฐานยืนยนัการท า
รายการขายคืนหน่วยลงทุนดงักล่าวได้ ให้แก่ผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนภายใน 15 วนั
ท าการนับแต่วนัท าการถดัจากวนัท ารายการขายคนืหน่วยลงทุนนัน้ 

ข) เงื่อนไขการใชบ้รกิาร 

(1) เอกสารใบบนัทึกรายการที่ออกจากเครื่องโทรสารหรือเครื่องพิมพ์ของผู้ขายคืน
หน่วยลงทุนเป็นเพียงเอกสารการบันทึกรายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลกัฐานการท า
รายการอย่างสมบูรณ์ บริษัทจดัการจะถือหลกัฐานที่ปรากฏอยู่กับบรษิัทจดัการ
เป็นหลกัฐานในการท ารายการทีส่มบูรณ์ และใชอ้้างองิได ้

(2) การขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการทางโทรศัพท์ (Call Center) หากเกิด
ข้อผิดพลาดจากระบบการให้บริการ บริษัทจดัการจะด าเนินการตรวจสอบและ
แก้ไขข้อผดิพลาดดงักล่าวให้แล้วเสรจ็ภายใน 30 วนันับจากวนัทีไ่ดร้บัแจง้จากผู้
ถอืหน่วยลงทุน 

7.4.2.5. บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะใหบ้รกิารซื้อขายสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเฉพาะบางช่องทาง
ส าหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุนเป็นประเภทบัญชีร่วม และสงวนสิทธิที่จะ
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและวิธีการให้บริการซื้อขายสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านช่องทาง
ต่างๆ  รวมถึงอาจเปิดให้บริการซื้อขายสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการขายแบบอื่นๆ 
เพิ่มเติม ตามหลกัเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทจดัการก าหนด และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ของส านักงาน ก.ล.ต.  เช่น ส านักงานสาขาออนไลน์  และการบริการธุรกรรมทาง
อเิลก็ทรอนิกสอ์ื่นๆ เป็นต้น 

7.5. ระยะเวลาในการรบัซื้อคนื : ทุกวนัท าการ  

7.6. รายละเอยีดระยะเวลาในการรบัซื้อคนื :  
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บรษิทัจดัการจะเปิดรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทุกวนัท าการ  การท ารายการขายคนืหน่วยลงทุน ไม่ว่ากระท าผ่าน
ช่องทางใดภายในเวลา  15.30 น. ในวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนใด ให้ถือเป็นรายการของวนัท าการซื้อ
ขายหน่วยลงทุนนัน้ ส าหรบัการท ารายการขายคนืหน่วยลงทุนภายหลงัเวลาดงักล่าว  หรอืในวนัหยุดท าการ 
ใหถ้อืเป็นการขายคนืหน่วยลงทุนในวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนถดัไป 

ในกรณีที่บรษิัทจดัการกองทุนรวมจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงวนัหรอืเวลาในการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน
ให้แตกต่างจากที่ก าหนดไว้ในโครงการหรือข้อผูกพนัของกองทุนรวมเป็นการชัว่คราว อนัเนื่องจากมีการ
เปลี่ยนแปลงวนัหรือเวลาในการใหบ้รกิารของผู้ให้บรกิารตามที่ส านักงานก าหนดซึ่งส่งผลกระทบต่อการซื้อ
ขายทรพัย์สินที่กองทุนรวมไปลงทุน บริษัทจดัการกองทุนรวมสามารถด าเนินการดงักล่าวได้เพียงเท่าที่มี
ความจ าเป็น ทัง้นี้ ใหถ้อืว่าบรษิทัจดัการกองทุนรวมไดป้ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามโครงการหรอืขอ้ผูกพนัแล้ว 

7.7. การขายคนืหน่วยลงทุน : ผูถ้อืหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจง้ล่วงหน้า  

7.8. รายละเอยีดการขายคนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

7.9. รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

7.9.1. การช าระเงนิค่ารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

(1) บรษิัทจดัการจะด าเนินการหรอืมอบหมายใหน้ายทะเบยีนหน่วยลงทุนช าระเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและ
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันท าการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน โดยน าฝากเงิน
ดงักล่าวเข้าบญัชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือจ่ายเป็นเช็คขดีคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะระบุชื่อ   
ผูถ้อืหน่วยลงทุน และจดัส่งทางไปรษณีย์หรอืน าส่งโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุน หรอืวธิกีารอื่น
ใดที่บริษัทจัดการยอมรบั เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต 
ตามทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้จง้ความประสงค์ 

(2) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุน จะเกิดขึ้นหลงัจากที่นายทะเบียนหน่วย
ลงทุนไดบ้นัทกึขอ้มูลการสัง่ขายหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนแล้วเท่านัน้ 

7.9.2. เงื่อนไขการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

7.9.2.1. กรณีหยุดรบัค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธ และ/หรอืชะลอการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน 

(1) กรณีทีเ่อกสารหลกัฐานการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วน 

(2) กรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนที่ท าการขายคืนหน่วยลงทุนยงัมไิดน้ าส่งเอกสารหลกัฐานต่างๆ 
ทีใ่ชเ้ปิดบญัชจีนครบถ้วน ผูถ้ือหน่วยลงทุนรายทีป่ระสงค์จะขายคนืหน่วยลงทุนจะต้อง
น าส่งเอกสารหลกัฐานต่างๆ จนครบถ้วนก่อน จงึจะท าการขายคนืหน่วยลงทุนได้ 

7.9.2.2. บริษัทจดัการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ศึกษา เข้าใจ และยินดีที่จะปฏิบัติตามนโยบาย 
รายละเอยีด และ วธิกีารเงื่อนไขต่างๆ ทีก่ าหนดในโครงการนี้แล้ว 

8. การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน :  

8.1. ช่องทางการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน :  

-  Internet 

- บรษิทัจดัการ 

- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

- ระบบโทรศพัท์อตัโนมตัขิองบรษิทัจดัการ  
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หรอืวธิกีารอื่นๆ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

8.2. รายละเอยีดการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

 สามารถดูขอ้มูลในหนังสอืชี้ชวนส่วนขอ้มูลกองทุนรวมหรอืเว็บไซต์ บลจ. 

9.  การช าระค่ารบัซ้ือคืน สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยหลกัทรพัย ์หรือทรพัยสิ์นอ่ืนแทนเงิน :  

 กรณีบรษิทัจดัการไม่สามารถช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเงนิ และจะช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็น
หลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นแทน บรษิัทจดัการจะก าหนดขัน้ตอนการด าเนินการต่อไป โดยต้องไดร้บัมตพิเิศษให้
ช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเป็นหลกัทรพัย์ หรอืทรพัย์สนิอื่นแทนเงนิสดไดต้ามเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง
ดงัต่อไปนี้  

(1) การช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าว มีวตัถุประสงค์เพื่อใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนน าหลกัทรพัยห์รอืทรพัย์สนิอื่น   
     นัน้ไปช าระเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นทีบ่ริษทัจดัการเป็นผูร้บัผิดชอบด าเนินการ  

(2) บรษิทัจดัการไม่สามารถช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเงนิ  

(3) ผูถ้อืหน่วยลงทุนตกลงรบัช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นแทนเงนิได ้

10. การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทนุ :  

บรษิทัจดัการอาจเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดม้คี าสัง่ขายคนืหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดไดใ้นกรณีดงัต่อไปนี้  

(1) บริษัทจดัการพิจารณาแล้วมีความเชือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่ากรณีที่เข้าเหตุดังต่อไปนี้ โดยความ
เหน็ชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ 

(ก) มีเหตุจ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่าง
สมเหตุสมผลหรอื 

(ข) มเีหตุท าให้กองทุนรวมไม่ไดร้บัช าระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรพัย์สินที่ลงทุนไวต้ามก าหนดเวลาปกต ิ
ซึ่งเหตุดงักล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการ 

(2) มคี าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไวแ้ล้วแต่ในช่วงระยะเวลาที่บริษทัจดัการยงัไม่ได้ช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน
ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแล
ผลประโยชน์ยงัไม่ได้รบัรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคา
รบัซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนัน้ต่างจากราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีถู่กต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไปและ
คดิเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีถู่กต้อง 

(3) มคี าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่บรษิัทจดัการพบว่าราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และ
ผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดย
ราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่ไม่ถูกต้องนัน้ต่างจากราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึ้น
ไป และคดิเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีถู่กต้อง 

การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถอืหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรอื (3) บริษัทจดัการ
อาจเลื่อนไดไ้ม่เกิน 10 วนัท าการนับตัง้แต่วนัท าการถัดจากวนัที่มคี าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนนัน้ เวน้แต่ได้รบั
การผ่อนผนัจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้นี้ การผ่อนผนัดงักล่าวไม่รวมกรณีตาม (1) และบรษิัท
จดัการจะด าเนินการดงัต่อไปนี้  
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- ประกาศการเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ณ ที่ท าการทุกแห่งของบริษัทจดัการและ
สถานที่ตดิต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนที่ใชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุน และแจง้ใหผู้้ถือ
หน่วยลงทุนทีไ่ดม้คี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนทราบโดยพลนั 

- แจง้การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจดัท ารายงานในเรื่องดงักล่าว พรอ้มทัง้แสดง
เหตุผลและหลกัฐานการได้รบัความเห็นชอบหรือการรบัรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและ
รายงานการชดเชยราคาจากผู้ดูแลผลประโยชน์ให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบโดยพลัน โดย
บรษิทัจดัการอาจมอบหมายใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ด าเนินการดงักล่าวแทนกไ็ด ้

- ในระหว่างที่บริษัทจดัการเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนนัน้ หากถึงวนัท าการซื้อขาย
หน่วยลงทุนวนัอื่น และมีผู้ถือหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนอีก บริษัทจดัการจะต้องรบัซื้อคืนหน่วย
ลงทุนนัน้ ทัง้นี้ บริษทัจดัการจะต้องช าระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนที่ยงัค้างอยู่ให้เสร็จ
สิ้นก่อน แล้วจึงช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่สัง่ขายคืนหน่วยลงทุนในวนันัน้ๆ 
ต่อไป 

11. การไม่ขายไม่รบัซ้ือคืนไม่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสัง่ :  

1.     เครื่องมอืการก าหนดใหผู้ล้งทุนเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่าย 

1.1 การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการค านวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของ
กองทุนรวม (Swing Pricing)  

กองทุนรวมทัว่ไป 

อตัราสูงสุดไม่เกนิรอ้ยละ : 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน  

ดว้ยวธิปีฏบิตั ิ: Full swing pricing  

Partial swing pricing 

รายละเอยีดเพิม่เตมิและเงื่อนไข 

1. บริษัทจดัการจะก าหนดอตัรา swing factor สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน และบริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกใช้ Swing Pricing ที่เป็น Full Swing Pricing 
หรือ Partial Swing Pricing ตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยค านึงถึงประโยชน์ของ
กองทุนและผูถ้อืหน่วยลทุนเป็นส าคญั 

2. swing factor มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจดัการ
ก าหนด ซึ่งบริษัทจดัการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และ
หรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถท าได้เพื่อให้
สามารถด าเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั ้น  ๆ โดยบริษัทจัดการอาจ
พจิารณาปัจจยัต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง ได้แก่ ต้นทุนและค่าใชจ้่ายจากการซื้อหรอืขายทรพัย์สิน
ของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bid-ask spread ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการซื้อ
ขายทรัพย์สิน ความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน ภาวะสภาพคล่องของตลาด
ทรพัย์สินที่ลดลงจากปกติ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรกัษาสดัส่วนการลงทุน ต้นทุนและ
ค่าใช้จ่ายการท าธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภาพคล่องรองรบัธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) 
ภาษีและหรืออากรแสตมป์ที่เกี่ยวข้อง หรือต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
ปัจจยัอื่นๆ ทีก่ระทบสภาพคล่องของหลกัทรพัย์ทีก่องทุนรวมลงทุน เป็นต้น   

3. Swing Thresholds มีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัท
จดัการก าหนด โดยบรษิทัจดัการอาจพจิารณาใชข้อ้มูลประมาณการภายใต้ขอ้เทจ็จรงิทีม่ี 
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อยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจยัที่เกี่ยวข้อ งเท่าที่สามารถท าได้เพื่อให้สามารถ
ด าเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ โดยค านึงถึงปัจจยัที่เกี่ยวข้องกับสภาพคล่องของ
กองทุนรวมเป็นส าคญั ทัง้นี้ บริษทัจดัการอาจพิจารณาปัจจยัต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง ไดแ้ก่ พอร์ตการลงทุน 
นโยบายการลงทุน สภาวะตลาดของทรพัย์สินที่ลงทุน รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ที่กระทบสภาพคล่องของ
หลกัทรพัย์ทีก่องทุนรวมลงทุน เป็นต้น 

4. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจดัการ จะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกับ Anti-dilution levies – ADL (ถ้ามี) 
แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ
บรษิทัจดัการ 

5. ในกรณีทีเ่ป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บรษิทัจะด าเนินการตามขอ้มูลทีไ่ดร้บัจากผูส้นับสนุน
การขายและรบัซื้อคนืเท่าทีส่ามารถท าได ้(best effort) ภายใต้สถานการณ์และขอ้จ ากดัในขณะนัน้ 

ขอ้สงวนสทิธิ ์

1. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธทิี่จะน าข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือ
ตดัสนิใจเรื่องต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งการการใชเ้ครื่องมอื Swing Pricing ในวนัท าการนัน้  

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรบัเพิ่มหรือลดอตัรา swing factor ที่เก็บจริงได้ตามที่บริษัทจัดการ
เหน็สมควร ซึ่งจะปรบัเพิม่ไม่เกนิอตัราสูงสุดทีร่ะบุไว้ในโครงการ 

3. บริษทัจดัการขอสงวนสทิธิทีจ่ะน าค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ช าระเงินดว้ยเชค็รวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุน
ในวนัท าการทีม่ีการใช้เครื่องมอื swing pricing และบรษิัทจดัการจะน ายอดซื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวไปใช้
ในการพจิารณาและหรอืตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งการใชเ้ครื่องมอื swing pricing ในวนัท าการนัน้ 
ทัง้นี้บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธทิี่จะไม่เปลี่ยนแปลงการด าเนินการใด ๆ ที่ไดด้ าเนินการหรอืตดัสินใจไป
แล้วที่เกี่ยวขอ้งกบัการใช้เครื่องมือ swing pricing ในวนัท าการนัน้ แม้หากภายหลงัปรากฏว่าเช็คค่าซื้อ
หน่วยลงทุนทัง้หมดหรอืบางส่วนของวนัท าการนัน้ไม่สามารถเรียกเกบ็เงนิไดแ้ละรายการซื้อหน่วยลงทุน
ทีช่ าระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ไดน้ัน้ ไม่ได้รบัการจดัสรรหน่วยลงทุน  ซึ่งเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัท
จดัการ 

4. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางด าเนินการระหว่างการใช้เครื่องมือ โดยจะยงัคง
เป็นไปตามที่สานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจดัการลงทุนและหรือหน่วยงานที่มีอ านาจอื่นกา
หนดใหบ้รษิทัจดัการด าเนินการได ้

5. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่ใช้เครื่องมือ swing pricing ดังกล่าวในกรณีที่พิจารณาแล้วว่าค าสัง่ซื้อ-
ขาย-สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมนีัยส าคญั และ/หรืออาจ
ใชร้่วมกบัเครื่องมอืในการบรหิารสภาพคล่องอื่นๆ แล้วแต่กรณี โดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

การพจิารณาใชเ้ครื่องมอื 

1. บริษัทจดัการอาจพิจารณาใช้ Swing Pricing ที่แตกต่างกันได้ในแต่ละวนัท าการ ที่มีการใช้เครื่องมือนี้
โดยเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจดัการ โดยค านึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและความ
เหมาะสมในทางปฏบิตัเิป็นส าคญั 

2. ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาใช้ partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวันท าการซื้อขายใดที่
สดัส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรพัย์สินสุทธทิัง้หมดของกองทุน 
มค่ีาเกินกว่า swing threshold ที่บริษัทจดัการก าหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน 
ค านวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch 
in) หกัดว้ยมูลค่าการขายคนืหน่วยลงทุน (redemption) และหกัด้วยมูลค่าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก 
(switch out) 



 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล อคิวติี้                            20 

ทัง้นี้ รายละเอยีดวธิกีารค านวณเป็นไปตามวธิทีีบ่รษิทัจดัการก าหนด 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds และกองทุนทีมกีารลงทุนแบบ Cross Investing Fund เมื่อกองทุน
ปลายทางมกีารใช ้swing pricing บรษิทัจดัการจะพจิารณาด าเนินการใหส้อดคล้องกบักองทุนปลายทาง 

รายละเอยีดเพิม่เติม : เมื่อกองทุนปลายทางใช ้swing pricing บรษิทัจดัการจะด าเนินการใหส้อดคล้องกบักองทุน
ปลายทาง ตามขอ้มูลทีไ่ดร้บัจาก กองทุนปลายทาง โดยใชห้ลกัการ best effort ซึ่งเป็นไปตามดุลพนิิจของบรษิัท
จดัการ และค านึงถงึประโยชน์ของกองทุนและผูถ้อืหน่วยลทุนเป็นส าคญั 

อย่างไรก็ตาม บรษิัทจดัการอาจพิจารณาไม่ใช้เครื่องมือให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางก็ได้ ในกรณีที่บรษิัท
จดัการพจิารณาแล้วว่าค าสัง่ซื้อ-ขาย-สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่มผีลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมี
นัยส าคญั หรือเห็นว่าการใช้เครื่องมืออื่นมีความเหมาะสมในทางปฏิบตัิมากกว่า ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบรษิัท
จดัการ ทัง้นี้ โดยค านึงถงึประโยชน์ของกองทุนเป็นส าคญั 

บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง เงื่อนไข และ/หรือหลกัเกณฑ์การใช้ swing pricing ให้
สอดคล้องกับกองทุนต่างประเทศที่กองทุนไทยลงทุน ในกรณีที่กองทุนไทยมีการเปลี่ยนแปลงประเภทและ
ลกัษณะพเิศษของกองทุนรวม หรอืมกีารเปลี่ยนกองทุนหลกัในอนาคต (ถ้าม)ี 

2. การก าหนดเงื่อนไขหรอืขอ้จ ากดัในการรบัค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน 

2.1 ระยะเวลาทีต่้องแจง้ล่วงหน้าก่อนการขายคนืหน่วยลงทุน (notice period) : 

กองทุนรวมทัว่ไป 

เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าเกินกว่า : 10.00 % ของมูลค่าทรพัย์สินสุทธิของ
กองทุน จะต้องแจง้บรษิทัจดัการล่วงหน้าเป็นเวลา: 5 วนัท าการ 

หลกัเกณฑ์และเงื่อนไข 

1. ในกรณีที่เป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บริษัทจะด าเนินการตามข้อมูลที่ได้รบัจากผู้สนับสนุน
การขายและรบัซื้อคนืเท่าทีส่ามารถท าได ้(best effort) ภายใต้สถานการณ์และขอ้จ ากดัในขณะนัน้ 

ขอ้สงวนสทิธิ ์

1.  ในกรณีที่มกีารใช้ Notice period และมีเหตุทีท่ าให้ต้องใช้เครื่องมืออื่นด้วย บริษัทจดัการขอสงวนสิทธทิี่จะ
ปฏิบัติกับค าสัง่ที่ได้จาก Notice period นัน้เช่นเดียวกับค าสัง่ที่ได้ตามปกติในวนัที่ท ารายการด้วย ทัง้นี้ 
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Notice period ร่วมกับเครื่องมืออื่น ได้แก่ Swing pricing,  Redemption 
Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรือเครื่องมืออื่น ๆ หรืออาจไม่ใช้เครื่องมือ Notice 
period ดงักล่าวในกรณีทีพ่ิจารณาแล้วว่าค าสัง่ซื้อ-ขาย-สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่มผีลกระทบต่อสภาพคล่อง
ของกองทุนรวมอย่างมนีัยส าคญั โดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

2. บรษิทัจดัการขอสงวนสิทธทิีจ่ะปรบัเพิม่หรอืลด Notice period ได้ตามที่บรษิทัจดัการเหน็สมควร ซึ่งจะปรบั
เพิ่มไม่เกิน Notice period สูงสุดที่ก าหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซด์ของ
บรษิทัจดัการและในหนังสอืชี้ชวนส่วนขอ้มูลกองทุนรวมหรอืผ่านทางช่องทางอื่นทีบ่รษิทัจดัการก าหนด 

3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะน าข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือ
ตดัสนิใจเรื่องต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งการการใชเ้ครื่องมอื Notice period ในวนัท าการนัน้ 
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การพจิารณาใชเ้ครื่องมอื 

1. บรษิทัจดัการอาจพจิารณาใช ้Notice period ทีแ่ตกต่างกนัไดใ้นแต่ละวนัท าการทีม่กีารใช้เครื่องมอืนี้โดย
เป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยค านึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและความ
เหมาะสมในทางปฏบิตัเิป็นส าคญั 

2. บรษิัทจดัการอาจพจิารณาใชแ้ละก าหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลกัการในการพิจารณาเป็นไป
ตามนโยบายและแนวทางที่บรษิัทจดัการก าหนด โดยพิจารณาจากปัจจยัต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัท
จดัการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการ
ประเมนิจากปัจจยัทีเ่กี่ยวขอ้งเท่าทีส่ามารถท าไดเ้พื่อใหส้ามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเงื่อนไข ณ 
ขณะนัน้ๆ โดยค านึงถึงปัจจยัที่เกี่ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุนรวมเป็นส าคญั ทัง้นี้ บริษัทจดัการ
อาจพิจารณาปัจจยัต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน สภาวะตลาดของ
ทรพัย์สนิทีล่งทุน รวมถงึปัจจยัอื่นๆ ทีก่ระทบสภาพคล่องของหลกัทรพัย์ทีก่องทุนรวมลงทุน เป็นต้น 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds และกองทุนทมีกีารลงทุนแบบ Cross Investing Fund เมื่อ
กองทุนปลายทางมีการใช้ Notice period บริษัทจัดการจะพิจารณาด าเนินการให้สอดคล้องกับกองทุน
ปลายทาง 

รายละเอียดเพิ่มเติม : เมื่อกองทุนปลายทางใช้ notice period บริษัทจดัการจะด าเนินการให้สอดคล้อง
กบักองทุนปลายทาง ตามขอ้มูลทีไ่ด้รบัจาก กองทุนปลายทาง โดยใชห้ลกัการ best effort ซึ่งผูถ้ือหน่วย
อาจจะต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน หรือ เป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจดัการ และ
ค านึงถงึประโยชน์ของกองทุนและผูถ้อืหน่วยลทุนเป็นส าคญั 

อย่างไรกต็าม บริษทัจดัการอาจพจิารณาไม่ใชเ้ครื่องมอืให้สอดคล้องกบักองทุนปลายทางกไ็ด ้ในกรณีที่
บริษัทจดัการพิจารณาแล้วว่าค าสัง่ซื้อ-ขาย-สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของ
กองทุนรวมอย่างมีนัยส าคญั หรือเห็นว่าการใช้เครื่ องมืออื่นมีความเหมาะสมในทางปฏิบัติมากกว่า 
ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ ทัง้นี้ โดยค านึงถงึประโยชน์ของกองทุนเป็นส าคญั 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง เงื่อนไขและ /หรือหลักเกณฑ์การใช้ Notice 
period ใหส้อดคล้องกับกองทุนต่างประเทศที่กองทุนไทยลงทุน ในกรณีที่กองทุนไทยมกีารเปลี่ยนแปลง
ประเภทและลกัษณะพเิศษของกองทุนรวม หรอืมกีารเปลี่ยนกองทุนหลกัในอนาคต (ถ้าม)ี 

2.2 เพดานการขายคนืหน่วยลงทุน (redemption gate) : 

กองทุนรวมทัว่ไป 

เพดานการขายคนืหน่วยลงทุนไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ : 10.00 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

โดยบรษิทัจดัการจะใชเ้พดานการขายคนืหน่วยลงทุนไม่เกนิ : 7 วนัท าการ 

ในทุกรอบเวลา : 30 วนั  

หลกัเกณฑ์และเงื่อนไข 

1. บริษัทจดัการจะท าการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน (redemption) และสบัเปลี่ยนออก (switch out) ไม่เกิน 
Redemption Gate ตามราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วันท าการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน ทัง้นี้ เว้นแต่
กรณีที่กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืน หน่วยลงทุนหรือ
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกนิกว่า Redemption Gate ทีป่ระกาศใช ้

2. ในกรณีที่บริษัทจัดการก าหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณี
ดงักล่าว Redemption Gate จะใช้เฉพาะวันท าการซื้อขายใดที่ สดัส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุน
สุทธขิองกองทุน เทยีบกบั มูลค่าทรพัย์สนิสุทธทิัง้หมดของกองทุน มค่ีาเท่ากบัหรอืมากกว่า Gate  
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threshold ทีบ่ริษทัจดัการก าหนด โดยที่ มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธขิองกองทุน  ค านวณจาก มูลค่า
การซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หกัด้วยมูลค่า
การขายคนืหน่วยลงทุน (redemption) และหกัดว้ยมูลค่าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) 

3. บรษิัทจดัการจะพิจารณาก าหนดวธิีการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตาม
สดัส่วน (pro-rata basis) ของค าสัง่รบัซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ณ วันที่ใช้ Redemption 
Gate ดงันัน้ ผูถ้ือหน่วยลงทุนอาจไม่ไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทุน และมูลค่าหน่วยลงทุนทัง้จ านวน ใน
วนัที่ส่งค าสัง่ขายคืนหรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนนัน้ รวมทัง้อาจไม่ได้รบัเงินค่าขายคืนทัง้จ านวนภายใน
ระยะเวลาทีก่ าหนดไว ้

ส าหรบัค าสัง่รบัซื้อคืนหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออกส่วนทีเ่หลอื บริษทัจดัการจะน าไปท ารายการในวนั
ท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนถัดไป รวมกบัค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออกใหม่ตามสดัส่วน 
(pro-rata basis) โดยไม่มีการจัดล าดับก่อน-หลงัของค าสัง่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยปัจจุบันบริษัท
จดัการยงัไม่เปิดให้มกีารยกเลิกค าสัง่รบัซื้อคืนหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออกจากผูถ้ือหน่วยลงทุนที่ส่ง
ค าสัง่มาแล้วในวนัทีม่กีารใช ้Redemption Gate ดงักล่าว  

อย่างไรกต็าม หากเมื่อบริษัทจดัการมรีะบบงานส าหรบัรองรบัการจดัการกรณีเปิดให้มีการยกเลกิค าสัง่
รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออก บรษิทัจดัการอาจเปิดใหม้ีการยกเลิกค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน
และสบัเปลี่ยนออกส่วนทีเ่หลอืได ้ซึ่งจะเป็นไปตามเงื่อนไขและวธิกีารทีบ่ริษทัจดัการก าหนด ทัง้นี้ บรษิัท
จดัการจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าก่อนการด าเนินการดงักล่าว 

4. บริษทัจดัการอาจพิจารณาก าหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครัง้แตกต่างกันได้ แต่ 
Redemption Gate จะไม่ต ่ากว่า Redemption Gate ขัน้ต ่า และ gate period จะไม่มากกว่าระดบัเพดาน
ทีร่ะบุไวใ้นโครงการ 

5. บรษิัทจดัการจะท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออก ไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารบั
ซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วนัท าการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน ทัง้นี้ เวน้แต่กรณีทีก่องทุนมสีภาพคล่องเพยีงพอ 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption 
Gate ทีป่ระกาศใช ้

6. บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบเมื่อมกีารใช ้Redemption gate โดยไม่ชกัชา้  

7. ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Redemption Gate นี้ บริษัทจดัการอาจใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหาร
ความเสีย่งสภาพคล่องอื่นไดโ้ดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

8. ในกรณีทีเ่ป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บรษิทัจะด าเนินการตามขอ้มูลทีไ่ดร้บัจากผูส้นับสนุน
การขายและรบัซื้อคนืเท่าทีส่ามารถท าได ้(best effort) ภายใต้สถานการณ์และขอ้จ ากดัในขณะนัน้ 

ขอ้สงวนสทิธิ ์

1. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปรบัเพิ่มหรือลดอตัรา Gate threshold รวมถึงเปลี่ยนแปลง gate period 
ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจดัการ โดยจะปรบัลดไม่ต ่ากว่า Redemption Gate ขัน้ต ่าที่ระบุในโครงการ 
และไม่เกนิ Gate period สูงสุด ที่ระบุในโครงการ ทัง้นี้ รายละเอยีดวธิกีารค านวณเป็นไปตามวธิทีี่บรษิัท
จดัการก าหนด 

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption 
Gate ทีป่ระกาศใช ้ 

3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางด าเนินการระหว่างการท า Redemption Gate  
ได้แก่ การยกเลิก Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที่ก าหนด การใช้เครื่องมืออื่นแทน Redemption 
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Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทัง้นี้ ในกรณีที่ไม่สามารถช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที่เหลือได้ บริษัท
จดัการอาจพิจารณายกเลิกค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนทัง้หมดที่ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือหน่วย
ลงทุนทีถู่กยกเลกิค าสัง่โดยไม่ชกัชา้  

4. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธทิี่จะน าข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือ
ตดัสนิใจเรื่องต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งการการใชเ้ครื่องมอื Redemption Gate ในวนัท าการนัน้ 

5. บรษิทัจดัการขอสงวนสิทธไิม่ใช้เครื่องมือ Redemption Gate ดงักล่าวในกรณีทีพ่ิจารณาแล้วว่าค าสัง่ซื้อ-
ขาย-สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่มผีลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมีนัยส าคญั โดยขึน้อยู่กับ
ดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

การพจิารณาใชเ้ครื่องมอื 

1.  บรษิัทจดัการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate ที่แตกต่างกันในแต่ละวนัท าการที่มีการใช้เครื่องมือนี้
โดยเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจดัการ โดยค านึงถึงและรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนและความ
เหมาะสมในทางปฏบิตัเิป็นส าคญั 

2. บริษัทจดัการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรอืประเมินว่า
สถานการณ์อาจจะไม่ปกต ิโดยบริษทัจดัการอาจก าหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ที่ไม่ปกติดว้ย Gate 
threshold ได้ โดยค านึงถึงปัจจยัที่เกี่ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุนรวมเป็นส าคัญ ทัง้นี้ บริษัท
จดัการอาจพิจารณาปัจจยัต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ มีความผนัผวนในตลาดซื้อขายทรพัย์สิน สภาพ
คล่องของตลาดทรพัย์สนิลดลงจากภาวะปกต ิสภาพคล่องของกองทุนรวมผดิปกติ หรอืประเมนิว่าสภาพ
คล่องของกองทุนจะไม่สอดคล้องกบัปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม เกดิการไถ่ถอนผดิปกต ิเกิดการ
ไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ที่ก าหนดไว้ หรือปัจจยัอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท
จดัการ รวมถงึปัจจยัอื่นๆ ทีก่ระทบสภาพคล่องของหลกัทรพัย์ทีก่องทุนรวมลงทุน เป็นต้น 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds และกองทุนทมีกีารลงทุนแบบ Cross Investing Fund เมื่อ
กองทุนปลายทางมีการใช้ Redemption gate บริษัทจัดการจะพิจารณาด าเนินการให้สอดคล้องกับ
กองทุนปลายทาง 

รายละเอียดเพิ่มเติม : เมื่อกองทุนปลายทางใช้ redemption gate บริษัทจัดการจะด าเนินการให้
สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลทีไ่ดร้บัจาก กองทุนปลายทาง โดยใชห้ลกัการ best effort ซึ่ง
ผู้ถือหน่วยอาจจะได้รบัช าระเงินจากค าสัง่รบัซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก เฉลี่ยตามสดัส่วน 
(pro-rata basis) ของค าสัง่รบัซื้อคืนหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออก ณ วนัที่ใช ้Redemption Gate หรือ
เป็นไปตามดุลพนิิจของบรษิทัจดัการ และค านึงถงึประโยชน์ของกองทุนและผูถ้อืหน่วยลทุนเป็นส าคญั 

อย่างไรกต็าม บริษทัจดัการอาจพจิารณาไม่ใชเ้ครื่องมอืให้สอดคล้องกบักองทุนปลายทางกไ็ด ้ในกรณีที่
บริษัทจดัการพิจารณาแล้วว่าค าสัง่ซื้อ-ขาย-สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของ
กองทุนรวมอย่างมีนัยส าคญั หรือเห็นว่าการใช้เครื่องมืออื่ นมีความเหมาะสมในทางปฏิบัติมากกว่า 
ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ ทัง้นี้ โดยค านึงถงึประโยชน์ของกองทุนเป็นส าคญั 

บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธใินการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและ/หรือหลกัเกณฑ์การใช้ Redemption 
gate ให้สอดคล้องกับกองทุนต่างประเทศที่กองทุนไทยลงทุน ในกรณีที่กองทุนไทยมีการเปลี่ยนแปลง
ประเภทและลกัษณะพเิศษของกองทุนรวม หรอืมกีารเปลี่ยนกองทุนหลกัในอนาคต (ถ้าม)ี 

  3. การด าเนินการในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดช าระหนี้ หรือตราสารที่
ลงทุนขาดสภาพคล่องหรอืไม่สามารถขยายไดด้ว้ยราคาทีเ่หมาะสม (Side Pocket) 
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รายละเอียดเพิ่มเติม : บริษัทจดัการกองทุนรวมจะปฏิบตัิตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ที่ สน. 9/2564 เรื่อง หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวธิกีารจดัการกองทุนรวม
เพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีม่ใิช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั 

 4. การไม่ขายหรือไม่รบัซื้อคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ที่รบัไวห้รอืจะหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรือค าสัง่ขายคนืหน่วย
ลงทุน (suspension of dealings) 

โดยบรษิทัจดัการจะใชเ้พดานการขายคนืหน่วยลงทุนไม่เกนิ : 1 วนัท าการ  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถด าเนินการได้สูงสุดไม่เกิน 1 วันท าการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลา
ดงักล่าวจากส านักงาน โดยบริษัทจดัการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่า
จ าเป็นต้องระงบัการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยไดร้บัความเหน็ชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ อนัเนื่องจาก เหตุจ าเป็น
ตามกรณีใดกรณีหนึ่งดงันี้ 

2.1. ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน หลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิของกองทุนรวม ไดอ้ย่างสมเหตุสมผล  

2.2. ไม่สามารถค านวณมูลค่าทรพัย์สนิของกองทุนรวมไดอ้ย่างเป็นธรรม และเหมาะสม  

2.3. มเีหตุจ าเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม 

อนึ่ง การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ทีร่บัไวแ้ล้วหรอืจะหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคืนหน่วย
ลงทุน (suspension of dealings) ให้บรษิัทจดัการกองทุนรวมปฏบิตัิตาม ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เรื่อง หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพื่อผู้
ลงทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีม่ใิช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั 

ทัง้นี้ การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ทีร่บัไว้แล้วหรอืจะหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรือค าสัง่ขายคนืหน่วย
ลงทุน (suspension of dealings) ด้วยเหตุอื่น ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทน. 
11/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่ อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย 
กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล 

เว้นแต่จะได้รบัการผ่อนผันเวลาดงักล่าวจากส านักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจดัการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มี
ความเชื่อโดยสุจริตและ สมเหตุสมผลว่า จ าเป็นต้องระงบัการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยได้รบัความเห็นชอบจาก
ผูดู้แลผลประโยชน์ กรณีเกดิเหตุตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์ก าหนด 

บรษิัทจดัการกองทุนรวมจะไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ทีร่บัไว้แล้วหรอืจะหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรือ
ค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื่นใดดงัต่อไปนี้ ซึ่งไม่เกินกว่ากรณีที่ประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ก าหนด 

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีร่บัไวแ้ล้ว หรอืเป็นการหยุดรบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนแก่ผู้
ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏขอ้เทจ็จรงิดงันี้ 

(ก) บริษัทจดัการกองทุนรวมมีเหตุอนัควรสงสยัว่าผู้ลงทุนรายนัน้ ๆ มีส่วนเกี่ ยวข้องกับการกระท าอย่างใด
อย่างหนึ่งดงันี้ 

(1) การกระท าที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงนิไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทย หรอืกฎหมายต่างประเทศ 

(2) การใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการร้าย 

(3) การกระท าที่เป็นการปฏิบัติตามค าสัง่เกี่ยวกับการยึดหรืออายดัทรพัย์สินโดยบุคคลผู้มีอ านาจตาม
กฎหมาย 
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(ข) บรษิัทจดัการกองทุนรวมไม่สามารถด าเนินการรู้จกัลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
ไดใ้นสาระส าคญั 

2. อยู่ในระหว่างด าเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจดัการกองทุนรวมภายใต้การ
จัดการของตนอันเนื่องมาจาก การที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถด ารงความเพียงพอของ
เงนิกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ว่าด้วยการด ารงเงนิกองทุนของ
ผู้ประกอบธุรกิจการจดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย์และ
การค้าหลกัทรพัย์ และการจดัจ าหน่ายหลกัทรพัย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จดัการเงินทุนสญัญาซื้อขาย
ล่วงหน้า ซึ่งใหก้ระท าไดไ้ม่เกนิ 3 วนัท าการ 

เงื่อนไขอื่น ๆ 

กรณีการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก : 

•  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเปลี่ยนแปลง ปรบัปรุง ช่องทาง วธิีการ และ/หรือ เงื่อนไขเกี่ยวกบัการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก รวมถงึบรกิารใดๆ ที่เกี่ยวขอ้ง โดยถือว่าไดร้ับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบรษิัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อย
กว่า 15 วนัก่อนวนัทีม่กีารเปลี่ยนแปลงดงักล่าวผ่านเวบ็ไซด์ของบรษิทัจดัการ 

•  หากข้อมูลที่ได้รบัไม่ชดัเจนหรอืไม่ครบถ้วน และบรษิัทจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนไดแ้จ้ง
ให้ผูส้ ัง่ซื้อทราบแต่ไม่ไดร้บัการแก้ไขหรือยนืยนัจากผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุน บริษทัจดัการ หรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรอืรบัซื้อคนืสงวนสทิธทิีจ่ะไม่รบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนดงักล่าว 

•  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิม่เตมิบญัชจีองซื้อหน่วยลงทุนในอนาคตโดยไม่ถือ
ว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ 
www.principal.th หรอืช่องทางอื่นใดทีจ่ะก าหนดต่อไป 

•  บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการขยายเวลาในการเสนอขายหน่วยลงทุนดงักล่าว ซึ่งบรษิัทจดัการจะแจ้ง
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัท าการนับแต่วนัที่ได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงเวลาดงักล่าวต่อส านักงาน ก.ล.ต. แล้ว 
โดยจะตดิประกาศไวท้ีส่ านักงานของบรษิทัจดัการ และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถ้าม)ี 

•  ในกรณีที่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเชค็ หรอืดราฟต์ ซึ่งไม่สามารถเรยีกเกบ็เงินได้
ในวนัทีส่ ัง่ซื้อไม่ว่าดว้ยเหตุผลใดกต็าม บรษิทัจดัการจะถอืว่าผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนท าการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนใน
วนัท าการทีส่ามารถเรยีกเกบ็เงนิไดใ้นราคาขายหน่วยลงทุนทีค่ านวณไดข้องสิน้วนัท าการทีเ่รยีกเกบ็เงนิได้ 

ในกรณีทีเ่ชค็ หรอืดราฟต์ ดงักล่าวถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิจากธนาคารของผูส้ ัง่ซื้อ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธ ิ

ทีจ่ะระงบัการขายหน่วยลงทุนใหก้บัผูส้ ัง่ซื้อนัน้ 

•  ในกรณีที่บริษัทจดัการพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทุน หรอืของผู้ถือหน่วย
ลงทุน หรอืชื่อเสยีงหรอืความรบัผิดชอบทางกฎหมายของบริษทัจดัการ บริษทัจดัการสงวนสิทธทิี่จะจดัสรร 
หรอืไม่จดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรอืทัง้หมดกไ็ดโ้ดยไม่จ าเป็นต้องแจง้ใหผู้ซ้ื้อหน่วยทราบล่วงหน้า 

•  บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงหรือปรบัปรุง เพิ่มเติม วธิีการช าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ทัง้นี้ 
เพื่อประโยชน์ของผู้จองซื้อ/ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคญั โดยจะท าการติดประกาศที่ส านักงานของบริษัท
จดัการ และส านักงานส านักงานผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถ้าม)ี 

•  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะพจิารณาปฏเิสธ และ/หรอืระงบัการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทัง้หมดหรอืบางส่วน ใน
กรณีใดกรณีหนึ่งดงัต่อไปนี้ 
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(1) ในกรณีที่การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้มีผลท าให้จ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจ านวนหน่วยลงทุน
ของโครงการตามทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(2) กรณีเอกสารหรือข้อมูลที่บริษัทจดัการได้รบัจากผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง หรือไม่
ครบถ้วน 

(3) กรณีบริษทัจดัการเกิดข้อสงสยัว่าการซื้อหน่วยลงทุนของผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น อาจเป็นการ
ฟอกเงนิ เป็นต้น 

(4) กรณีที่ปรากฏเหตุการณ์ตามข้อ “การเลื่อนก าหนดการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนคืนแก่ ผูถ้อืหน่วยลงทุน” 
ขอ้ “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อ หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” ขอ้ “การหยุดขาย
หรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน” หรอืขอ้ “วธิกีารค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและประกาศมูลค่าทรพัย์สิน
สุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลกัเกณฑ์และวธิกีารด าเนินการในกรณีทีมู่ลค่าหน่วยลงทุน
ไม่ถูกต้อง” 

(5) ในกรณีที่บริษัทจดัการเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือกรณีที่การสัง่ซื้อหน่วย
ลงทุนอาจก่อใหเ้กิดปัญหาในการบริหารกองทุน หรอืก่อใหเ้กิดผลเสยีหายแก่กองทุน หรือ ในกรณีทีบ่รษิัท
จดัการเหน็ว่าบรษิทัจดัการไม่สามารถค านวณมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผลหรอืเป็น
ธรรม เป็นต้น ทัง้นี้เพื่อเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนและชื่อเสียง หรือความ
รบัผดิชอบทางกฎหมายในอนาคตของบรษิทัจดัการเป็นหลกั 

(6) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดรบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนชัว่คราว ณ เวลาใดเวลาหนึ่ ง ตามที่บริษัท
จดัการเห็นสมควร ทัง้นี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคญั โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าและบรษิัทจดัการจะติดประกาศรายละเอียดดงักล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั 
ก่อนวนัด าเนินการที่ท าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ สถานทีต่ิดต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบั
ซื้อคืนที่ใชใ้นการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือเวป็ไซต์ของบรษิัทจดัการ เว้นแต่กรณีที่เกิดจากปัจจยัที่
ควบคุมไม่ได ้หรอืกรณีจ าเป็นและสมควร บรษิทัจดัการจะแจง้การเปลี่ยนแปลงดงักล่าวโดยทนัท ี

กรณีการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน : 

• บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะหยุดรบัค าสัง่สบัเปลี่ยนการถอืหน่วยลงทุนเป็นการชัว่คราว หรือถาวรกไ็ด ้ใน
กรณีทีบ่ริษทัจดัการเหน็ว่าการหยุดรบัค าสัง่สบัเปลี่ยนดงักล่าวจะเป็นประโยชน์ หรอืมผีลกระทบในทางทีด่ตี่อ
กองทุนเปิดและผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยบรษิทัจดัการจะปิดประกาศเรื่องดงักล่าวไวใ้นทีเ่ปิดเผย ณ บรษิทั
จดัการ และส านักงานผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัหรอื ประกาศผ่าน 
www.principal.th 

• บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเปลี่ยนแปลง ปรบัปรุง ช่องทาง วธิกีาร และ/หรอื เงื่อนไขเกี่ยวกบัการ
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน รวมถงึบรกิารใดๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง โดยถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแล้ว 
ซึ่งบรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนัก่อนวนัทีม่กีารเปลี่ยนแปลง
ดงักล่าวผ่านเวบ็ไซด์ของบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

• บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะใหบ้รกิารซื้อขายสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเฉพาะบางช่องทางส าหรบัผูถ้อืหน่วย
ลงทุนทีม่บีญัชกีองทุนเป็นประเภทบญัชรี่วม และสงวนสทิธทิีจ่ะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและวธิกีารใหบ้รกิารซื้อ
ขายสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางต่างๆ รวมถงึอาจเปิดใหบ้รกิารซื้อขายสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนดว้ย
วธิกีารแบบอื่นๆ เพิม่เตมิ ตามหลกัเกณฑ์และเงื่อนไขทีบ่รษิทัจดัการก าหนด และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของ
ส านักงาน ก.ล.ต. เช่น ส านักงานสาขาออนไลน์ และการบริการธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกสอ์ื่นๆ เป็นต้น 

 



 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล อคิวติี้                            27 

12. การหยุดขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน : 

 เป็นไปตามประกาศ 

13.  เงื่อนไขและข้อจ ากดัในการจดัสรรและการโอนหน่วยลงทุน :  

กรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนถอืหน่วยลงทุนเกนิกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมดของกองทุน
รวม บรษิัทจดัการจะไม่นับคะแนนเสยีงส่วนทีเ่กนิกว่า 1 ใน 3 เวน้แต่กรณีทีม่กีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วย
ลงทุนชนิดดงักล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผู้ถอืหน่วยลงทุนดงักล่าวได้เต็มตาม
จ านวนทีถ่อือยู่ 

14. การจ่ายเงินปันผล :  

14.1 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล : ไม่จ่าย  

14.2 หลกัเกณฑ์การจ่ายเงนิปันผล :  

14.3 ก าหนดเวลา วธิกีาร และขอ้จ ากดัในการจ่ายเงนิปันผลแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน : ไม่ม ี 

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวมและผู้สัง่ซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน :  

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการได้ที่เรียกเก็บจากกอ งทุนรวม
ทัง้หมด):  

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2)  

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทัง้หมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ต่อปี ของมูลค่า
ทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม  

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ  : ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทัง้หมด ไม่เกิน  
  รอ้ยละ 3.21 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

ชนิดสะสมมูลค่า  : ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทัง้หมด ไม่เกิน 
  รอ้ยละ 3.21 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั  : ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทัง้หมด ไม่เกิน 
  รอ้ยละ 3.21 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม  : ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทัง้หมด ไม่เกิน 
  รอ้ยละ 3.21 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ  : ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทัง้หมด ไม่เกิน 
  รอ้ยละ 3.21 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม และค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และ
ส่งเสรมิการขายที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวมเมื่อรวมกันทัง้หมดแล้วต้องไม่เกินอตัรารอ้ยละ 3.21 ต่อปีของ
มูลค่าทรพัย์สนิของกองทุน  

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวม :  

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี :  

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

ชนิดขายคืนหน่วยลงทุน : ประมาณการค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี ในอตัรา ไมเ่กนิรอ้ยละ 



 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล อคิวติี้                            28 

อตัโนมตั ิ 2.14 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

ชนิดสะสมมูลค่า : ประมาณการค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี ในอตัรา ไม่เกนิรอ้ยละ 
2.14 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั : ประมาณการค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี ในอตัรา ไม่เกนิรอ้ยละ 
2.14 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม : ประมาณการค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี ในอตัรา ไม่เกนิรอ้ยละ 
2.14 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ : ประมาณการค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี ในอตัรา ไม่เกนิรอ้ยละ 
2.14 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรยีกเก็บจากกองทุนรวม เป็นอตัราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธรุกิจ
เฉพาะ หรอืภาษีอื่นใดในท านองเดยีวกนัไวแ้ล้ว  

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์รายปี :  

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ:  ประมาณการค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์รายปี ในอตัรา ไม่
เกนิรอ้ยละ 0.09 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

ชนิดสะสมมูลค่า :  ประมาณการค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์รายปี ในอตัราไม่
เกนิรอ้ยละ 0.09 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั :  ประมาณการค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์รายปี ในอตัราไม่
เกนิรอ้ยละ 0.09 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม :  ประมาณการค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์รายปี ในอตัราไม่
เกนิรอ้ยละ 0.09 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ :  ประมาณการค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์รายปี ในอตัราไม่
เกนิรอ้ยละ 0.09 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรยีกเก็บจากกองทุนรวม เป็นอตัราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธรุกิจ
เฉพาะ หรอืภาษีอื่นใดในท านองเดยีวกนัไวแ้ล้ว  

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนรายปี :  

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนรายปี ใน
อตัราไม่เกินรอ้ยละ 0.13 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สินสุทธิของ
กองทุนรวม 

ชนิดสะสมมูลค่า : ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนรายปี ใน
อตัราไม่เกินรอ้ยละ 0.13 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สินสุทธิของ
กองทุนรวม 
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ชนิดผูล้งทุนสถาบนั :  ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี 
ในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.13 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม :  ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี 
ในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.13 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม 

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ :  ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี 
ในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.13 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม  

15.2.4. ค่าธรรมเนียมทีป่รกึษาการลงทุน :  

ไม่ม ี 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจดัจ าหน่าย :  

ไม่ม ี 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ :  

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื่นๆ ในอตัราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สินสุทธิของ
กองทุนรวม  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

หมายเหตุ; 

*มูลค่าทรพัย์สินของกองทุนรวมที่ใชใ้นการค านวณค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนตามข้อ 15.2.1.– 15.2.3 นี้ เท่ากบั มูลค่า
ทรพัย์สินทัง้หมดหกัดว้ยมูลค่าหนี้สินทัง้หมดของกองทุนรวม ณ วนัที่ค านวณมูลค่าทรพัย์สินของ
กองทุนรวม โดยยังไม่หักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และ
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนของวนัทีท่ าการค านวณ ทัง้นี้ จะค านวณเป็นรายวนัและจะ
เรยีกเกบ็จากกองทุนโดยการตดัจ่ายจากบญัชขีองกองทุนเป็นรายเดอืน 

ทัง้นี้เนื่องจากกองทุนเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนที่ลงทุนในกองทุนหลกัในต่างประเทศ กองทุนจึง
ต้องเสียค่าธรรมเนียมการจดัการรายปีให้กับกองทุนหลักในต่างประเทศตามอตัราที่ระบุไว้ของ
กองทุนหลกัในต่างประเทศ โดยค่าใชจ้่ายดงักล่าวได้รวมอยู่ในมูลค่าทรพัย์สินสุทธขิองกองทุนหลกั
ในต่างประเทศอยู่แล้ว นอกจากนี้บริษัทจดัการยงัอาจได้รบัเงนิค่าตอบแทนจากกองทุนเนื่องจาก
การน าเงนิของกองทุนรวมดงักล่าวไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ  

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

(1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายในการเสนอขายครัง้แรก เช่น ค่าโฆษณา ประชาสมัพันธ์ 
เป็นต้น และค่าใช้จ่ายในการส่งเสรมิการขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก เช่น ค่าโฆษณา 
ประชาสมัพนัธ์ หรือค่าสื่อโฆษณาประชาสมัพนัธ์ การส่งเสริมการขาย การจดัอบรมเผยแพร่
ความรู ้ค่าใชจ้่ายในด้านการตลาด ตลอดจนการจดัสมัมนาการแนะน ากองทุน เป็นต้น ตามที่
จ่ายจริง แต่ทัง้นี้ ไม่เกินร้อยละ 0.54 ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่อปีบัญช ี        
โดยค านวณจากมูลค่าทรพัย์สนิสุทธเิฉลี่ยต่อวนัส าหรบัรอบปีบญัชีใดๆ 
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(2) ค่าใช้จ่ายทีเ่กดิจากการน าเงินทุนของโครงการไปลงทุนในต่างประเทศ รวมถงึค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่ เกี่ยวข้องกับการติดต่อกับผู้จ ัดการหลักในต่างประเทศ เช่น ค่าโทรศัพ ท์ทางไกล           
ค่าโทรสารทางไกล ค่าใชจ้่ายในการเดนิทาง เป็นต้น 

(3) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องในการจดัตัง้กองทุน เช่นค่าธรรมเนียมในการจดัตัง้
กองทุนและจดทะเบียนกองทรัพย์สินของกองทุนกับส านักงาน ค่าที่ปรึกษาทนายความ 
ในช่วงจดัตัง้กองทุน เป็นต้น 

(4) ค่าแปลหนังสอืชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนเป็นภาษาต่างประเทศ (ถ้าม)ี 

(5) ค่าใชจ้่ายในการสอบบญัช ี

(6) ค่าทีป่รกึษากฎหมาย 

(7) ค่าจัดท า จดัพิมพ์ แบบฟอร์มค าขอใช้บริการกองทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/
ใบเสร็จรบัเงิน/ใบก ากับภาษี รายงานการถอืหน่วยลงทุนและแบบฟอร์มอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งกับ
กองทุน และค่าใช้จ่ายในการจดัเตรียมและจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 
ตลอดจนค่าใชจ้า่ยอื่นๆทีเ่กี่ยวเนื่องกบักองทุน 

(8) ค่าจัดท า ค่าพิมพ์หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานประจ างวด 6 เดือนและ
รายงานประจ าปีถงึผูถ้อืหน่วยลงทุน 

(9) ค่าใช้จ่ายในการประกาศมูล ค่าทรัพย์สินตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใน
หนังสอืพมิพร์ายวนัหรอืสิง่พมิพอ์ื่นใด 

(10) ค่าใช้จ่าย และ/หรือค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรพัย์ การลงทุนใน
หลกัทรพัย์ เช่น ค่านายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย์ ค่าประกันความเสี่ยงเนื่องจากความผนัผวน
ของอตัราแลกเปลี่ยน และ/หรอื อตัราดอกเบี้ย เป็นต้น 

(11) ค่าเกบ็รกัษาทรพัย์สนิต่างประเทศ นอกเหนือจากทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 15.2.2 “ค่าธรรมเนียมผูดู้แล
ผลประโยชน์รายปี” ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.11 ต่อปีของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน 

(12) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดี (ถ้ามี) อาทิเช่น ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการติดตามทวงถาม หรือ
การด าเนินคด ีเพื่อการรบัช าระหนี้ใดๆ ของกองทุน และ/หรอื ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดขีอง
ผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ฟ้องร้องให้บริษัทจดัการปฏิบัติหน้าที่หรือเรียกค่าสินไหมทดแทน    
ความเสียหายจากบริษัทจดัการเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื่อได้รบัค าสัง่จาก
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ ค่าใช้จ่ายด้าน
กฎหมายในการด าเนินคดทีางศาลเพื่อรกัษาสทิธขิองกองทุน เป็นต้น 

(13) ค่าจดัเตรียมรายงานต่างๆ ส าหรบัผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นจาก
การปฏิบตัิตามกฎหมายหรือประกาศของส านักงาน หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสมาคม 
หรอืหน่วยงานทีม่อี านาจตามกฎหมาย 

(14) ค่าใช้จ่ายในการจัดท า จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือบอกกล่าว ประกาศและรายงานต่างๆ 
รวมถึงการลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวนั ที่นอกเหนือจากการประกาศมูลค่าทรพัย์สิน
สุทธิ เช่น ประกาศการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ การปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายเงินปันผล     
เป็นต้น และ/หรอื ข่าวสารถงึผูถ้อืหน่วยลงทุน 

(15) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโครงการ เช่น การจดัประชุมผู้ถอืหน่วยลงทุน 
การขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุน ค่าใชจ้่ายในการประกาศการแก้ไขในหนังสอืพมิพ ์ เป็นต้น 

(16) ค่าเอกสารทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบญัชกีองทุน 
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(17) ค่าใช้จ่ายในการรบัช าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการช าระเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุน เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร เป็นต้น 

(18) ค่าฤชา ค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่นค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าอากร
แสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าไปรษณียากรส าหรบัหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่า
พาหนะ ค่าจดทะเบียนกบัผู้มอี านาจตามกฎหมาย รวมทัง้ค่าใชจ้่าย และ/หรือ ค่าธรรมเนียม
ต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดหา ได้มา รับมอบ/ส่งมอบดูแล รักษา ป้องกันผลประโยชน์     
ซึ่ งสิน ท รัพ ย์ ห รือ ห ลักท รัพ ย์ ต่ างๆ ของกองทุ นที่ น อก เห นื อ ไป จากที่ ร ะ บุ ไว้ ใน
ขอ้ "ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์รายปี" เป็นต้น 

(19) ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิจากการผดินัดช าระราคา (failed trade) 

(20) ค่าใชจ้่ายต่างๆ ในการช าระบญัช ีและเลกิกองทุน 

(21) ค่าฤชา ค่าธรรมเนียม และ/หรอืค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทีเ่กี่ยวเนื่องกบักองทุน 

(22)  ค่าธรรมเนียมและหรือค่าใช้จ่ายส าหรบัหน่วยงานภายนอกในการท าหน้าที่ตดิตามดูแลการ
จดัการกองทุนรวม (Independent Oversight Entity : IOE) หรอืทีเ่กี่ยวขอ้ง (ถ้าม)ี 

15.3. ค่าธรรมเนียมทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซื้อหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน :  

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : ม ี 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอตัราไม ่ 
  เกนิรอ้ยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ชนิดสะสมมูลค่า : ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอตัราไม ่
  เกนิรอ้ยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั : ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอตัราไม ่
  เกนิรอ้ยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม : ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอตัราไม ่  
  เกนิรอ้ยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ : ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอตัราไม ่
  เกนิรอ้ยละ 2.14  ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ เรียกเก็บจากผู้สัง่ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน เป็นอัตราที่รวม
ภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธรุกจิเฉพาะ หรอืภาษีอื่นใดในท านองเดยีวกนัไวแ้ล้ว  

ทัง้นี้ บริษทัจดัการขอสงวนสทิธิในการงดเว้นการเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน หรือ
เรยีกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากผูถ้ือหน่วยลงทุนในแต่ละรายไม่เท่ากัน ซึ่งบริษัท
จดัการจะแจ้งรายละเอียดหลกัเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียมโดยปิดประกาศไว้ที่หน้าส านักงาน
ของบรษิัทจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืน และจดัให้มีขอ้มูลไวใ้นเวบ็ไซต์ของบริษัท
จดัการ “http://www.principal.th” ทัง้นี้  เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบถึงช่องทางในการแจ้งรายละเอียด
ดงักล่าว 

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (Back-end Fee) : ม ี 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : ประมาณการค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน ใน 
  อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 
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ชนิดสะสมมูลค่า : ประมาณการค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน ใน 
  อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั : ประมาณการค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน ใน 
  อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม : ประมาณการค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน ใน 
  อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ : ประมาณการค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน ใน 
  อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ เรียกเก็บจากผู้สัง่ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน เป็นอัตราที่รวม
ภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธรุกจิเฉพาะ หรอืภาษีอื่นใดในท านองเดยีวกนัไวแ้ล้ว  

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) :  

15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเขา้ (Switching In) :ม ี 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วย 
  ลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่า 
  หน่วยลงทุน 

ชนิดสะสมมูลค่า : ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วย 
  ลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่า 
  หน่วยลงทุน 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั : ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วย 
  ลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่า 
  หน่วยลงทุน 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม : ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วย 
  ลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่า 
  หน่วยลงทุน 

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ : ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วย 
  ลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่า 
  หน่วยลงทุน  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายที่เรยีกเกบ็จากผู้สัง่ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทนุ เป็นอตัราทีร่วม
ภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธรุกจิเฉพาะ หรอืภาษีอื่นใดในท านองเดยีวกนัไวแ้ล้ว 

15.3.3.2  ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ม ี 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วย 
  ลงทุนออก ในอตัราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่า 
  หน่วยลงทุน 

ชนิดสะสมมูลค่า : ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วย 
  ลงทุนออก ในอตัราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่า 
  หน่วยลงทุน 
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ชนิดผูล้งทุนสถาบนั : ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วย 
  ลงทุนออก ในอตัราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่า 
  หน่วยลงทุน 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม : ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วย 
  ลงทุนออก ในอตัราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่า 
  หน่วยลงทุน 

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ : ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วย 
  ลงทุนออก ในอตัราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่า 
  หน่วยลงทุน  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายที่เรยีกเกบ็จากผู้สัง่ซื้อหรือผูถ้ือหน่วยลงทุน เป็นอตัราทีร่วม
ภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธรุกจิเฉพาะ หรอืภาษีอื่นใดในท านองเดยีวกนัไวแ้ล้ว 

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ม ี 

ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

ตามที่จ่ายจริง โดยนายทะเบียนจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้โอนในวนัที่ยื่นค าขอโอนหน่วย
ลงทุน  

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน : ม ี 

ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

ค่าธรรมเนียมในการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทุน
ก าหนดเป็นการทัว่ไปในการใหบ้รกิาร  

15.3.6. ค่าปรบักรณีขายคนืหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถอืครองทีก่ าหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่ม ี 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ : ม ี 

ตามทีจ่่ายจรงิ  

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

(1) ค่าใชจ้่ายในการซื้อขายหลกัทรพัย์เมื่อสัง่ซื้อ สัง่ขาย หรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน 

ค่าใช้จ่ายในการซื้ อขายหลักทรัพย์ เมื่อสั ง่ซื้อ  สัง่ขาย หรือสับ เปลี่ยนหน่วยลงทุน            
เป็นค่าใชจ้่ายที่เรยีกเก็บเข้ากองทุน กองทุนจะยกเวน้ไม่เรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายดงักล่าวจากผูถ้ือ
หน่วยลงทุนในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ส าหรบัการสัง่ซื้อ สัง่ขายคืน หรือสัง่
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก กองทุนจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
ดังกล่าวในอัตราไม่เกินร้อยละ  0.54  ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่สัง่ซื้อ สัง่ขายคืน หรือ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อน าเงินดังกล่าวไปช าระเป็นค่าใช้จ่ายในการสัง่ซื้อสัง่ขาย
หลกัทรพัย์ เช่น ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย์ ภาษีมูลค่าเพิ่ม หรอื อื่นๆ ตามที่
กองทุนจะถูกเรยีกเกบ็เมื่อสัง่ซื้อหรือสัง่ขายหลกัทรพัย์  ทัง้นี้ บริษทัจดัการขอสงวนสิทธทิีจ่ะ
เปลี่ยนแปลงอตัราค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลกัทรพัย์นี้ให้สอดคล้องกับอตัราค่านายหน้าใน
การซื้อขายหลกัทรพัย์ และ/หรือ ภาษีและค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง โดยไม่ต้องขอมติความ
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เหน็ชอบจากผู้ถอืหน่วยลงทุน โดยจะตดิประกาศให้ผูล้งทุนทราบล่วงหน้า ณ ส านักงานของ
บริษัทจดัการ และผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืน (ถ้ามี) หรอืที่เว็บไซต์ของบรษิัทจดัการ 
www.principal.th   

(2) ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามอตัราที่ธนาคารพาณิชย์หรือสถาบัน
การเงนิก าหนด โดยบรษิทัจดัการจะหกัจากจ านวนค่าขายคนืหน่วยลงทุนนัน้ๆ 

(3) ค่าธรรมเนียมการหกัเงนิจากบญัชีของผูซ้ื้อหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี ตามอตัราที่ธนาคารพาณิชย์
หรอืสถาบนัการเงนิก าหนด โดยตดัจ่ายจากบญัชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทุน 

(4) บริษัทจดัการอาจเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมหรอืค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนขอให้บริษัท
จดัการด าเนินการให้ผูถ้ือหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติซึ่งเป็นกรณีที่
บริษัทจดัการด าเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย ตามที่จ่ายจรงิ เช่น ค่าใชจ้่ายในการจด
แจง้จ าน ากับนายทะเบยีน ค่าแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลในทะเบยีน เป็นต้น โดยบรษิทัจดัการ
จะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวทราบ 

ค่าธรรมเนียมดงักล่าวข้างต้นนี้ เป็นอตัราที่ยงัไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกจิเฉพาะ หรือ
ภาษอีื่นใดท านองเดยีวกนั 

(5)   บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิในการเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน/ การรบัซื้อคืน
หน่วยลงทุน/ การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ตามประเภทของ    
ผูล้งทุน ตามมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน ตามระยะเวลาการถอืครองหน่วยลงทุน ตามช่องทาง
การซื้อขายหน่วยลงทุน หรอืตามเงื่อนไขที่บรษิัทจดัการอาจก าหนดขึ้นในอนาคต เพื่อเป็น
การอ านวยความสะดวก และเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ทัง้นี้ จะเปิดเผยข้อมูล
ดงักล่าวในหนังสอืชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส าคญั ทัง้นี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดงักล่าว
บรษิัทจดัการจะประกาศให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั ณ ที่ท าการของบริษัท
จดัการ และผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรอืประกาศทางเว็บไซด์ของ
บรษิทัจดัการ 

15.4. วธิกีารค านวณและตดัจ่ายค่าธรรมเนียม :  

การค านวณค่าธรรมเนียมตามหวัข้อค่าธรรมเนียมทีเ่รยีกเก็บจากผูส้ ัง่ซื้อหรอืผูถ้ือหน่วยลงทุน และ หวัข้อ
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม เป็นอตัราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
หรอืภาษีอื่นใดในท านองเดยีวกนัไวแ้ล้ว  

บริษัทจดัการจะค านวณค่าธรรมเนียมข้อ 15.2.1-15.2.3 ทุกวนั โดยใช้มูลค่าทรพัย์สินสุทธิของกองทุนใน
แต่ละวนัเป็นฐานค านวณ แต่จะเรยีกเกบ็จากกองทุนโดยการตดัจ่ายจากบญัชขีองกองทุนเป็นรายเดอืน 

ค่าใช้จ่ายข้อ 15.2.6 (1) – 15.2.6 (21) จะเรยีกเก็บจากกองทุนเมื่อมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นตามที่จ่ายจริง โดย
ในทางบญัชี บริษัทจดัการจะพิจารณาตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี่ยเท่ากันทุกวนัตามระยะเวลา
ของค่าใชจ้่ายนัน้ หรอืตดัจ่ายครัง้เดยีวในวนัทีเ่กดิค่าใชจ้่ายนัน้ๆ หรอืหรอืตามระยะเวลาทีเ่หมาะสม 

ทัง้นี้การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดงักล่าวข้างต้นจะเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีที่ก าหนดโดยสมาคมนักบญัชี
และผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตแห่งประเทศไทย อนึ่ง หากมกีารเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกบัภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจ
เฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในท านองเดยีวกัน บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงการรบัรู้ภาษีต่างๆ 
ดงักล่าว โดยถอืว่าไดร้บัมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนแล้ว 
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15.5. การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่าย :  

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามข้อ “ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายที่เรียกเกบ็จากผู้ซื้อหรอืผู้ถอืหน่วยลงทุน
และกองทุน” อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิม่เติมรายละเอยีดโครงการ โดยบรษิทั
จดัการจะด าเนินการดงัต่อไปนี้  

1. ในกรณีที่บริษัทจดัการกองทุนรวมมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายตามที่ได้ระบุไว้ใน
โครงการและได้ด าเนินการดงักล่าวแล้ว ให้บรษิัทจดัการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดงักล่าวให้ผู้ลงทุน
ทราบอย่างทัว่ถงึภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัทีม่ีการลดค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายดงักล่าว ทัง้นี้ การ
เปิดเผยข้อมูลต้องกระท าโดยวธิีการที่เหมาะสมอนัท าให้มัน่ใจได้ว่า ผู้ลงทุนได้รบัทราบข้อมูลดงักล่าว 
เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจดัการกองทุนรวม หรือ ณ สถานที่ในการซื้อขายหน่วย
ลงทุนทุกแห่งของบรษิัทจดัการกองทุนรวม และผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 
เป็นต้น  

การลดค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถอืว่าส านักงานใหค้วามเห็นชอบการ
แก้ไขเพิม่เตมิโครงการในเรื่องดงักล่าวเมื่อบรษิทัจดัการกองทุนรวมไดด้ าเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว  

2. ในกรณีที่บริษทัจดัการกองทุนรวมมคีวามประสงค์จะเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิ่มขึ้นตามที่
ระบุไวใ้นโครงการ บรษิัทจดัการกองทุนรวมต้องค านึงถงึความสมเหตุสมผลกบัสภาพปกตทิางธุรกจิและ
ประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั และต้องเปิดเผยขอ้มูลดังกล่าวใหผู้้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างทัว่ถึงด้วย
วธิีการที่เหมาะสมอนัท าให้มัน่ใจได้ว่าผู้ลงทุนไดร้บัทราบข้อมูลดงักล่าว โดยอย่างน้อยต้องจดัให้มีการ
เผยแพร่ขอ้มูลไว้บนเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการกองทุนรวม และ ณ สถานทีใ่นการซื้อขายหน่วยลงทุนทุก
แห่งของบรษิัทจดัการกองทุนรวม และผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทัง้นี้ ตาม
หลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี้  

 2.1 ในกรณีที่การเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นไม่เกินกว่าอตัราขัน้สูงของค่าธรรมเนียม
หรอืค่าใชจ้่ายเดมิตามที่ระบุไว้ในโครงการ ให้บรษิัทจดัการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดงักล่าวให้ผู้
ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกวา่ 3 วนัท าการก่อนการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้  

 2.2 ในกรณีที่การเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึ้นเกินกว่าอตัราขัน้สูงของค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าใช้จ่ายเดิมตามที่ระบุไว้อย่างชดัเจนในโครงการแล้วว่าบรษิัทจดัการกองทุนรวมสามารถกระท า
การดงักล่าวได ้ทัง้นี้ ในรอบระยะเวลายอ้นหลงั 1 ปีนับแต่วนัทีบ่รษิัทจดัการกองทุนรวมประสงค์จะ
ขึน้ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายดงักล่าว ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมด าเนินการตามหลกัเกณฑ์ดงันี้  

(ก) ในกรณีที่การเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นไม่เกินกว่าอตัราร้อยละ 5 ของอตัรา
ขัน้สูงดงักล่าว ให้บริษัทจดัการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 60 วนัก่อนการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายทีเ่พิม่ขึน้ดงักล่าว  

(ข) ในกรณีทีก่ารเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้เกินกว่าอตัรารอ้ยละ 5 ของอตัราขัน้   
     สูงดงักล่าว บริษทัจดัการกองทุนรวมต้องไดร้บัมตพิเิศษ  

ในการเปิดเผยขอ้มูลตามวรรคหนึ่ง มใิหน้ ามาใชก้บักรณีทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมไดร้บัมตพิเิศษ”  

ทัง้นี้ การเปลี่ยนแปลงตามข้อ 1 และข้อ 2 (2.2) ให้บริษัทจดัการแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วนันับแต่วนัเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายดงักล่าว 
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16. วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลกัเกณฑ์และวิธีการด าเนินการในกรณีท่ีมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถกูต้อง :  

16.1. วธิกีารค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน : ต่างประเทศ  

16.2. เงื่อนไขพเิศษ :  

(1) บรษิทัจดัการจะค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวมตามหลกัเกณฑ์ และวธิกีารทีส่ านักงาน   
     ประกาศก าหนด  

1.1 มูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม  

1.2 มูลค่าหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ 

1.3 มูลค่าหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า  

1.4 มูลค่าหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนสถาบนั 

1.5 มูลค่าหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนกลุ่ม 

1.6 มูลค่าหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนพเิศษ 

กองทุนมกีารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามชนิด ดงันัน้ มูลค่าหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมมีูลค่าไม่
เท่ากนั  

มูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองแต่ละชนิดหน่วยลงทุนรวมกนัจะเท่ากบัมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม ซึ่ง
ผลประโยชน์ทีเ่กดิจากการลงทุนจะถอืเป็นประโยชน์ของกองทุนรวม และจะถูกปันส่วนตามสดัส่วน
มูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองหน่วยลงทุนแตล่ะชนิด  

ในกรณีทีม่ีการลงทุนในต่างประเทศบริษทัจดัการจะค านวณจากมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวมใน
ส่วนทีล่งทุนในประเทศ รวมกบัมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวมในส่วนทีล่งทุนในต่างประเทศ เพื่อใช้
ในการค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  

อนึ่ง ในการใชอ้ตัราแลกเปลี่ยนเพื่อค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธเิป็นเงนิบาท บริษทัจดัการจะใชอ้ตัรา
แลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ (Spot Rate) ทีป่ระกาศโดย Bloomberg ณ วนัท าการค านวณมูลค่า
ทรพัย์สนิสุทธแิละมูลค่าหน่วยลงทุน ทีเ่วลาประมาณ 16.00 น. เป็นเกณฑ์ในการค านวณมูลค่าทรพัย์สนิ
สุทธเิป็นเงนิบาท 

ทัง้นี้ หากขอ้มูลดงักล่าวไม่ปรากฏอยู่ในระบบขา้งต้น บริษทัจดัการขอสงวนสทิธใิชอ้ตัราแลกเปลี่ยนที่
อ้างองิจากแหล่งอื่น ภายใต้ความเหน็ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ เช่น อตัราแลกเปลี่ยนจาก APEX 
หรอื Reuter ณ วนัท าการค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธแิละมูลค่าหน่วยลงทุน ทีเ่วลาประมาณ 16.00 น. 
หรอืระบบอื่นใดทีม่ีการเผยแพร่ขอ้มูลและสามารถอ้างองิได ้เป็นต้น เป็นเกณฑ์ในการค านวณมูลค่า
ทรพัย์สนิสุทธเิป็นเงนิบาท โดยอตัราแลกเปลี่ยนทีอ่้างองิจะต้องเป็นไปตามที่ประกาศสมาคม หรอื
ประกาศทีเ่กี่ยวขอ้งก าหนด 

ตวัอย่างที ่1 

มูลค่าทรพัย์สนิทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมด 300,000 บาท มูลค่าที่ตราไวต้่อหน่วย 10 บาท แบ่งเป็น 1.
ชนิดสะสมมูลค่า 300,000 บาท 2.ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ยงัไม่เปิดบรกิาร) 3.ชนิดผูล้งทุน
สถาบนั (ยงัไม่เปิดบรกิาร) 4.ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (ยงัไม่เปิดบริการ) 5.ชนิดผูล้งทุนพเิศษ (ยงัไม่เปิด
บรกิาร) และสมมตมิผีลประโยชน์ในวนัแรก 15,000 บาท และมยีอดซื้อหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 
500,000 บาท และมยีอดขายคนืหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 10,000 บาท 
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ตวัอย่างที ่2 

เปิดเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิชนิดผู้ลงทุนสถาบนั ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม และ
ชนิดผูล้งทุนพเิศษ ในวนัก่อนหน้า 

โดยมรีายการ ขายหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า จ านวน 40,000 บาท ซื้อหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วย
ลงทุนอตัโนมตั ิจ านวน 600,000 บาท ซื้อหน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนสถาบนั จ านวน 1,000,000 บาท ซื้อ
หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม จ านวน 1,200,000 บาท ซื้อหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนพิเศษ จ านวน 
150,000 บาท และสมมตมิผีลประโยชน์เกดิขึน้วนันี้ จ านวน 150,000 บาท 
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ตวัอย่างที ่3 

มีรายการ ซื้อหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า จ านวน 120,000 บาท ซื้อหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วย
ลงทุนอตัโนมตั ิจ านวน 100,000 บาท ซื้อหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบนั จ านวน 500,000 บาท ขาย
หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม จ านวน 200,000 บาท ซื้อหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนพิเศษ จ านวน 
150,000 บาท ในวนัก่อนหน้า และสมมตมิผีลประโยชน์เกดิขึน้วนันี้จ านวน 190,000 บาท 

สมมตมิรีบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัใินแก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิหน่วยละ 
0.15 บาท 
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 (2) บริษัทจดัการจะค านวณและประกาศมูลค่าทรพัย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน 
และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดงัต่อไปนี้ เวน้แต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
และ/หรอื ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหแ้ก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น 

(2.1) ค านวณมูลค่าทรพัย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ้นวนัท าการ ภายในวนัท าการถัดไป   
เวน้แต่วนัท าการนัน้ตรงกบัวนัหยุดของกองทุนต่างประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุน และประเทศ
ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการลงทุน หรอืตามทีบ่รษิทัจดัการจะประกาศก าหนด  

(2.2) ค านวณราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ้นวนัท าการซื้อขายหน่วย
ลงทุน ภายในวนัท าการถดัไป ทัง้นี้ให้ใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนของสิน้วนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุน
นัน้เป็นเกณฑ์ในการค านวณราคาดงักล่าว 

(2.3) ประกาศมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุนของวนัดงัต่อไปนี้ 

(ก) วนัท าการก่อนวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยใหป้ระกาศภายในวนัท าการซื้อขาย
หน่วยลงทุนล่าสุด 

(ข) วนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยใหป้ระกาศภายในวนั 2 ท าการถดัไป 

(ค) วนัท าการสุดท้ายของแต่ละเดอืน โดยให้ประกาศภายใน 2 วนัท าการถดัไป ทัง้นี้ ในกรณีที่
กองทุนรวมก าหนดวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนแต่ละครัง้ห่างกนัยาวกว่า 1 เดอืน 

(ง) วนัปิดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนเพื่อจ่ายเงนิปันผล (ถ้าม)ี ภายใน 2 วนัท าการถดัไป 

ความใน (ก) มิให้น ามาใช้บงัคบักับกองทุนรวมเปิดที่ซื้อขายหน่วยลงทุนทุกวนัท าการ และ
กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั 

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนของวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุน
ล่าสุด โดยใหป้ระกาศภายใน 2 วนัท าการถดัไป 

ทัง้นี้ กองทุนอาจด าเนินการไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาตามข้อ (2.1) - (2.4) ได้ในกรณีที่
กรอบระยะเวลาที่ก าหนดตามข้อ (2.1) - (2.4) นัน้ตรงกับวนัหยุดของกองทุนต่างประเทศที่
กองทุนเข้าไปลงทุนและประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนหรือตามที่บริษัทจดัการจะประกาศ
ก าหนด เป็นเหตุใหก้องทุนไม่ไดร้บัขอ้มูลมูลค่าทรพัย์สินสุทธขิองกองทุนต่างประเทศทีก่องทุน
เข้าไปลงทุน ซึ่งกองทุนจะด าเนินการตามข้อ (2.1) - (2.4) โดยพลันเมื่อได้รบัข้อมูลมูลค่า
ทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนต่างประเทศทีก่องทุนเขา้ไปลงทุนครบถ้วน  

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถงึ มูลค่าทรพัย์สินสุทธิหารดว้ยจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดเมื่อสิน้วนัท าการทีค่ านวณนัน้  

มูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ที่
ประกาศขา้งต้น ต้องไดร้บัการรบัรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์ 

ในกรณีที่มูลค่าทรพัย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จ านวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน 
และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะด าเนินการตาม
หลกัเกณฑ์และวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

(3) การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรพัย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารบัซื้อคืนหน่วย
ลงทุน หรอืจ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บรษิทัจดัการจะด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

(3.1) ค านวณและประกาศมูลค่าทรพัย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมทีศนิยม 2 ต าแหน่ง โดยใชว้ธิีการปัด
เศษทศนิยมตามหลกัสากล 
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(3.2) ค านวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใช้วิธกีารปัดเศษทศนิยม
ตามหลกัสากล ส าหรบัมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใชใ้นการค านวณราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษ
ทศนิยมต าแหน่งที่ 4 ขึ้น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการค านวณราคารบัซื้อคืนหน่วย
ลงทุนจะตดัทศนิยมต าแหน่งที ่5 ทิ้ง 

(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามทีค่ านวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ต าแหน่งโดย
ตดัทศนิยมต าแหน่งที ่5 ทิ้ง และประกาศราคาขายและราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนตามทีค่ านวณ
ไดใ้น (3.2) 

(3.4) ค านวณจ านวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใชว้ิธกีารปัดเศษทศนิยม
ตามหลักสากล แต่จะใช้ผลลพัธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ต าแหน่ง โดยตัดทศนิยม
ต าแหน่งที ่5 ทิ้ง 

ในกรณีที่มีผลประโยชน์เกิดขึ้นจากการค านวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะน า
ผลประโยชน์นัน้ รวมเขา้เป็นทรพัย์สนิของกองทุน 

(4) ในกรณีดงัต่อไปนี้ใหบ้รษิทัจดัการไดร้บัยกเวน้ไม่ต้องปฏบิตัติามขอ้ (2) 

(4.1) เมื่อบริษทัจดัการกองทุนรวมไม่ขายหรือรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน หรอืหยุดรบัค าสัง่ซื้อ หรือค าสัง่
ขายคนืหน่วยลงทุน หรือเป็นวนัหยุดท าการซื้อขายของกองทุน และ/หรือกองทุนหลกั และ/หรือ
ตวัแทนขายของกองทุนหลกัโดยใหไ้ดร้บัยกเวน้เฉพาะในช่วงระยะเวลาดงักล่าว 

(4.2) เมื่อมเีหตุที่บริษทัจดัการกองทุนรวมต้องเลิกกองทุนรวม โดยใหไ้ดร้บัยกเวน้ตัง้แต่วนัที่ปรากฏ
เหตุดงักล่าว 

เงื่อนไขพเิศษ: 

- ในกรณีทีว่นัท าการในประเทศไทยตรงกบัวนัหยุดท าการในต่างประเทศที่กองทุนไปลงทุนหรือประเทศที่
เกี่ยวขอ้งกับการลงทุน หรือ ในกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวิสยัที่กองต่างประเทศไม่สามารถค านวณราคาปิดได ้
เช่น เกิดภัยพิบตัิทางธรรมชาตอิย่างรุนแรง ท าใหบ้รษิัทจดัการไม่ไดร้บัราคาของกองทุนต่างประเทศที่
เหมาะสมมาค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิของกองทุน  บรษิัทจดัการจะค านวณมูลค่าทรพัย์สินสุทธขิอง
กองทุนตามหลกัการ forward pricing เสมอ  และบรษิทัจดัการขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะหยุดการขายและรบัซื้อ
คนืหน่วยลงทุนตามกองทุนต่างประเทศโดยไม่ต้องแจง้ล่วงหน้า 

- บรษิัทจดัการอาจไม่ค านวณมูลค่าทรพัย์สินสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบั
ซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน ในกรณีที่ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที่กองทุนได้ลงทุนใน
หลกัทรพัย์ที่ซื้อขายในตลาดดงักล่าวเกนิกว่าร้อยละสบิของมูลค่าทรพัย์สินสุทธขิองกองทุนไม่สามารถ
เปิดท าการซื้อขายได้ตามปกติ มีเหตุการณ์ที่ท าให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศไดอ้ย่าง
เสร ีและท าใหไ้ม่สามารถถอนเงนิออกจากประเทศหรือรบัโอนเงินจากต่างประเทศไดต้ามปกต ิหรือเกิด
เหตุการณ์อื่นๆ ที่มีนัยส าคัญ และส่งผลให้กองทุนไม่สามารถค านวณมูลค่าทรพัย์สินสุทธิได้อย่าง
สมเหตุสมผล หรือเป็นธรรม และเหตุอื่นใดตามที่ได้รบัการผ่อนผนัจากส านักงาน ในกรณีที่ตลาดซื้อ
ขายหลกัทรพัย์ต่างประเทศที่กองทุนได้ลงทุนในหลกัทรพัย์ทีซ่ื้อขายในตลาดดงักล่าวไม่เกินร้อยละสิบ
ของมูลค่าทรพัย์สินสุทธิของกองทุน บรษิัทจดัการอาจใชข้้อมูลล่าสุดของหลกัทรพัย์ที่ลงทุนดงักล่าวใน
การค านวณมูลค่าทรพัย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุน 

- เมื่อปรากฏเหตุดงักล่าว บริษัทจดัการจะประกาศหยุดค านวณมูลค่าทรพัย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน 
ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน ณ ทีท่ าการทุกแห่งของบริษทัจดัการ 
และจดัให้มีประกาศดงักล่าวไว้ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนที่ใช้ใน
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การซื้อขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และบริษัทจดัการจะรายงานการหยุดค านวณมูล ค่าดงักล่าวพร้อมทัง้
แสดงเหตุผล และรายงานแผนการด าเนินการของกองทุนให้ส านักงานทราบโดยพลัน ทัง้นี้ ขณะที่
บรษิทัจดัการไม่สามารถค านวณมูลค่าทรพัย์สินสุทธิไดอ้ย่างสมเหตุสมผล บริษทัจดัการอาจไม่ขายหรือ
รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ขายหรือรบัซื้อคนืที่รบัไว้แล้ว หรอือาจหยุดรบัค าสัง่ขายหรือรบัซื้อคืน 
ดว้ยเช่นกนั 

- ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรอืราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุน
ล่าสุดภายใน 2 วนัท าการถดัไป  

16.3. แหล่งขอ้มูลการเปิดเผยมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน :  

บรษิทัจดัการจะประกาศ/เผยแพร่ขอ้มูลทางเวบ็ไซด์ของบริษทัจดัการที่  www.principal.th ทัง้นี้ บรษิทั
จดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะประกาศโดยช่องทางอื่นแทนการประกาศในเวบ็ไซด์ หรอืช่องทางอื่นใดทีเ่หมาะสม 
โดยถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแล้ว และบรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั 

ในกรณีที่การประกาศขา้งต้น หากไดก้ระท าผ่านระบบเผยแพร่ขอ้มูลมูลค่าหน่วยลงทุนทีจ่ดัขึน้โดยสมาคม 
(NAV Center) หรอืช่องทางอื่นทีส่ านักงานยอมรบั บรษิทัจดัการจะประกาศมูลค่าทรพัย์สนิสุทธแิละมูลค่า
หน่วยลงทุนภายในสองวนัท าการถดัไปกไ็ด้ 

16.4. หลกัเกณฑ์และวธิกีารด าเนินการในกรณีทีมู่ลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง :  

16.4.1. ในกรณีทีมู่ลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมปิดไม่ถูกต้องและไดม้ีการประกาศมูลค่าดงักล่าวไป
แล้ว  หรอืในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้อง  หากการไม่ถูกต้องดงักล่าวมี
มูลค่าน้อยกว่าหนึ่งสตางค์ หรอืคิดเป็นอตัราไม่ถงึรอ้ยละ 0.5 ของมูลค่าหรอืราคาทีถู่กต้อง  ให้
บรษิทัจดัการกองทุนรวมด าเนินการดงัต่อไปนี้  

(1) จดัท าและส่งรายงานใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ทราบถงึความไม่ถูกต้องภายในเจด็วนัท าการนับแต่
วนัทีพ่บว่ามูลค่าหรอืราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง โดยรายงานดงักล่าวต้องมสีาระส าคญั
ดงัต่อไปนี้ 

(ก) มูลค่าหรอืราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้อง 

(ข) มูลค่าหรอืราคาหน่วยลงทุนทีถู่กต้อง  

(ค) สาเหตุทีท่ าใหมู้ลค่าหรอืราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง  

(ง) มาตรการป้องกนัเพื่อมใิหมู้ลค่าหรอืราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ในกรณีที่ความไม่ถูกต้อง
มไิดม้สีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกทีไ่ม่อาจควบคุมได้ 

(2) ในกรณีทีส่าเหตุทีท่ าใหมู้ลค่าหรอืราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมผีลต่อเนื่องถงึการค านวณ
มูลค่าหรอืราคาหน่วยลงทุนครัง้ต่อไป ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมแก้ไขมูลค่าหรอืราคาหน่วย
ลงทุนใหถู้กต้องตัง้แต่วนัทีพ่บว่ามูลค่าหรอืราคาไม่ถูกต้อง    

16.4.2. ในกรณีทีมู่ลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมปิดไม่ถูกต้องและไดม้ีการประกาศมูลค่าดงักล่าวไปแล้ว 
หรอืในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้อง หากการไม่ถูกต้องดงักล่าวมมีูลค่า
ตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไป และคดิเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของมลูค่าหรอืราคาทีถู่กต้อง ใหบ้รษิทั
จดัการกองทุนรวมปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี้ 

(1) ค านวณมูลค่าหรอืราคาหน่วยลงทุนยอ้นหลงัตัง้แต่วนัทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมพบว่ามูลค่า
หรอืราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถงึวนัทีมู่ลค่าหรอืราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง   
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(2) ด าเนินการดงัต่อไปนี้เฉพาะวนัทีมู่ลค่าหรอืราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้องนัน้มมีูลค่าและคดิ
เป็นอตัราดงักล่าว 

(ก) จดัท ารายงานการแก้ไขมูลค่าหรอืราคาหน่วยลงทุนยอ้นหลงัใหเ้สรจ็สิน้ภายในวนัท าการ
ถดัจากวนัที ่บรษิทัจดัการกองทุนรวมพบว่ามูลค่าหรอืราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่ง
รายงานดงักล่าวใหผู้ดู้แลผลประโยชนภ์ายในวนัท าการถดัจากวนัทีค่ านวณมูลค่าหรอื
ราคาหน่วยลงทุนยอ้นหลงัเสรจ็สิน้ เพื่อใหผู้ดู้แลผลประโยชน์รบัรองขอ้มูลในรายงาน
ดงักล่าวภายในวนัท าการถดัจากวนัทีบ่รษิทัส่งรายงานใหผู้ดู้แลผลประโยชน์   

รายงานตามวรรคหนึ่งใหม้สีาระส าคญัตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 16.4.1(1) โดยอนุโลม เวน้
แต่ในกรณีของรายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนยอ้นหลงัของกองทุนรวมเปิด  ใหร้ะบุ
การด าเนินการของบรษิทัจดัการกองทุนรวมเมื่อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องไวแ้ทน
ขอ้มูลตามขอ้ 16.4.1(1)(ง)  

(ข) แก้ไขมูลค่าหรอืราคาหน่วยลงทุนใหถู้กต้องภายในวนัทีผู่ ้ดูแลผลประโยชน์รบัรองขอ้มูล
ในรายงานตาม (ก)  

(ค) ด าเนินการโดยวธิกีารใดๆ เพื่อใหผู้ล้งทุนสามารถรบัทราบชื่อกองทุนรวมทีม่กีารแก้ไข
มูลค่าหรอืราคาหน่วยลงทุน และวนั เดอืน ปีทีม่กีารแก้ไขมูลค่าหรอืราคาหน่วยลงทุน 
ภายในสามวนัท าการนับแต่วนัทีผู่ดู้แลผลประโยชน์รบัรองขอ้มูลในรายงานตาม 
(ก) ความใน (ค) มใิหน้ ามาใชบ้งัคบักับกองทุนรวมปิดทีม่หีน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์   
จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ และไดป้ระกาศการแก้ไขมูลค่าหน่วยลงทุนตามระเบยีบ
หรอืขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัย์แล้ว 

16.4.3. ในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้อง หากการไม่ถกูต้องดงักล่าวมมีูลค่าตัง้แต่
หนึ่งสตางค์ขึน้ไป และคดิเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของมูลค่าหรอืราคาทีถู่กต้อง ใหบ้รษิทัจดัการ
กองทุนรวมด าเนินการดงัต่อไปนี้เฉพาะวนัทีมู่ลค่าหรอืราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้องนัน้มมีูลค่าและ
คดิเป็นอตัราดงักล่าว  

(1) จดัท ารายงานการชดเชยราคาไวใ้นรายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนตามขอ้ 16.4.2.(2) (ก) 
ดว้ย โดยใหอ้ยู่ในส่วนของการด าเนินการของบรษิทัจดัการกองทุนรวมเมื่อพบว่าราคาหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้อง 

(2) ชดเชยราคาตามหลกัเกณฑ์ทีก่ าหนดไว้ในขอ้ 16.4.4 ใหแ้ล้วเสรจ็ และด าเนินการโดยวธิกีาร
ใด ๆ เพื่อใหผู้ซ้ื้อหน่วยลงทุนหรอืผูข้ายคนืหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่
ถูกต้องทราบถงึการแก้ไขราคาตามขอ้ 16.4.2. (2) (ข) และการชดเชยราคา ภายในหา้วนัท า
การนับแต่วนัทีผู่ ้ดูแลผลประโยชน์รบัรองขอ้มูลในรายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนยอ้นหลงั
และรายงานการชดเชยราคา 

(3) จดัท ามาตรการป้องกนัเพื่อมใิหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดงักล่าว พรอ้มทัง้
ส าเนารายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนยอ้นหลงัตามขอ้ 16.4.2.(2) (ก) ใหส้ านักงานภายใน
เจด็วนัท าการนับแต่วนัทีผู่ ้ดูแลผลประโยชน์รบัรองขอ้มูลในรายงานดงักล่าว เวน้แต่ในกรณีที่
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกทีไ่ม่อาจควบคุมได ้ใหบ้รษิทัจดัการ
กองทุนรวมส่งส าเนาเอกสารทีผู่ ้ดูแลผลประโยชน์รบัรองว่าการที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกทีไ่ม่อาจควบคุมไดม้าพรอ้มส าเนารายงานดงักล่าวแทน 
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16.4.4  ในการชดเชยราคาตามขอ้ 16.4.3 (2) บรษิทัจดัการจะปฏิบตัติามหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี้ 

(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้องต ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนทีถู่กต้อง (understate)ใหบ้รษิทั
จดัการกองทุนรวมปฏบิตัิดงันี้ 

(ก) กรณีทีเ่ป็นการขายหน่วยลงทุน ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมลดจ านวนหน่วยลงทุนของผู้
ซื้อหน่วยลงทุนเป็นจ านวนซึ่งมมีูลค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้องกบั
ราคาหน่วยลงทุนทีถู่กต้องหากปรากฏว่าผูซ้ื้อหน่วยลงทุนไม่มหีน่วยลงทุนเหลอือยู่ หรอื
มหีน่วยลงทุนเหลอือยู่น้อยกว่าจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ะต้องลด  ใหบ้รษิทัจดัการกองทุน
รวมจ่ายเงนิของบรษิทัเองเป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาทีข่าดอยู่ หรอืลดจ านวน
หน่วยลงทุนทีเ่หลอือยู่นัน้และจ่ายเงนิของบรษิทัเองเป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคา
ทีข่าดอยู่ แล้วแต่กรณี  เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่กองทุนรวมเปิด  เวน้แต่การทีร่าคาหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้องมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกทีไ่ม่อาจควบคุมได ้เช่น ราคาหลกัทรพัย์
ตามราคาตลาดครัง้สุดท้ายของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยหรอืศูนย์ซื้อขาย
หลกัทรพัย์ไม่ถูกต้อง และผูดู้แลผลประโยชน์รบัรองว่ามสีาเหตุดงักล่าว 

(ข) กรณีทีเ่ป็นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมเพิม่จ านวนหน่วยลงทุน
ของผูข้ายคนืหน่วยลงทุนเป็นจ านวนซึ่งมมีูลค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่
ถูกต้องกบัราคาหน่วยลงทุนทีถู่กต้อง หรอืจ่ายเงนิของกองทุนรวมเปิดเป็นจ านวนเท่ากับ
ส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผูข้ายคนื
หน่วยลงทุนไม่มหีน่วยลงทุนเหลอือยู่ ใหบ้รษิทัจ่ายเงนิของกองทนุรวมเปิดเป็นจ านวน
เท่ากบัส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุน 

(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนทีถู่กต้อง (overstate) ใหบ้รษิทั
ปฏบิตัิดงันี้ 

(ก) กรณีทีเ่ป็นการขายหน่วยลงทุน ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมเพิม่จ านวนหน่วยลงทุนของผู้
ซื้อหน่วยลงทุนเป็นจ านวนซึ่งมมีูลค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้องกบั
ราคาหน่วยลงทุนทีถู่กต้อง หรอืจ่ายเงนิของกองทุนรวมเปิดเป็นจ านวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคา เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูซ้ื้อหน่วยลงทุน 

(ข) กรณีทีเ่ป็นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมลดจ านวนหน่วยลงทุน
ของผูข้ายคนืหน่วยลงทุนเป็นจ านวนซึ่งมมีูลค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่
ถูกต้องกบัราคาหน่วยลงทุนทีถู่กต้องหากปรากฏว่าผูข้ายคนืหน่วยลงทุนไม่มีหน่วย
ลงทุนเหลอือยู่ หรอืมหีน่วยลงทุนเหลอือยู่น้อยกว่าจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ะต้องลด  ให้
บรษิทัจดัการกองทุนรวมจ่ายเงนิของบรษิทัเองเป็นจ านวนเท่ากับส่วนต่างของราคาทีข่าด
อยู่ หรอืลดจ านวนหน่วยลงทุนทีเ่หลอือยู่นัน้และจ่ายเงนิของบรษิทัเองเป็นจ านวนเท่ากบั
ส่วนต่างของราคาทีข่าดอยู่ แล้วแต่กรณี  เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่กองทุนรวมเปิด  เวน้แต่
การทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกทีไ่ม่อาจควบคุมได ้เช่น 
ราคาหลกัทรพัย์ตามราคาตลาดครัง้สุดทา้ยของตลาดหลกัทรพัย์หรอืศูนย์ซื้อขาย
หลกัทรพัย์ไม่ถูกต้อง และผูดู้แลผลประโยชน์รบัรองว่ามสีาเหตุดงักล่าว 
ในกรณีที่บรษิทัจดัการกองทุนรวมต้องชดเชยราคาเป็นเงนิใหแ้ก่ผูซ้ื้อหน่วยลงทุนหรอื
ผูข้ายคนืหน่วยลงทุนรายใดมมีูลค่าไม่ถงึหนึ่งรอ้ยบาท  บรษิทัอาจน าเงนิชดเชยราคาไป
รวมจ่ายในโอกาสแรกทีม่ีการจ่ายเงนิใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน  แต่ถ้าบุคคลดงักล่าวไม่มี
สถานะเป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนแล้ว ใหบ้รษิทัชดเชยราคาใหแ้ล้วเสรจ็ภายในหา้วนัท าการ
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นับแต่วนัทีผู่ดู้แลผลประโยชน์รบัรองขอ้มูลในรายงานการแก้ไขราคายอ้นหลงัและรายงาน
การชดเชยราคา 

การจ่ายเงนิของกองทุนรวมเปิดเพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุนตาม 
(1)(ข)  หรอืผูซ้ื้อหน่วยลงทุนตาม (2)(ก)  บรษิทัจดัการกองทุนรวมอาจจ่ายเงนิของ
บรษิทัเองแทนกองทุนเปิดกไ็ด้ 

16.4.5. ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมจดัใหม้สี าเนารายงานตามขอ้ 16.4.1(1) และขอ้ 16.4.2.(2) (ก) ไว ้ณ 
ทีท่ าการของบรษิทั เพื่อใหส้ านักงานสามารถตรวจสอบได้ 

16.4.6. หา้มมใิหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมคดิค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จากมูลค่าหน่วยลงทุน หรอืราคาหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้องจากกองทุนรวม เวน้แต่ในกรณีที่ความไม่ถูกต้องดงักล่าวมสีาเหตุมาจากปัจจยั
ภายนอกทีไ่ม่อาจควบคุมได้ 

16.4.7. บรษิทัจดัการจะรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายต่างๆ ทีเ่กิดขึน้จากมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใชจ้่าย
ในการประกาศการแก้ไขราคาตามขอ้ 16.4.2. ในหนังสอืพมิพ ์ค่าออกเช็ค ค่าใชจ้่ายในการจดัส่ง
เงนิชดเชยราคาใหแ้ก่ผูซ้ื้อหน่วยลงทุนและผูข้ายคนืหน่วยลงทุน เป็นต้น เวน้แต่ในกรณีทีมู่ลค่า
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้องดงักล่าวมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกทีไ่ม่อาจควบคุมได้ 

17. ชื่อผู้เก่ียวข้อง :  

17.1 ชื่อบรษิทัจดัการ :  

ชื่อ : บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั 

17.2  ชื่อผูดู้แลผลประโยชน์ :  

ชื่อ : ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 

17.3 ชื่อผูป้ระกนั (กรณีกองทุนมปีระกนั) : ไม่ม ี

17.4 ชื่อของผูร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทุน (Outsource) : ไม่ม ี

17.5 ทีป่รกึษา :  

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิจะแต่งตัง้ที่ปรึกษาการลงทุนในภายหลัง โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติม
โครงการ โดยทีป่รึกษาการลงทุนดงักล่าวจะต้องมีคุณสมบตัิตามประกาศ หรอืกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ
บรษิทัจดัการจะแจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบต่อไป 

17.6  ผูส้อบบญัช ี:  

ชื่อ : นาง ขวญัใจ เกยีรตกิงัวาฬไกล 

ชื่อ : นาย อนุสรณ์ เกยีรตกิงัวาฬไกล 

บรษิทั เอเอสว ีแอนด์ แอสโซซเิอทส ์จ ากดั  

47 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง  

เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120  

โทรศพัท์ 0-2294-8504, 0-2264-8587 โทรสาร 0-2294-2345 

หรอืบุคคลอื่นทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบตามประกาศว่าด้วยการใหค้วามเหน็ชอบผูส้อบบญัชโีดยบรษิทัจดัการ
จะแจง้ใหส้ านักงานทราบ 

17.7  การแต่งตัง้คณะตวัแทนผูถ้อืหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : ไม่ม ี 
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18. รอบระยะเวลาบญัชีประจ าปีของกองทุนรวม :  

18.1 วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัช ี: วนัที ่30 เดอืน เมษายน   

18.2 วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัชคีรัง้แรก : วนัที ่30 เมษายน 2558 

18.3 รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัช:ี ประมาณ 1 ปีนับแต่จดทะเบยีนกองทรพัย์สนิเป็นกองทุนรวม 

วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัชคีรัง้แรก: ประมาณ 1 ปีนับแต่จดทะเบยีนกองทรพัย์สนิเป็นกองทุนรวม 

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจดัการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจดัการ :  

         19.1 การด าเนินการใดทีโ่ครงการจดัการกองทุนรวมหรอืกฎหมายก าหนดใหต้้องไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน 
หากบรษิทัจดัการกองทุนรวมไดด้ าเนินการไปตามมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัมาโดยชอบแล้ว ใหถ้อืว่า
ผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวงเหน็ชอบใหด้ าเนินการดงักล่าวและมผีลผูกพนัตามมต ิ 
มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีใ่หด้ าเนินการใดอนัเป็นการขดัหรอืแยง้กบัหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎหมายใหถ้อื
ว่ามตนิัน้เสยีไป  
ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตเิพื่อแก้ไขเรื่องทีก่ระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างมนีัยส าคญัต้องไดร้บัมติ
โดยเสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึ่งคดิตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกึ่งหนึ่ง 
หรอืไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึ่งเขา้ร่วมประชุมและมสีทิธิ
ออกเสยีงลงคะแนน หรอืของจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสอืแจง้มตแิละมสีทิธิ
ออกเสยีงลงคะแนน เวน้แต่กรณีที่กองทุนรวมมกีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมต ิผูถ้อืหน่วยลงทุนต้อง
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์เพิม่เตมิดงัต่อไปนี้ดว้ย  
(1) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดไดร้บัผลกระทบต่อผู้   
     ถอืหน่วยลงทุนไม่เท่ากนั ต้องไดร้บัมตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่   
     ไดร้บัผลกระทบ แล้วแต่กรณี  
(2) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องไดร้บัมติ    
     เสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนดิทีไ่ดร้บัผลกระทบ แล้วแต่กรณี  
(3) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ต้องไดร้บัมตเิสยีงขา้งมาก   
     หรอืมตพิเิศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แล้วแต่กรณี  
     ในกรณีทีบุ่คคลใดหรอืกลุ่มบุคคลใดถอืหน่วยลงทุนเกนิ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้    
     แล้วทัง้หมด บรษิทัจดัการจะไม่นับคะแนนเสยีงส่วนทีเ่กนิกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที ่  
     จ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมดนัน้  
ในการด าเนินการและบรหิารจดัการใดๆ ของกองทุนนัน้ บรษิทัจดัการจะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามทีร่ะบุไว้
ในโครงการจดัการกองทุนและหนังสอืชี้ชวน เวน้แต่กรณีทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ส านักงาน สมาคม และ/
หรอืหน่วยงานอื่นใดทีม่อี านาจตามกฎหมาย เช่น กระทรวงการคลงั เป็นต้น ไดแ้ก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิม่เตมิ 
ประกาศ ก าหนด สัง่การ เหน็ชอบ และ/หรอืผ่อนผนัเป็นอย่างอื่น บรษิทัจดัการจะด าเนินการใหเ้ป็นไป
ตามนัน้ โดยถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแล้ว  

       19.2 วธิกีารแก้ไขโครงการจดัการกองทุนรวม หรอืแก้ไขวธิีการจดัการ  
1. การแก้ไขเพิม่เตมิโครงการโดยใช้วธิกีารขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามตเิสยีงขา้งมากหรอืมติ    
    พเิศษมจี านวนไม่เกนิรอ้ยละ 55 หรอืไม่เกนิรอ้ยละ 80 หรอืในกรณีทีเ่ป็นกองทุนรวมทีม่ีการแบ่งชนิด   
    หน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษเมื่อค านวณเฉพาะหน่วยลงทุนแต่ละชนิดมี   
    จ านวนไม่เกนิรอ้ยละ 55 หรอืไม่เกนิรอ้ยละ 80 ให ้บริษทัจดัการกองทุนรวมส่งเอกสารหลกัฐานเกี่ยวกับ   
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    การขอมตแิละการนับมตไิปยงัผูดู้แลผลประโยชน์ เพื่อใหผู้ดู้แลผลประโยชน์รบัรองผลการนับมตนิัน้  
2. ในกรณีทีก่ารแก้ไขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนรวมหรอืวธิจีดัการไดก้ระท าตามมตขิองผูถ้อืหน่วย   
    ลงทุน ซึ่งจะด าเนินการโดยการจดัประชุมผูถ้อืหน่วยลงทุนหรอืส่งหนังสอืขอมตขิองผูห้น่วยลงทุนกไ็ด้  
3. ใหบ้รษิทัจดัการแจง้การแก้ไขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนรวมหรอืวธิจีดัการใหส้ านักงานทราบ    
    รวมทัง้แจง้ไปยงัผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกคนและเผยแพร่ในลกัษณะทีผู่ล้งทุนทัว่ไปสามารถเข้าตรวจดูได ้   
    ทัง้นี้ ภายใน 15 วนันับแต่วนัทีม่ีมตใิหแ้ก้ไข  
4. การแก้ไขเพิม่เตมิโครงการหรอืวธิีการจดัการตามกรณีดงัต่อไปนี้ บรษิทัจดัการต้องไดร้บัมตเิสยีงขา้ง   
    มาก เวน้แต่ในกรณีดงัต่อไปนี้ ต้องไดร้บัมตพิเิศษจากผูถ้อืหน่วยลงทุน  
    (1) การเปลี่ยนแปลงประเภทหรอืนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมทีท่ าใหผ้ลตอบแทนและความเสีย่ง   
         ของกองทุนรวมเปลี่ยนแปลงอย่างมนีัยส าคญั  
    (2) การช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่น  
    (3) การควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมทีม่นีโยบายการลงทุน ความเสีย่ง และระดบัความเสีย่ง   
         ของการลงทุน (risk spectrum) แตกต่างกนั  
    (4) การรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัย์สนิอื่นแทนเงนิ  
    (5) การเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้เกนิกว่าอตัรารอ้ยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรอื   
         ค่าใชจ้่ายเดมิตามทีร่ะบุไวล้่าสุดในโครงการ  
    (6) การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการประกนั ผูป้ระกนั สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบของผูป้ระกนั หรอื   
         การแก้ไขเพิม่เตมิสญัญาประกนัในเรื่องใดๆ อนัมผีลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนเสยีประโยชน์  

5. ในกรณีทีก่องทุนรวมใดมกีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุน นอกจากจะต้องปฏบิตัใิห้
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์เกี่ยวกบัการขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนแล้ว ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์เพิม่เตมิ
ดงัต่อไปนี้ดว้ย 

(1) กรณีเป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดไดร้บัผลกระทบต่อผูถ้อื
หน่วยลงทุนไม่เท่ากนั ต้องไดร้บัมตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่
ไดร้บัผลกระทบ แล้วแต่กรณี 

(2) กรณีเป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องไดร้บัมติ
เสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แล้วแต่กรณี 

(3) กรณีเป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ต้องไดร้บัมตเิสียงขา้งมาก
หรอืมตพิเิศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แล้วแต่กรณี 

6. ในการแก้ไขเพิม่เตมิโครงการหรอืวธิกีารจดัการ หากปรากฏว่ามตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษมจี านวนไม่
เกนิรอ้ยละ 55 หรอืไม่เกนิรอ้ยละ 80 หรอืในกรณีทีเ่ป็นกองทุนรวมทีม่กีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุน หาก
ปรากฏว่ามตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษเมื่อค านวณเฉพาะหน่วยลงทุนแต่ละชนิด มจี านวนไม่เกนิอตัรา
ดงักล่าว แล้วแต่กรณี ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมจดัส่งเอกสารหลกัฐานเกี่ยวกับการขอมตแิละการนับ
มตไิปยงัผูดู้แลผลประโยชน์ เพื่อใหผู้ดู้แลผลประโยชน์รบัรองผลการนับมตนิัน้ 

   7. การแก้ไขเพิม่เตมิโครงการในกรณีดงัต่อไปนี้ บรษิทัจดัการกองทุนรวมอาจขอใหส้ านักงานให้ความ   
    เหน็ชอบแทนการขอมตผิุถ้อืหน่วยลงทุนได ้ทัง้นี้ส านักงานอาจก าหนดเงื่อนไขใหบ้รษิทัจดัการกองทุน   
    รวมปฏิบตัเิพื่อประโยชน์ในการแก้ไขโครงการก่อนใหค้วามเหน็ชอบ โดยการแก้ไขโครงการดงักล่าวต้อง   
    ไม่มผีลกระทบอย่างมนีัยส าคญั หรอืเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถอืหน่วยลงทุนทัง้ปวง  
    (1) การเปลี่ยนแปลงขอ้ก าหนดเกี่ยวกับการขายและการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  
    (2) การเพิม่ชนิดหน่วยลงทุนทีไ่ม่ท าใหส้ทิธทิีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุมีอยู่เดมิดอ้ยลง  
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    (3) การเปลี่ยนแปลงประเภทของทรพัย์สนิทีก่องทุนรวมลงทุนหรอือตัราส่วนการลงทุนทีส่อดคล้องกบั     
         นโยบายการลงทุน  
    (4) การค านวณและการประกาศมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรอืราคา   
         รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี  
    (5) กรณีอื่นใดนอกเหนือจาก (1) (2) (3) และ (4)  

    การแก้ไขเพิม่เตมิโครงการตามวรรคหนึ่งต้องไมมผีลกระทบอย่างมนีัยส าคญัต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรวมถงึ   
    ไม่ท าใหผ้ลตอบแทนและความเสีย่งของกองทุนรวมเปลี่ยนแปลงไปอย่างมนีัยส าคญั 
8.  การแก้ไขเพิม่เตมิโครงการโดยขอความเหน็ชอบต่อส านักงาน ในเรื่องดงัต่อไปนี้ ใหบ้รษิทัจดัการ   
    กองทุนรวมยื่นค าขอพรอ้มทัง้เอกสารหลกัฐานประกอบค าขอทีถู่กต้องครบถ้วนตามคู่มอืส าหรบั 
    ประชาชนผ่านระบบทีจ่ดัไวบ้นเว็บไซต์ของส านักงาน และใหถ้อืว่าไดร้บัความเหน็ชอบการแก้ไขเพิม่เตมิ 
    โครงการในเรื่องดงักล่าว เมื่อส านักงานไดร้บัค าขอพรอ้มทัง้เอกสารหลกัฐานประกอบค าขอถูกต้อง 
    ครบถ้วนตามคู่มอืส าหรบัประชาชนแล้ว 

(1)  การแก้ไขเพิม่เตมิซึ่งมผีลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวงไดร้บัประโยชน์เพิม่ขึ้น 

(2)  การแก้ไขเพิม่เตมิทีต่้องด าเนินการใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์    
      ตลอดจนประกาศ กฎ และค าสัง่ทีอ่อกโดยอาศยัอ านวจแห่งกฎหมายดงักล่าว 

(3)  การแก้ไขเพิม่เตมิชื่อและรายละเอยีดของบุคคลใหถู้กต้อง 

9. การแก้ไขเพิม่เตมิโครงการโดยขอความเหน็ชอบต่อส านักงานนอกเหนือจากขอ้ 8 ใหบ้ริษทัจดัการ
กองทุนรวมยื่นค าขอพรอ้มทัง้เอกสารหลกัฐานประกอบค าขอทีถู่กต้องครบถ้วนตามคู่มอืส าหรบั
ประชาชนผ่านระบบทีจ่ดัไวบ้นเวบ็ไซต์ของส านักงาน และช าระค่าธรรมเนียมต่อส านักงาน เมื่อส านักงาน
ไดร้บัค าขอพรอ้มทัง้เอกสารหลกัฐานประกอบค าขอทีถู่กต้องครบถ้วนตามคู่มอืส าหรบัประชาชนแล้ว 
ทัง้นี้อตัราค่าธรรมเนียมใหเ้ป็นไปตามทีส่ านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ว่า
ดว้ยการก าหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลการจดทะเบยีน และการยื่นค าขอต่างๆ 
ทัง้นี้ ค่าธรรมเนียมดงักล่าว มใิหบ้รษิทัจดัการเรยีกเกบ็จากกองทุน 

เมื่อส านักงานไดร้บัค าขอและเอกสารหลกัฐานทีถู่กต้องครบถ้วนตามวรรคหนึ่งแล้ว ส านักงานจะ
ด าเนินการพจิารณาใหแ้ล้วเสรจ็ภายใน 30 วนั 

การช าระค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง มใิหบ้รษิทัจดัการเรยีกเก็บจากกองทุนรวม 

       19.3 หลกัเกณฑ์และวธิกีารในการขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน  
19.3.1 ในการขอมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการอาจใชว้ธิีดงัต่อไปนี้  
         1) การจดัประชุมผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอื  
         2) การส่งหนังสอืเพื่อขอมตไิปยงัผูถ้อืหน่วยลงทุน  
19.3.2 วนัและเวลาในการด าเนินการรวมถงึวนัปิดสมุดทะเบยีนผุถ้อืหน่วยลงทุนเพื่อขอมตจิะเป็นไปตาม   
         วนัทีบ่รษิทัจดัการจะก าหนดขึน้โดยไม่ชกัชา้  
บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการใช้วธิกีารในการด าเนินการตามความเหมาะสม หรอืวธิกีารอื่นใดที่
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด ทัง้นี้ ในการขอมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการกองทุนรวม
จะไม่นับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้หมดในบางกรณี เช่น กรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนถอืหน่วยลงทุน
เกนิขอ้จ ากัดการถอืหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑ์เกี่ยวกบั
ขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่องบรษิทัจดัการ  
การด าเนินการใดทีโ่ครงการจดัการกองทุนรวมหรอืกฎหมายก าหนดใหต้้องไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน 
หากบรษิทัจดัการกองทุนรวมไดด้ าเนินการไปตามมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัมาโดยชอบแล้ว ใหถ้อืว่า
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ผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวงเหน็ชอบใหด้ าเนินการดงักล่าวและมผีลผูกพนัตามมต ิ 
มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีใ่หด้ าเนินการใดอนัเป็นการขดัหรอืแยง้กบัหลกัเกณฑ์ทีก่ าหนดในกฎหมาย ใหถ้อื
ว่ามตนิัน้เสยีไป  
ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตเิพื่อแก้ไขขอ้ผูกพนัในเรื่องทีก่ระทบต่อสิทธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างมนีัยส าคญั 
ต้องไดร้บัมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึ่งคดิตามจ านวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกนิกึ่งหนึ่งของ
จ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมดของโครงการจดัการกองทุนรวมนัน้ เวน้แต่กรณีทีก่องทุนรวมมี
การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์เพิม่เตมิดงัต่อไปนี้ดว้ย  
(1) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนทกุชนิด โดยแต่ละชนิดไดร้บัผลกระทบต่อผู้   
     ถอืหน่วยลงทุนไม่เท่ากนั ใหไ้ดร้บัมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนทีถ่อืหน่วยลงทุนชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบเกนิกึ่ง    
     หนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด  
(2) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ใหไ้ดร้บัมตผิูถ้อื    
     หน่วยลงทุนทีถ่อืหน่วยลงทุนชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบเกนิกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนแตล่ะชนิด  
(3) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ใหไ้ดร้บัมติผูถ้อืหน่วยลงทุน   
     ชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบเกนิกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนชนิดนัน้  
การเพิม่จ านวนเงนิทุนจดทะเบยีนของกองทุน  
บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธดิ าเนินการเพิม่จ านวนเงนิทุนจดทะเบียนของกองทุนตามเหมาะสม โดยถอืว่า
ไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแล้ว ทัง้นี้ เมื่อด าเนินการเพิม่จ านวนเงนิทุนจดทะเบยีนของ
กองทุนแล้ว บรษิทัจดัการจะแจง้การด าเนินการดงักล่าว โดยตดิประกาศทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการ
และ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ใชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุน ภายใน 15 วนั 
นับแต่วนัทีไ่ดร้บัจดทะเบยีนเพิม่จ านวนเงนิทุนจดทะเบยีนของกองทุน  
หลกัเกณฑ์และวธิกีารในการขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบงัคบัของมตดิงักล่าว ใหเ้ป็นไปตาม 

  ขอ้ก าหนดในขอ้ผูกพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม ทัง้นี้ การขอมตเิพื่อแก้ไข  
เพิม่เตมิโครงการเป็นไปตามทีก่ าหนดไว้ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3     

  แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535  
20. ข้อก าหนดอื่นๆ :  

20.1. การแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนหรอืวธิกีารจดัการ 
บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุน หรอืวธิกีารจดัการ
ตามทีเ่หน็สมควรในกรณีทีส่่วนราชการต่างๆ เช่น คณะกรรมการ ก.ล.ต. ส านักคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
กระทรวงการคลงั และ/หรอื หน่วยงานอื่นใดทีม่อี านาจตามกฎหมาย ไดม้ีการปรบัเปลี่ยน แก้ไข เพิม่/ลด 
ประกาศ เหน็ชอบ สัง่การ ผ่อนผนัในเรื่องต่างๆ ทีเ่กี่ยวเนื่องกบัหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข วธิกีารจดัตัง้จดัการ 
และ/หรอืวธิกีารบรหิารจดัการกองทุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎหมาย ประกาศ ขอ้ก าหนด ระเบยีบปฏิบตั ิ
เงื่อนไข หรอื รายละเอยีดต่างๆ ทัง้นี้โดยถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกราย  ทัง้นี้
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิม่เตมิดงักล่าว จะต้องเป็นไปตามทีส่ านักงานประกาศก าหนด เหน็ชอบ ผ่อนผนั 
สัง่การ ใหส้ามารถกระท าได้ 

20.2. การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการทีก่องทุนใชบ้รกิารบุคคลอื่น (Soft commission) 

บรษิทัจดัการอาจรบัผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผูใ้หบ้รกิาร อนัเนื่องมาจากการใช้
บรกิารของบุคคลดงักล่าวในการจดัการกองทุนได ้ โดยมหีลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี้ 

(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที่รบัไว้นัน้ต้องเป็นทรพัย์สินที่มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี่ยวกับ
บทบาทโดยตรงของความเป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และ 
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(2) ต้องไม่มพีฤติกรรมทีแ่สดงให้เห็นว่าบรษิัทจดัการใชบ้รกิารของบุคคลนัน้บ่อยครัง้เกนิความจ าเป็น
เพื่อใหก้องทุนไดร้บัประโยชน์จากบุคคลดงักล่าว (churning) 

ในการจดัสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งใหแ้ก่กองทุนรวมทีอ่ยู่ภายใต้การบริหารจดัการของบรษิัท
จดัการ บรษิัทต้องกระท าด้วยความเป็นธรรมและค านึงถึงลกัษณะและประเภทหลักทรพัย์ที่อาจมี
ไวไ้ดข้องกองทุนรวมนัน้ดว้ย 

20.3. การกู้ยมืเงนิหรอืการท าธุรกรรมขายโดยมสีญัญาซื้อคนื 

บรษิทัจดัการอาจกู้ยมืเงนิหรอืท าธุรกรรมการขายโดยมสีญัญาซื้อคนืในนามกองทุนได ้โดยจะเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวธิกีารทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

20.4. การโอนเงนิและรบัโอนเงนิเป็นสกุลเงนิตราต่างประเทศ 

(1) การแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศเพื่อน าไปลงทุนในต่างประเทศหรอืการน าเงนิกลบัเขา้ประเทศ
เพื่อรกัษาสภาพคล่องของกองทุน ให้อยู่ภายในระยะเวลาหรือแนวทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
ก าหนด 

(2) การโอนเงนิและรบัโอนเงนิเป็นเงนิตราต่างประเทศ เพื่อกิจกรรมอื่นๆทีเ่กี่ยวข้องกับการด าเนินการ
ของกองทุน ใหอ้ยู่ภายใต้การก ากบัดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย 

20.5. การด ารงความเพยีงพอของเงนิทุน 

ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงินกองทุนตามนัยข้อ 4 ของประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลกัเกณฑ์เกี่ยวกับการด ารงความเพียงพอของเงินกองทุน และการท า
ประกนัภยัความรบัผดิของบริษทัจดัการ บรษิทัจดัการจะเปลี่ยนให้บรษิทัจดัการรายอื่นเขา้จดัการกองทุน
รวมแทน ด้วยวิธขีอรบัความเห็นชอบจากส านักงาน หรอื ขอมตโิดยเสยีงขา้งมากของผู้ถือหน่วยลงทุน
ซึ่งคิดตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ
กองทุนรวมภายในสบิห้าวนันับแต่วนัทีบ่รษิทัจดัการรูห้รอือาจรูถ้งึการไม่สามารถด ารงความเพยีงพอของ
เงนิกองทุนดงักล่าว ทัง้นี้ หากมีเหตุจ าเป็นและสมควร บรษิัทจดัการอาจขอใหส้ านักงานพิจารณาขยาย
ระยะเวลาออกไปได้  โดยการคดัเลือกบรษิัทจดัการรายใหม่จะค านึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
เป็นส าคัญ   และในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเป็น
ผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายดงักล่าว  

หากบริษัทจัดการไม่สามารถด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนด บริษัทจัดการจะด าเนินการเลิก
กองทุนรวมต่อไป 

20.6. การบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนดว้ยวธิอีื่นๆ เพิม่เตมิ 

(1) บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนด้วยวิธีการขายแบบอื่นๆ เพิ่ม เ ติม            
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทจัดการก าหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยจะประกาศใหผู้้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนเริม่ใหบ้รกิาร 
โดยติดประกาศไว้ที่ส านักงานของบรษิัทจดัการ และส านักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืน 
โดยไม่ถอืว่าเป็นการแก้ไขโครงการ 

(2) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงหรือปรบัปรุง เพิ่มเติม วิธีการช าระเงินค่าซื้อหน่วย
ลงทุนโดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยจะท าการตดิประกาศที่ส านักงานของบริษัทจดัการ 
และส านักงานผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื  

(3) บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิทีจ่ะเปลี่ยนแปลงระยะเวลาท าการในการขายและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 
เพื่อความเหมาะสมและเป็นไปตามนโยบายของทางราชการ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติม
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โครงการจดัการกองทุนรวม ทัง้นี้ บรษิัทจดัการจะแจง้ให้ผู้ถอืหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทัว่ไปทราบ
ถึงการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาท าการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วนั โดยจะปิดประกาศ ณ ที่ท าการ
บริษัทจดัการและผู้สนับสนุนการขายและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และ/หรอืช่องทางอื่นใด นับแต่วนั
เปลี่ยนแปลง 

  20.7.  การท าความรู้จ ักตัวตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (Client Due 
Diligence: CDD) 

บริษัทจดัการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนที่บริษัทจดัการแต่งตัง้ อาจพิจารณาขอข้อมูล 
เอกสาร หลกัฐาน เพิ่มเตมิจากผู้สนใจสัง่ซื้อหน่วยลงทุน หรอืผูถ้ือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลที่
เกี่ยวขอ้งกบัผูล้งทุนตามค าจ ากัดความของกฎหมายหรือตามทีห่น่วยงานที่มอี านาจก าหนด ทัง้ก่อนและ
หรอืภายหลงัการลงทุนในกองทุนไปแล้ว ทัง้นี้เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายการป้องกนัและปราบปรามการ
ฟอกเงินของประเทศไทยและประเทศอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติ หรือการ
ตคีวาม หรอืการสัง่การของหน่วยงานผูม้ีอ านาจ ทัง้นี้ บรษิัทจดัการและ/หรอืผู้สนับสนุนการขายหรือรบั
ซื้อคืนมีหน้าที่ต้องท าความรู้จกัตัวตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า 
(Client Due Diligence: CDD) โดยผู้ล งทุน  หรือผู้ถือห น่วยลงทุนของกองทุนมีหน้ าที่แจ้งกา ร
เปลี่ยนแปลงขอ้มูลเกี่ยวกับการรูจ้กัตวัตนของลูกค้า (KYC) และการพสิูจน์ทราบลูกค้า (CDD) ให้บรษิัท
จดัการและ/หรอืผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคนืทราบ โดยตามแนวทางปฏิบตัขิองกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้ง
กบัการฟอกเงนิดงักล่าว บริษัทจดัการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนจ าเป็นต้องด าเนินการ
ตามกฎหมายครอบคลุมทัง้การเปิดบัญชีเพื่อใช้บริการใหม่  การท าธุรกรรมของลูกค้าเดิม และการ
ทบทวนข้อมูลลูกค้าให้เป็นปัจจุบนัเป็นระยะๆ รวมทัง้การด าเนินการอื่นๆ ตามที่หน่วยงานผู้มีอ านาจ
ก าหนดแนวทาง 

   20.8 บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิปรบัปรุงเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม และ/หรือแก้ไขวิธีการจัดส่งเอกสาร ข้อมูล 
หรอืรายงานต่างๆ 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลง เพิ่มเตมิ และ/หรอืแก้ไขวิธกีารจดัส่งเอกสาร ขอ้มูล 
หรือรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน เช่น หนังสือรบัรองสิทธใินหน่วยลงทุน (Confirmation Note) 
หรอื รายงานยอดหน่วยลงทุนคงเหลือ (Statement) เป็นต้น โดยผู้ถอืหน่วยลงทุนอาจรบัเอกสาร ข้อมูล 
หรือรายงานต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกับกองทุนแตกต่างไปจากเดมิ อาทเิช่น บริษทัจดัการอาจพิจารณาจดัส่ง
เอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส ์เช่น จดัส่งข้อมูล
ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของบริษัทจดัการ หรือการจดัส่งข้อมูลผ่านทางอิเลก็ทรอนิกส์ (email) 
เป็นต้น และ/หรือจดัส่งข้อมูลให้ในรูปแบบข้อมูลทางอเิล็กทรอนิกส์อื่น ดงันัน้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจึงควร
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไดร้บัข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนครบถ้วนแล้ว เพื่อประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุน ทัง้นี้ 
ส าหรบัหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัผ่านทางระบบอเิลก็ทรอนิกส ์และ/หรอืวธิกีารอื่นใด ผูถ้ือ
หน่วยลงทุนสามารถใชแ้ทนหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนตามปกตไิด้  

    20.9 การควบรวมกองทุน  
                  20.9.1   การควบรวมกองทุนรวมต้องเป็นการควบกองทุนรวมหรอืการรวมกองทุนรวมทีอ่ยู่ภายใต้การ   
                             จดัการของบรษิทัจดัการกองทุนรวมเดยีวกนั โดยบรษิทัจดัการกองทุนรวมต้องพจิารณาถงึ   
                             ผลกระทบทีเ่กดิขึน้ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนรวมดว้ยความเป็นธรรม  
                             กองทุนรวมตัง้แต่ 2 กองทุนรวมขึน้ไปจะด าเนินการเพื่อควบรวมกองทุนรวมไดต้่อเมื่อไดร้บัมติ   
                             ของผูถ้อืหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑ์ทีร่ะบุไวใ้นโครงการและขอ้ผูกพนั ภายใต้หลกัเกณฑ์  
                             ดงัต่อไปนี้  
                             1. กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมทีม่นีโยบายการลงทุน ความเสีย่งและระดบั  
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                                 ความเสีย่งของการลงทุน (risk spectrum) เดยีวกนั บรษิทัจดัการกองทุนรวมต้องไดร้บัมต ิ  
                                 เสยีงขา้งมากของโครงการแต่ละกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุนรวมดงักล่าว  
                             2. กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมทีม่นีโยบายการลงทุน ความเสีย่งและระดบั    
                                 ความเสีย่งของการลงทุน (risk spectrum) แตกต่างกนั บรษิทัจดัการกองทุนรวมต้องไดร้บั   
                                 มตพิเิศษของโครงการแต่ละกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุนรวมดงักล่าว  
                             ในการควบรวมกองทุนไม่ว่าจะเป็นการควบรวมระหว่างกองทุนปิดกับกองทุนปิด หรอืกองทุน   
                             ปิดกบักองทุนเปิด หากมผีลใหเ้กดิกองทุนรวมใหม่หรอืกองทุนรวมทีร่บัโอนเป็นกองทุนเปิด   
                             บรษิทัจดัการจะขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีร่บัโอนเพื่อแก้ไขโครงการจดัการ   
                             กองทุนปิดเป็นโครงการจดัการกองทุนเปิดดว้ย และหากไดร้บัมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อื  
                             หน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑ์ใน (1) ของวรรคหนึ่ง ถอืว่าไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนในการ  
                             แก้ไขโครงการจดัการกองทุนปิดเป็นโครงการจดัการกองทุนเปิดแล้ว ทัง้นี้ โดยไดร้บัยกเวน้ไม่   
                             ต้องปฏบิตัติามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าดว้ยการก าหนดวธิปีฏิบตัใินการขอ   
                             ความเหน็ชอบเพื่อแก้ไขประเภทของโครงการจดัการกองทุนรวม”  
                             ในการขอมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะส่งหนังสอืนัดประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสบิ   
                             สีว่นัก่อนวนัประชุม หรอืส่งหนังสอืขอมตลิ่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวนัก่อนวนัทีก่ าหนดให ้  
                             เป็นวนัสุดทา้ยของการรบัหนังสอืแจง้มติจากผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยเปิดเผยขอ้มูลทีผู่ถ้อืหน่วย   
                             ลงทุนควรทราบเกี่ยวกบัการควบรวมกองทุนอย่างน้อยดงัต่อไปนี้ใหช้ดัเจนไวใ้นหนังสอืนัด  
                             ประชุม หรอืหนังสอืขอมตดิงักล่าว  
                        (3) สถานการณ์ลงทุนของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุนทีเ่ป็นปัจจุบนัก่อนการขอมติควบรวม   
                             กองทุน ซึ่งจะต้องแสดงรายละเอยีดเป็นรายหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นโดยระบุประเภท ชื่อ   
                             จ านวน อตัราผลตอบแทน (ถ้าม)ี มูลค่ายุตธิรรมของหลกัทรพัย์ตามมาตรฐานการบญัชสี าหรบั   
                             กจิการทีด่ าเนินธุรกจิเฉพาะด้านการลงทุน มูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วนัท า   
                             การสุดทา้ยของสปัดาห์ล่าสุด และผลการด าเนินงานล่าสุดของกองทุนรวม  
                        (4) สรุปประเดน็เปรยีบเทยีบสาระส าคญัและความแตกต่างของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุน     
                             และลกัษณะทีจ่ะเปลี่ยนแปลงเมื่อมกีารควบรวมกองทุนแล้ว โดยต้องมรีายละเอยีดเกี่ยวกับ   
                             ประเภทและวตัถุประสงค์ของโครงการจดัการกองทุนรวม นโยบายการลงทุน และค่าใชจ้่ายที่   
                             เรยีกเกบ็จากผูซ้ื้อหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนและจากกองทุนรวม เป็นอย่างน้อย  
                        (5) ขัน้ตอน สาระส าคญัของการด าเนินการในแต่ละขัน้ตอน และก าหนดเวลาในการควบรวม   
                             กองทุน  
                        (6) สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุน  
                        (7) รายงานแสดงฐานะการเงนิของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุน ประมาณการฐานะการเงนิของ   
                             กองทุนรวมใหม่หรอืกองทุนรวมทีร่บัโอน  
                        (8) การด าเนินการเกี่ยวกบัการจ่ายเงนิปันผล (ถ้าม)ี ก่อนการควบรวมกองทุน และนโยบายการ   
                             จา่ยเงนิปันผลภายหลงัการควบรวมกองทุน (ถ้าม)ี  
                        (9) ค่าใชจ้่ายในการควบรวมกองทุน และค่าใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้จากการดงักล่าวทีจ่ะเรยีกเกบ็จากผู้  
                             ถอืหน่วยลงทุนและกองทุนรวม (ถ้าม)ี เช่น ค่าใชจ้่ายในการช าระบญัช ี 
                       (10) ขอ้ดแีละขอ้เสยีหลงัจากมกีารควบรวมกองทุน เช่น ค่าใชจ้่าย ความเสีย่ง หรอืสทิธปิระโยชน์  
                              ของผูถ้อืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ ต้องไม่มลีกัษณะทีเ่กนิความจรงิ  
             20.9.2  ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไม่ไดแ้สดงเจตนาภายในก าหนดเวลาใหส้ทิธใินการออกจากกองทุนรวม  
                        ก่อนวนัทีก่ารควบรวมกองทุนแล้วเสรจ็ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนได้  
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                        มอบหมายใหบ้รษิทัจดัการด าเนินการใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวเป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุน  
                        รวมใหมห่รอืกองทุนรวมทีร่บัโอนได ้ 
               20.9.3ในช่วงระยะเวลานับแต่วนัส่งหนังสอืนัดประชุมหรอืหนังสอืขอมตเิพื่อควบรวมกองทุนถงึวนัทีม่กีาร  
                        ควบรวมกองทุน บริษทัจดัการอาจไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีจ่ะ  
                        ควบรวมกองทุนรวมทีไ่ดร้บัไวแ้ล้ว หรอือาจหยุดรบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดงักล่าวได ้  
                        โดยการปิดประกาศเรื่องดงักล่าวไว ้ณ ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการ และจดัใหม้กีารประกาศ   
                        เรื่องดงักล่าวไว ้ณ สถานทีต่ดิต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื  
                        ในช่วงระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหบ้รษิทัจดัการจดัท ารายงานแสดงสถานการณ์ลงทุนของวนัท า   
                        การสุดทา้ยของแต่ละสปัดาห์ของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุนรวมและจดัใหม้รีายงานดงักล่าว  
                        ไว ้ณ ทีท่ าการของบรษิทัจดัการและสถานที่ตดิต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื   
                        เพื่อใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได ้และจดัส าเนาใหเ้มื่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรอ้งขอ  
                        เวน้แต่ในกรณีทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มปีระกาศแก้ไขหรอื   
                        เพิม่เตมิรายละเอยีดการควบรวมกองทุนไปจากรายละเอยีดข้างต้น บรษิทัจดัการจะด าเนินการตาม   
                        ประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทีแ่ก้ไขหรอื    
                        เพิม่เตมิดงักล่าว 

20.10  การถอืหน่วยลงทุนเกนิหนึ่งในสาม  

กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนถอืหน่วยลงทุนเกนิกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด
ของกองทุนรวม บริษัทจดัการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่า 1 ใน 3 เว้นแต่กรณีที่มีการแบ่งชนิด
หน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดงักล่าวมีผูถ้ือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือ
หน่วยลงทุนดงักล่าวไดเ้ตม็ตามจ านวนทีถ่อือยู่ 

20.11 บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธไิม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กบั/หรอืเพื่อประโยชน์กับ 

1) พลเมอืงสหรฐัอเมรกิาหรอืผูม้ถีิน่ฐานอยู่ในประเทศสหรฐัอเมริกา(ซึ่งรวมถงึดนิแดนของประเทศ
สหรฐัอเมรกิาหรอืทีป่ระเทศสหรฐัอเมริกาครอบครอง) รวมถงึผูท้ี่มหีนังสอืเดนิทางของประเทศ
สหรฐัอเมรกิา หรอืผูถ้อื Green Card ทีอ่อกโดยประเทศสหรฐัอเมรกิา 

2) นิตบุิคคล รวมถงึบริษทัหรอืหา้งหุน้ส่วน เป็นต้น ซึ่งจดัตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมายของประเทศ
สหรฐัอเมรกิา รวมถงึสาขาของนิตบุิคคลดงักล่าว 

3) หน่วยงานของรฐับาลสหรฐัอเมรกิาทัง้ในและนอกประเทศสหรฐัอเมรกิา 

4) ผูล้งทุนซึ่งตดิต่อหรอืรบัขอ้มูล หรอืส่งค าสัง่เกี่ยวกบัหน่วยลงทุนของบรษิทัจดัการ หรอืช าระ/รบั
ช าระเงนิเกี่ยวกบัหน่วยลงทุนดงักล่าวในประเทศสหรฐัอเมรกิา  ทัง้นี้ รวมถงึ ผูล้งทุนทีใ่ชต้วัแทน
หรอืผูจ้ดัการทีต่ัง้อยู่ในประเทศสหรฐัอเมริกาในการด าเนินการดงักล่าว 

5) กองทรพัย์สนิของบุคคลและนิตบุิคคลดงักล่าว ตามขอ้ 1-4 บรษิัทจดัการจงึขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธ
หรอืระงบัการสัง่ซื้อ การจดัสรร และ/หรอื การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อมส าหรบัผู้
ลงทุนทีม่ลีกัษณะดงักล่าวขา้งต้น 

20.12  ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุน ไม่มภูีมลิ าเนาในประเทศไทยและไม่ไดแ้จง้ไวเ้ป็นอย่างอื่น บรษิทัจดัการ   
          กองทุนรวมจะอ้างองิทีอ่ยู่ของบรษิทัจดัการกองทุนรวมเป็นภูมลิ าเนาเพื่อการวางทรพัย์ในกรณีทีต่้องม ี  
          การวางทรพัย์ 

20.13  ขอ้ก าหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลกัษณะเดยีวกนั: 

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรฐัอเมริกาได้ออกกฎหมายที่เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance 
Act (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับ
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ดงักล่าวก าหนดใหส้ถาบนัการเงนิทีไ่ม่ใช่สญัชาตอิเมริกนันอกประเทศสหรฐัอเมรกิา (Foreign Financial 
Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี่ยวกับบญัชีของบุคคลที่อยู่ในบงัคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศ
สหรฐัอเมรกิา (ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สญัชาตอิเมริกนั ผู้ซึ่งมถีิ่นทีอ่ยู่ถาวรในสหรฐัอเมรกิา 
และผู้ซึ่งมถีิ่นที่อยู่ทางภาษีในสหรฐัอเมรกิา) ซึ่งเปิดหรือมีไว้กบั FFI นัน้ นอกจากนี้ยงัปรากฎดว้ยว่าใน
ปัจจุบนัมีรฐับาลในหลายประเทศก าลงัด าเนินการออกกฎหมายทีม่ีขอ้ก าหนดและหลกัเกณฑ์ในลกัษณะ
ทีค่ล้ายคลงึกับ FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรยีก FATCA และกฎหมายดงักล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที่
เกี่ยวขอ้ง”) 

กองทุนรวมและบริษัทจดัการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกก าหนดให้ต้องเขา้ผูกพนั
ตนกบัหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรฐัอเมริกาโดยมหีน้าทีต่้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการ
เงินของบุคคลสญัชาติอเมริกันและบุคคลที่มีลกัษณะตามหลักเกณฑ์ที่ FATCA ก าหนด หน้าที่ในการ
ตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื่อหาความสมัพนัธ์ของลูกค้ากับประเทศสหรฐัอเมริกา และรวมถึงหน้าที่ในการ
ก าหนดใหลู้กคา้บางประเภทต้องจดัท าเอกสารยนืยนัตนตามหลกัเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น 

ภายใต้ข้อก าหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ 
FATCA (กล่าวคือ มีสถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุน
รวมนัน้จะไดร้บัผลกระทบทีส่ าคญัในสองกรณี คอื 

(1) ต้องถูกหกัเงินในอตัรา 30 % ของเงนิที่กองทุนรวมจะได้รบัจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจาก
การขายทรพัย์สนิทางการเงนิในประเทศสหรฐัอเมรกิา (เงนิลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริ่มต้นตัง้แต่วนัที ่
1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงนิลงทุนทางอ้อมในทรพัย์สินทางการเงินของประเทศ
สหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื่นๆ นอก
ประเทศสหรฐัอเมรกิา ซึ่งจะเริม่ต้นตัง้แต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA ก าหนดให้สถาบนั
การเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที่เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อก าหนดของ FATCA (ซึ่ง
รวมถึงธนาคารและสถาบนัการเงนิในประเทศไทย ผู้รบัฝากทรพัย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรบั
ซื้อคนืหน่วยลงทุน) มีหน้าที่ด าเนินการหกัเงนิ ณ ที่จ่ายดงักล่าวก่อนช าระใหก้ับกองทุนรวมที่เป็น 
NPFFI  

(2) ธนาคารและสถาบนัการเงนิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผูร้บัฝาก
ทรพัย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ที่เข้าร่วมผูกพนัตามข้อก าหนดของ 
FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงบัการท าธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสมัพันธ์ทางธุรกิจกับ
กองทุนรวมหรือบริษทัจดัการ ซึ่งอาจท าให้กองทุนรวมไม่สามารถด าเนินการลงทุนต่อไปได ้และ/
หรอืด าเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจท าให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถท า
รายการผ่านทางผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไดอ้กีต่อไป  

เพื่อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการด าเนินงานรวมทัง้เพื่ อเป็นการรกัษา
ประโยชน์ของผู้ถอืหน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจดัการและกองทุนรวม (โดยบรษิัทจดัการ) จึงเข้าผูกพนั
ตนเพื่อปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์และข้อก าหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง  และเพื่อให้บริษัท
จดัการและกองทุนรวมสามารถปฏิบตัิตามภาระผูกพันภายใต้ข้อก าหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมาย
ต่างประเทศที่เกี่ยวข้องได้ บริษัทจดัการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทัง้ผูท้ี่เกี่ยวข้องกับการปฎิบตังิานของ
กองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รบัฝากทรพัย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน) 
จงึขอสงวนสทิธใินการด าเนินการดงันี้ 

(1) รอ้งขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมอืงของประเทศสหรฐัอเมรกิา(หรอืเป็นบุคคลตามที่
กฎหมายต่างประเทศทีเ่กี่ยวข้องก าหนด) ใหค้ ายินยอมบรษิัทจดัการและกองทุนและตวัแทนในการ
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น าส่งข้อมูล (เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีของสหรฐัอเมริกา จ านวนและมูลค่าหน่วย
ลงทุนคงเหลือ จ านวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที่ได้รบั เป็นต้น) ที่มีอยู่ในบัญชี
ทัง้หมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนัน้กับบริษัทจดัการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทัง้ในและต่างประเทศ 
ตามขอ้ก าหนดของกฎหมายต่างประเทศทีเ่กี่ยวขอ้ง 

(2) รอ้งขอให้ผูถ้อืหน่วยลงทุนน าส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรอืค ายนิยอม เพิม่เตมิ เพื่อยนืยนัหรอืพสิูจน์
ทราบความเกี่ยวข้องกับประเทศสหรฐัอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสยีสิทธิในสญัชาติอเมริกัน
หรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที่ก าหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศ
สหรฐัอเมรกิา หรือการแจง้ปรบัปรุงข้อมูลเมื่อข้อมูลที่เคยให้ไว้มกีารเปลี่ยนแปลง เป็นต้น รวมถึง
น าส่งหลกัฐานเพื่อยืนยนัการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่
เป็นลูกคา้สถาบนัการเงนิ) ทัง้นี้ เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และขอ้ก าหนดของกฎหมายดงักล่าว 

(3) ด าเนินการอื่นใดเพื่อใหส้อดคล้องกบักฎหมายต่างประเทศทีเ่กี่ยวขอ้ง 

เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทัง้
เพื่อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นหากมีการด าเนินการที่
สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น ในกรณีที่ผู้ถือห น่วยลงทุนปฏิเสธการ
ด าเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรบัภายในระยะเวลาที่บริษัทจดัการก าหนด บรษิัทจดัการขอ
สงวนสิทธใินการด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดงัต่อไปนี้ตามความจ าเป็นและความ
เหมาะสม โดยถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวรบัทราบการด าเนินการตามทีบ่รษิัทจดัการแจ้งนี้แล้ว 
และ/หรอืไดด้ าเนินการตามขอ้ตกลงทีไ่ดร้ะบุไวใ้นค าขอเปิดบญัชี   

(1) ไม่รบัค าสัง่ซื้อ/ สบัเปลี่ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าว 

(2) ระงบัหรอืหยุดใหบ้ริการ และด าเนินการคืนเงนิลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนดงักล่าว 

(3) ด าเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที่ช าระค่าขายคืน
หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนรายนัน้ได้ เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อก าหนดของ
กฎหมายต่างประเทศทีเ่กี่ยวขอ้ง ทัง้นี้ ต้องไม่ขดักบักฎหมายของประเทศไทย 

(4) ด าเนินการอื่นใดอนัเป็นการป้องกนัหรือลดผลกระทบ หรอืท าใหก้องทุนหรือผูถ้ือหน่วยลงทุน
โดยรวมได้รบัประโยชน์เพิ่มขึ้น หากมีการด าเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่
เกี่ยวขอ้งขา้งต้น 

การด าเนินการดังกล่าวถือเป็นความจ าเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุน
โดยรวม เพราะเป็นการกระท าเพื่อหลกีเลี่ยงมใิห้บรษิัทจดัการและกองทุนมีการด าเนินการที่
ไม่สอดคล้องข้อบงัคบัของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องอนัจะท าให้กองทุน
อาจต้องถูกหัก ณ ที่จ่าย หรือถูกปิดบญัชีธนาคารตามที่กล่าวแล้วข้างต้น ซึ่งในทางปฏิบัติ
บริษัทจดัการจะเลือกด าเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศ
สหรฐัอเมรกิา(หรอืเป็นบุคคลตามทีก่ฎหมายต่างประเทศทีเ่กี่ยวขอ้งก าหนด)เท่านัน้  

ทัง้นี้ ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดเพื่อรองรบัการด าเนินการตามที่
บริษัทจดัการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น บริษัทจดัการ(รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง) จะด าเนินการตาม
ข้อก าหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจน าส่งข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยัง
หน่วยงาน หรือด าเนินการอื่นใดที่ราชการก าหนด โดยไม่จ าเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วย
ลงทุน 
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21. การด าเนินการกรณีบริษทัจดัการไม่สามารถด ารงเงินกองทุนได้ตามท่ีประกาศก าหนด :  

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถด ารงเงนิกองทุนไดต้ามที่ประกาศก าหนด บรษิทัจดัการจะด าเนินการเปลี่ยนให้
บริษัทจดัการรายอื่นเข้าจดัการกองทุนรวมแทนด้วยวิธีการขอรบัความเห็นชอบจากส านักงานหรือ ขอมติโดย
เสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหน่วย
ลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทุนรวมภายใน 15 วันนับแต่วันที่รู ้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถด ารง
เงินกองทุนได้ ทัง้นี้ หากมีเหตุจ าเป็นและสมควร บริษัทจดัการอาจขอให้ส านักงานพิจารณาขยายระยะเวลา
ออกไปได้ โดยการคดัเลอืกบรษิทัจดัการกองทุนรวมรายใหม่จะค านึงถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั 
และในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายเกดิขึ้นจากการเปลี่ยนบรษิัทจดัการ บริษัทจดัการรายเดิมจะเป็นผู้รบัผิดชอบค่าใชจ้่าย
ดงักล่าว หากบริษัทจดัการไม่สามารถด าเนินการได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด บริษัทจดัการจะด าเนินการเลิก
กองทุนรวมต่อไป  

22. ผลบงัคบัของโครงการจดัการกองทุนรวม :  

บริษัทจดัการกองทุนรวมมีหน้าที่ปฏิบตัิตามโครงการจดัการกองทุนรวม ข้อผูกพนัระหว่างผูถ้ือหน่วยลงทุนกับ
บรษิทัจดัการกองทุนรวม และกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และค าสัง่ที่
ออกโดยอาศยัอ านาจแห่งกฎหมายดงักล่าว ทัง้นี้ ในกรณีที่ข้อก าหนดในโครงการขดัหรอืแย้งกบัหลกัเกณฑ์ใน
กฎหมาย ประกาศ กฎ หรือค าสัง่ดงักล่าว หากบริษัทจดัการกองทุนรวมได้ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ประกาศ กฎ หรอืค าสัง่นัน้ ใหถ้อืว่าบรษิทัจดัการกองทุนรวมไดป้ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามโครงการแล้ว 

บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะแต่งตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามทีร่ะบุไว้ในโครงการจดัการกองทุนรวม 
โดยผู้ดูแลผลประโยชน์มีอ านาจลงนามในข้อผูกพนัระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบรษิัทจดัการกองทุนรวม ทัง้นี้ 
การลงนามในขอ้ผูกพนัของผูดู้แลผลประโยชน์ทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้โดยชอบ ใหถ้อืว่าผูกพนัผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวง 

การที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการ
จดัการกองทุนรวมนี้ ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดงักล่าวยอมรบัที่จะผูกพนัตามข้อก าหนดใน
โครงการจดัการกองทุนรวมและขอ้ผูกพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนและบรษิทัจดัการกองทุนรวม 

โครงการจดัการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมัติจากส านักงาน หรือผ่านการแก้ไข เพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่ง
พระราชบัญญัติหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อผูกพนัระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับ
บรษิทัจดัการกองทุนรวม ถอืเป็นส่วนหนึ่งของขอ้ผูกพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม 
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แนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียง 

ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใชส้ทิธอิอกเสยีงและการด าเนินการใช้สทิธอิอกเสยีงในการประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั
ต่างๆ ในรอบปีปฏทินิ ไดจ้าก website ของบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

 
 

รายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวข้องท่ีมีการท าธุรกรรมกบักองทุนรวม 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิตี้ 

ตัง้แต่วนัท่ี  1  พฤษภาคม  2564  ถึงวนัท่ี  30  เมษายน  2565 
 

- ไม่ม ี- 
           

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการท าธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ บริษัทจดัการ
โดยตรง หรอืที ่website ของบรษิทัจดัการ (www.principal.th) และส านักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)  

 
 

รายชื่อผู้จดัการกองทุนท่ีบริหารจดัการกองทุนรวม 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิตี้ 

1. นายศุภกร ตุลยธญั, CFA 
2. นายวทิยา เจนจรสัโชต,ิ CISA 
3. น.ส.วริยิา โภไคศวรรย์ 
4. นายประพจน์ อ้วนเจรญิกุล 
5. นายธนา เชนะกุล, CFA 
6. นายวรุณ ทรพัย์ทวกุีล 
7. นายสร สุรสทิธิ,์ CFA 

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถดูรายชื่อผู้จดัการกองทุนทัง้หมดได้ที่ website ของ
บรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

 
 
รายงานรายละเอียดการรบัค่าตอบแทน หรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีมิใช่ดอกเบีย้ หรือผลประโยชน์ทัว่ไปท่ีเกิดจากการ

ลงทนุ 
- ไม่ม ี- 
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บทวิเคราะห์ สิทธิในการจองหุ้น IPO อ่ืนๆ

1 ธนาคาร กรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) 

2 บรษิทัหลกัทรพัย์ บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) 

3 บรษิทัหลกัทรพัย์ คนัทรี ่กรุ๊ป จ ากดั(มหาชน) 

4 บรษิทัหลกัทรพัย์ ซจีเีอส ซไีอเอ็มบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั 

5 บรษิทัหลกัทรพัย์เครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จ ากดั 

6 บรษิทัหลกัทรพัย์ ซติี้คอรป์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

7 บรษิทัหลกัทรพัย์เครดติ ดบีเีอส วคิเกอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

8 บรษิทัหลกัทรพัย์เครดติ ฟินนัเซยี ไซรสั จ ากดั (มหาชน)  

9 ธนาคาร กสกิรไทย จ ากดั(มหาชน) 

10 บรษิทัหลกัทรพัย์ เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)        เพือ่เป็นขอ้มลูประกอบ

11 บรษิทัหลกัทรพัย์ กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)         การตดัสนิใจลงทุน

12 บรษิทัหลกัทรพัย์เมย์แบงก ์กมิเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  

13 บรษิทัหลกัทรพัย์ ภทัร จ ากดั (มหาชน) 

14 ธนาคาร ไทยพาณชิย์ จ ากดั(มหาชน)    

15 บรษิทัหลกัทรพัย์ ไทยพาณชิย์ จ ากดั  

16 บรษิทัหลกัทรพัย์ ธนชาต จ ากดั (มหาชน)  

17 บรษิทัหลกัทรพัย์ ทสิโก ้จ ากดั (มหาชน) 

18 บรษิทัหลกัทรพัย์ ยูโอบ ีเคย์เฮยีน (ประเทศไทย) จ ากดั       

รายงานการรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทนุใช้บริการบคุคลอ่ืน (Soft Commission)

ของธรุกิจกองทนุรวม

ล าดบั ช่ือผู้ให้ผลประโยชน์ตอบแทน
ผลประโยชน์ตอบแทนท่ีได้รบั เหตผุลในการรบั

ผลประโยชน์ตอบแทน

 
 
 

ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซ้ือขายหลกัทรพัย์ 

ตัง้แต่วนัท่ี  1 พฤษภาคม 2564 ถึงวนัท่ี 30 เมษายน 2565 

    

อนัดบั รายชื่อบริษทันายหน้า 

 ค่านายหน้าจาก
การซ้ือขาย
หลกัทรพัย ์

(หน่วย : บาท)  

 ร้อยละของ
ค่านายหน้า
ทัง้หมด  

1 บรษิทัหลกัทรพัย์ ดบีเีอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั 2,618,824.60 46.63 

2 บรษิทัหลกัทรพัย์ ยูโอบ ีเคย์เฮี้ยน (ประเทศไทย) จ ากดั(มหาชน) 1,880,054.45 33.47 

3 บรษิทัหลกัทรพัย์ ซจีเีอส-ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จ ากดั 677,663.85 12.07 

4 บรษิทัหลกัทรพัย์ เมย์แบงก์ กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 439,958.91 7.83 

รวมค่านายหน้าทัง้หมด 5,616,501.81 100.00 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

     ส่วนข้อผกูพนั



ข้อผกูพนั 
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  1. บริษทัจดัการ :  

ชื่อ : บรษิทั หลกัทรพัย์จดัการกองทุนพรนิซเิพลิ จ ากัด  

ทีอ่ยู่ (ภาษาไทย) : เลขที ่44 อาคารซไีอเอม็บ ีไทย ชัน้ 16 ถ.หลงัสวน เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330  

โทร.0-2686-9500 

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

สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบ :  

(ก) สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบของบรษิทัจดัการ  

    ในการจดัการกองทุนบรษิทัจดัการมสีทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบในการด าเนินการดงัต่อไปนี้  

    (1) การบรหิารกองทุนรวม  

(1.1) ยื่นค าขอจดทะเบยีนกองทรพัย์สนิ ซึ่งเป็นเงนิไดจ้ากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนต่อส านักงาน 
ภายใน 15 วนัท าการนับแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครัง้แรก  

(1.2) จดัการกองทุนรวมใหเ้ป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการจดัการกองทุน ทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ตลอดจนขอ้ผูกพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการอย่างเคร่งครดั   

(1.3) น าเงนิของกองทุนรวมไปลงทุนในหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิต่างๆ และซื้อขาย จ าหน่าย สัง่โอน เปลี่ยนแปลง 
เพิม่เตมิหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิทีล่งทุนไวต้ามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร โดยลงทุนภายใต้หลกัเกณฑ์ของ
กฎหมาย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. นโยบายการลงทุนของ
คณะกรรมการการลงทุน และตามวตัถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของโครงการทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(1.4) ด าเนินการเพิ่มจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายแล้ว หรอืยกเลกิหน่วยลงทุนทีร่บัซื้อคนื  

(1.5) ด าเนินการเพิ่มจ านวนเงนิทุนจดทะเบยีนของกองทุนรวม ตามวธิกีารทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

(1.6) สงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธ ระงบั หรอืหยุดการสัง่ซื้อ ขายคนืหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการ  

(1.7) สงวนสทิธทิีจ่ะเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่ารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการ  

(1.8) สงวนสทิธทิีจ่ะรบัช าระหนี้เพื่อกองทุนดว้ยทรพัย์สนิอื่นแทนการช าระหนี้ดว้ยเงนิสดตามตราสารแห่งหนี้ตามทีร่ะบุ
ไวใ้นโครงการ  

(1.9) สงวนสทิธทิีจ่ะช าระค่ารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นแทนเงนิไดต้ามหลกัเกณฑ์และวธิกีารที่
สมาคมก าหนด  

(1.10) สงวนสทิธทิีจ่ะละเวน้ไม่ปฏบิตัติามมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุ เมื่อบรษิทัจดัการ และ/หรอื ผูจ้ดัการกองทุนมเีหตุอนั
สมควรเชื่อไดว้่ามตดิงักล่าว ขดั ฝ่าฝืน กฎระเบยีบ ขอ้บงัคบั ประกาศ ของส านักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื
หน่วยงานอื่นใดทีม่อี านาจตามกฎหมาย  

(1.11) เขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของกจิการทีก่องทุนถอืหุน้หรอืหลกัทรพัย์อยู่เท่าทีจ่ าเป็น 
เพื่อรกัษาประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน และเป็นไปตามแนวนโยบายทีค่ณะกรรมการการลงทุนเป็นผูก้ าหนด  

(1.12) เปลี่ยนแปลง หรอืแก้ไขเพิม่เตมิขอ้ผูกพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนและบรษิทัจดัการกองทุนรวม และรายละเอยีด
โครงการจดัการกองทุน หรอืวธิจีดัการกองทุนตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการภายใต้หวัขอ้ 20 ในส่วนขอ้ผูกพนัระระหว่าง
ผูถ้อืหน่วยลงทุนและบรษิทัจดัการกองทุนรวม และขอ้ ในส่วนรายละเอยีดโครงการจดัการกองทุนรวม  
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(1.13) กระท านิตกิรรมสญัญาใดๆ ในนามของกองทุน ซึ่งบริษทัจดัการมอี านาจกระท าได้ภายในขอบเขตของกฎหมาย  

(1.14) ปฏบิตักิารอื่นๆ เพื่อใหบ้รรลุซึ่งวตัถุประสงค์ของกองทุน และรกัษาไวซ้ึ่งผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนภายใต้
ขอบเขต หน้าที ่และความรบัผดิชอบของบรษิทัจดัการ ทัง้นี้ จะต้องไม่ขดัต่อพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และประกาศส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ทัง้ทีม่อียู่ในปัจจุบนัและทีจ่ะแก้ไขเพิม่เตมิในอนาคต   

(1.15) ด าเนินการเลกิกองทุนตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการ  

(1.16) จดัใหม้กีารช าระบญัช ีภายใต้หวัขอ้  “การช าระบญัชเีมื่อเลกิกองทุน” 

(1.17) ปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามรายละเอยีดโครงการ และตามกฎหมาย ก.ล.ต. โดยเคร่งครดั  

   (2) การรบัและจ่ายเงนิของกองทุน  

(2.1) จดัใหม้กีารรบัและจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าใชจ้่าย หรอืเงนิตอบแทนอื่นใดจากและใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนและกองทุน 
ใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค์ของการจดัการของกองทุนตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้ “ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีก
เกบ็จากกองทุนรวมและผูส้ ัง่ซื้อหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน”  

(2.2) ไดร้บัค่าตอบแทนในการจดัการกองทุนรวม และคา่ธรรมเนียมอื่นๆ ตามทีก่ าหนดไว้ในขอ้  “ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวมและผูส้ ัง่ซื้อหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน”  

   (3) การแต่งตัง้บุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งเพื่อการจดัการกองทุน  

(3.1) จดัใหม้ผีูดู้แลผลประโยชน์กองทุนซึ่งมคุีณสมบตัติามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าดว้ยคุณสมบตัขิองผูดู้แล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวม รวมถงึการเปลี่ยนตวัผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน และแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์อื่น
แทนตามเงื่อนไขในการเปลี่ยนตวัผูดู้แลผลประโยชน์ทีก่ าหนดไว้ใน “เงื่อนไขการเปลี่ยนผูดู้แลผลประโยชน์” ทัง้นี้ 
โดยไดร้บัอนุญาตจากส านักงาน ก่อน  

(3.2) แต่งตัง้ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืภายใต้หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวธิกีารทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
ก าหนด  

(3.3) จดัใหม้ผีูส้อบบญัชขีองกองทุนทีม่คุีณสมบตัิ และไม่มลีกัษณะต้องหา้มตามประกาศส านักงาน ว่าดว้ยการใหค้วาม
เหน็ชอบผูส้อบบญัชขีองบริษทัหลกัทรพัย์และบรษิทัเงนิทุนหลกัทรพัย์  

(3.4) แต่งตัง้ผูช้ าระบญัชกีองทุนเมื่อยุตหิรอืเลกิกองทุน ทัง้นี้โดยความเหน็ชอบของส านักงาน ก่อน  

(3.5) แต่งตัง้และถอดถอนนายทะเบยีนหน่วยลงทุนของกองทุนตามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร  

(3.6) แต่งตัง้บุคคลใดๆ เพื่อมาปฏบิตัหิน้าทีใ่หแ้ก่กองทุน ทัง้นี้ตามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร  

   (4) การขายและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และงานทะเบยีนหน่วยลงทุน  

(4.1) จดัใหม้ใีบค าขอเปิดบญัชีกองทุน ค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน ซึ่งมลีกัษณะเป็นไปตามที่
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  

(4.2) ขายและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามวธิกีารทีร่ะบุไวใ้นโครงการภายใต้ขอ้ “การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก” ขอ้  
“การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก” และขอ้ “การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน”  

(4.3) จดัสรรหน่วยลงทุนตามวธิกีารทีก่ าหนดในขอ้ “การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก” และขอ้ “การเสนอขายภายหลงั
การเสนอขายครัง้แรก” ของรายละเอยีดโครงการ 
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(4.4) จดัสรรหน่วยลงทุนของกองทุนทีจ่ะรบัซื้อคนืจากผูถ้อืหน่วยตามส่วนตามขอ้ “การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนื
หน่วยลงทุน” แก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืขอ้ “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอืขายคนืหน่วย
ลงทุน ทีไ่ดร้บัไวแ้ล้ว หรอืการหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน" หรอืขอ้ “การช าระค่ารบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุนดว้ยหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นแทนเงนิ” ของรายละเอยีดโครงการ 

(4.5) ยกเลกิจ านวนหน่วยลงทุนทีร่บัซื้อคนื ซึ่งไดร้บัการจดัสรรแล้ว  

(4.6) ชดเชยราคาตามขอ้ “หลกัเกณฑ์และวธิกีารด าเนินการในกรณีทีมู่ลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง”  

(4.7) ปิดบญัชกีองทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ไิดท้ าการซื้อขายหน่วยลงทุนและไม่มหีน่วยลงทุนตามทีร่ะบุไวใ้นหวัขอ้ “การ
รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน” คงเหลอือยู่ในบญัช ี 

(5) การด าเนินการอื่นๆ   

(5.1) จดัใหม้กีารฝากทรพัย์สนิของกองทุนไว้กบัผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน  

(5.2) จดัใหม้แีละเกบ็รกัษาไวซ้ึ่งทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารทีส่ านักงาน ประกาศก าหนด  

(5.3) จดัท าและส่งรายงานเกี่ยวกบัขอ้มูลการจดัการกองทุนรวมส าหรบัทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปีบญัชหีรอืของ
รอบปีปฏทินิและรายงานทุกรอบปีบญัชขีองกองทุนตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด และส่งรายงาน
ดงักล่าวแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ชีื่ออยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุและส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 2 เดอืน
นับแต่วนัสิน้รอบระยะเวลา 6 เดอืน และ ภายใน 3 เดอืนนับแต่วนัสิน้ปีบญัช ีทัง้นี้ หากบรษิทัจดัการเลอืกจดัท าและ
จดัส่งรายงานรอบปีบญัชตีามรายงานรอบปีปฎิทนิ บรษิทัจดัการสามารถขยายระยะเวลาการส่งรายงานเพื่อแสดง
ขอ้มูลเกี่ยวกบักองทุนรวมเป็นภายใน 4 เดอืนนับแต่วนัสิน้รอบปีบญัชขีองกองทุน ตามล าดบั การจดัส่งรายงาน
ดงักล่าวใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนนัน้ ใหบ้รษิทัจดัการจะด าเนินการอย่างน้อยดว้ยวธิกีารอย่างหนึ่งอย่างใด ดงัต่อไปนี้ 

(1) จดัส่งรายงานดงักล่าวในรูปแบบเอกสารสิง่พมิพ ์หรอื สื่อบนัทกึขอ้มูลอเิลก็ทรอนิกส์ 

(2) เผยแพร่รายงานดงักล่าวบนเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการกองทุนรวม  

ทัง้นี้ ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนแจง้ความประสงค์ใหจ้ดัส่งรายงานดงักล่าวโดยวธิกีารตาม (1) ใหบ้ริษทัจดัการกองทุน
รวมด าเนินการตามวธิีการดงักล่าวดว้ย 

ทัง้นี้ ในกรณีทีบ่ริษทัจดัการเลอืกจดัท ารายงานรอบปีบญัชขีองกองทุน บรษิทัจดัการจะไดร้บัการยกเวน้ไม่ต้องจดัท า
และจดัส่งรายงานในรอบระยะเวลา 6 เดอืนหลงัส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชนีัน้ เวน้แต่ในกรณีทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเหน็ชอบหรอืมีประกาศแก้ไขเป็นอย่างอื่น  

(5.4) แจง้การแก้ไขเพิม่เตมิขอ้มูลทีไ่ดจ้ดทะเบยีนไวแ้ล้ว ยกเวน้การเพิม่จ านวนเงนิทุนจดทะเบยีนและการแก้ไขเพิม่เตมิ
จ านวนและมูลค่าหน่วยลงทุนทีข่ายไดแ้ล้วทัง้หมดของกองทุนใหแ้ก่ส านักงาน ทราบภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัที่
ไดแ้ก้ไขเพิม่เตมินัน้  

(5.5) ขอรบัใบแทนหลกัฐานการรบัจดทะเบยีนกองทรพัย์สนิ เป็นกองทุนต่อส านักงาน โดยเสยีค่าธรรมเนียมตามอตัราที่
ส านักงาน ก าหนดในกรณีทีห่ลกัฐานดงักล่าวสูญหายหรอืถูกท าลาย  

(5.6) จดัท ารายงานการซื้อขายหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นเพื่อการลงทุนของกองทุนเป็นรายวนั และจดัใหผู้ดู้แล
ผลประโยชน์ภายในทุกสิน้วนัท าการนัน้  

(5.7) จดัท ารายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเป็นรายวนั และจดัส่งใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ภายในทุกสิน้วนัท าการนัน้  

(5.8) จดัท ารายงานอตัราส่วนการลงทุนในหลกัทรพัย์ และ/หรอื ทรพัย์สนิทีม่มีูลค่าเกนิอตัราส่วนทีส่ านักงาน ก าหนด ใน
กรณีทีม่ไิดเ้กิดจากการลงทุนหรอืไดห้ลกัทรพัย์มาเพิม่เตมิตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารทีส่ านักงาน ก าหนด และจดัส่ง
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ใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัถดัจากวนัทีไ่ดม้าซึ่งหลกัทรพัย์ และ/หรอื ทรพัย์สนินัน้มมีูลค่าเกนิ
อตัราทีก่ าหนด  

(5.9) จดัการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทุนรายใดในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนนัน้ๆ ขายคนืหน่วยลงทุน
เกนิกว่าจ านวนหน่วยลงทุนหรอืมูลค่าหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้  “การรบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุน”  

(5.10) ก าหนดราคาทีเ่ป็นธรรมของหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิของกองทุน ดว้ยความเหน็ชอบของผูดู้แลผลประโยชน์เพื่อใชใ้น
การค านวณทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการสามารถแสดงใหเ้หน็ไดว้่า วธิกีารค านวณมูลค่า
ทรพัย์สนิของกองทุนตามทีก่ าหนดในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสมาคม ไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ใน
ขณะทีค่ านวณมูลค่า  

(5.11) ดูแลตดิตาม และรกัษาสทิธขิองกองทุน รวมถงึการด าเนินการฟ้องรอ้ง บงัคบัคด ีหรอืฟ้องรอ้งเรยีกค่าสนิไหมทดแทน
ความเสยีหาย ทัง้นี้เพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน  

(5.12) ขอความเหน็ชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ในการด าเนินการรบัช าระหนี้เพื่อกองทุนรวมดว้ยทรพัย์สนิอื่น  

(5.13) จดัท าบญัชแีสดงการลงทุนของกองทุนไวโ้ดยถูกต้องครบถ้วน  

(5.14) จดัท าและจดัส่งรายงานตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  

(5.15) ค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้  “วธิกีารค านวณ ก าหนดเวลาใน
การค านวณและการประกาศมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลกัเกณฑ์ และวธิกีาร
ด าเนินการในกรณีทีมู่ลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง”  

(5.16) สัง่ผูดู้แลผลประโยชน์ใหส้่งมอบ รบัมอบ แปลงสภาพ จ าหน่าย จ่าย โอนหลกัทรพัย์ ตลอดจนช าระราคาค่า
หลกัทรพัย์ และเบกิจ่ายเงนิของกองทุนส าหรบัค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานของกองทุน ตามขอ้ “ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเก็บจากกองทุน”  

(5.17) หน้าทีอ่ื่นใดตามทีส่ านักงาน ก าหนด  

(ข) เงื่อนไขการเปลี่ยนบรษิทัจดัการ  

     กองทุนรวมอาจเปลี่ยนบรษิทัจดัการไดเ้มื่อเกดิกรณีใดกรณีหนึ่งดงัต่อไปนี้ และเมื่อไดร้บัการอนุมตั ิหรอืเหน็ชอบจาก
ส านักงาน  

(1) เมื่อสิน้สุดระยะเวลา และ/หรอืเงื่อนไขทีก่ าหนดไวใ้นโครงการ  

(2) ในกรณีทีม่กีารเปลี่ยนแปลงนโยบาย วธิกีารในการจดัการ การด าเนินงาน การบรหิารจดัการกองทุน หรอืมกีาร
เปลี่ยนแปลงโครงสรา้งผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืกรณีอื่นใดอนัจะมผีลใหบ้รษิทัจดัการไม่ประสงค์ทีจ่ะปฏบิตัหิน้าทีต่่อไป 
บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการไม่รบัหน้าทีใ่นการจดัการกองทุนต่อไป ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะต้องแจง้ต่อผูถ้อืหน่วย
ลงทุนล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรว่าไม่ประสงค์จะรบัหน้าทีต่่อไป (ลาออก) โดยทีป่ระชุมผูถ้อืหน่วยลงทุนจะต้อง
ด าเนินการจดัหาบรษิทัจดัการรายใหม่ทีม่คุีณสมบตัคิรบถ้วนตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศส านักงาน และไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน เพื่อท าหน้าทีจ่ดัการกองทุน
ตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการแทนบรษิทัจดัการภายในระยะเวลาไม่เกิน 90 วนันับจากวนัทีไ่ดร้บัแจง้จากบรษิทัจดัการ  

ในการเปลี่ยนตวับรษิทัจดัการหากเป็นกรณีที่กฎหมายก าหนดให้ต้องไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน กใ็ห้ด าเนินการ
ขอความเหน็ชอบดงักล่าวก่อน โดยบริษทัจดัการจะปฏิบตัหิน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตัง้บรษิทัจดัการรายใหม่ 
อย่างไรกด็ ีหากเป็นกรณีที่บรษิทัจดัการไดท้ าการบอกกล่าวการลาออกจากการเป็นบริษทัจดัการตามขอ้ (2) ขา้งต้นนี้
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จนครบถ้วน แต่กองทุน และ/หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน และ/หรอืคณะกรรมการลงทุนไม่สามารถจดัหาบริษทัจดัการกองทุน
รวมอื่นใดมารบัหน้าทีไ่ดภ้ายใน 180 วนันับแต่วนัทีบ่ริษทัจดัการไดท้ าการบอกกล่าว บรษิทัจดัการสงวนสทิธทิีจ่ะเลกิ
โครงการ โดยถอืว่าการด าเนินการดงักล่าวไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว  

  บรษิทัจดัการกองทุนรวมมหีน้าทีป่ฏบิตัติามขอ้ผูกพนั โครงการจดัการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรอืค าสัง่ทีอ่อกโดยอาศยัอ านาจแห่งกฎหมายดงักล่าว ทัง้นี้ ในกรณีทีข่อ้ก าหนดใน
ขอ้ผูกพนัหรอืโครงการจดัการกองทุนรวมขดัหรอืแยง้กบัหลกัเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรอืค าสัง่ดงักล่าว หาก
บรษิทัจดัการกองทุนได้ด าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรอืค าสัง่นัน้ ใหถ้อืว่าบรษิทัจดัการกองทุนได้
ปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามขอ้ผูกพนัหรอืโครงการจดัการกองทุนรวมแล้ว  

เงื่อนไขการเปลี่ยนบรษิทัจดัการ :  

ในกรณีทีม่ีการเปลี่ยนบรษิทัจดัการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยค าสัง่ของส านักงาน หรอืโดยเหตุอื่นใดตามพระราชบญัญตัิ
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 บรษิทัจดัการกองทุนรวมต้องด าเนินการตามทีจ่ าเป็นเพื่อใหบ้รษิทัจดัการ
กองทุนรวมรายใหม่เข้าท าหน้าทีต่่อไปได ้ซึ่งรวมถงึการส่งมอบเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ใหแ้ก่บริษทัจดัการกองทุนรวม
รายใหม่  

 

2. ผู้ดูแลผลประโยชน์ :  

ชื่อ : ธนาคารกสกิรไทย จ ากัด (มหาชน)  

ทีอ่ยู่ : เลขที ่400/22 ถนนพหลโยธนิ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 

โทรศพัท์ 02-470-5920 

โทรสาร : 02-470-1996 

สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบ :  

(1) สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ 

(1.1) ไดร้บัค่าธรรมเนียมตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้  “ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเก็บจาก ผูส้ ัง่ซื้อหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนและ
กองทุนรวม”  

(1.2) บอกเลกิสญัญาแต่งตัง้ ตามเงื่อนไขทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาดงักล่าว ทัง้นี้ โดยไดร้บั ความเหน็ชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการ  ก.ล.ต.   

(2) หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของผูดู้แลผลประโยชน์  

(2.1) ดูแลใหบ้รษิทัจดัการปฏบิตัติามหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบใหเ้ป็นไปตามโครงการจดัการกองทุนภายใต้
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัย์ และประกาศส านักงาน  ทีอ่อกตามพระราชบญัญตัดิงักล่าว หรอืประกาศและค าสัง่ต่างๆ ทัง้ทีม่อียู่ใน
ปัจจุบนัและทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ ทีก่ าหนดใหเ้ป็นหน้าทีข่องบรษิทัจดัการโดยเคร่งครดั  

(2.2) ดูแล รบัฝาก และเกบ็รกัษาทรพัย์สนิของกองทุนโดยแยกทรพัย์สนิของกองทุนออกจากทรพัย์สนิของผูดู้แล
ผลประโยชน์และทรพัย์สนิของลูกคา้อื่นจนกว่าจะจดทะเบยีนยกเลกิกองทุน พรอ้มทัง้ดูแลใหก้ารเบิกจ่ายของกองทุน
เป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการ โดยต้องเก็บรกัษาหรอืฝากไวอ้ย่างปลอดภยัทีผู่ดู้แลผลประโยชน์ หรอืบริษทัศูนย์รบั
ฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั หรอืธนาคารแห่งประเทศไทย เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตหรอืตกลงเป็น
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อย่างอื่น ทัง้นี้หากมกีารเปลี่ยนแปลงสถานทีเ่ก็บรกัษาทรพัย์สนิ ต้องไดร้บัความยนิยอมจากบรษิทัจดัการ รบัเงนิ
ต่างๆ  ทีก่องทุนจะพงึไดร้บัจากการจดัตัง้และด าเนินงานของกองทุน เช่น เงนิจองซื้อหน่วยลงทุน เงนิปันผล และ
ดอกเบี้ยจากหลกัทรพัย์ เงนิไดจ้ากการจ าหน่ายหรอืเวนคนืหลกัทรพัย์ และเงนิอื่นใดของกองทุนและน าเขา้ไวใ้นบญัชี
เงนิฝาก และ/หรอื บญัชทีรพัย์สนิของกองทุน   

(2.3) จดัใหม้กีารรบัมอบ เปลี่ยนแปลง จ าหน่าย ส่งมอบ และโอนหลกัทรพัย์ต่างๆ ซึ่งเป็นทรพัย์สนิของกองทุนตลอดจนรบั
ช าระหรอืช าระราคาค่าหลกัทรพัย์ดงักล่าว ตามค าสัง่ของบรษิทัจดัการเมื่อเหน็ว่าหลกัฐานถูกต้องแล้ว   

(2.4) รบัรองความถูกต้องในการแจง้แก้ไขเพิม่เตมิมูลค่าหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมดของกองทุน ณ วนัท าการ
สุดทา้ยของแต่ละเดอืนต่อส านักงานทุกเดอืน ภายในวนัท าการที่ 7 ของเดอืนถดัไป  

(2.5) รบัรองความถูกต้องในจ านวนหน่วยลงทุนทีเ่พิม่ขึน้จากการออกหน่วยลงทุนใหก้บัผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนหรอืผูถ้อืหน่วย
ลงทุน ตามจ านวนเงนิทีบ่รษิทัจดัการโอนเขา้บญัชสีัง่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนและจ านวนหน่วยลงทุนทีถู่กยกเลกิ
จากการขายคนืของ ผูถ้อืหน่วยลงทุนในแต่ละวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ของบรษิทัจดัการ  

(2.6) ใหค้วามเหน็ชอบแก่บรษิทัจดัการในการที่บรษิทัจดัการเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วย
ลงทุนทีไ่ดม้คี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนเนื่องจากมเีหตุจ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถ จ าหน่าย จ่าย โอนหลกัทรพัย์
หรอืทรพัย์สนิ  ของกองทุนไดอ้ย่างสมเหตุสมผล  

(2.7) ใหค้วามเหน็ชอบแก่บรษิทัจดัการในการที่บรษิทัจดัการไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขาย
คนืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัไวแ้ล้ว หรอืหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน หากเหน็ว่ามเีหตุจ าเป็นท าใหไ้ม่
สามารถ จ าหน่าย จ่าย โอนหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิของกองทุนไดอ้ย่างสมเหตุสมผล หรอืไม่สามารถค านวณมูลค่า
ทรพัย์สนิของกองทุนไดอ้ย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรอืมเีหตุจ าเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วย
ลงทุน  

(2.8) ใหค้วามเหน็ชอบแก่บรษิทัจดัการในกรณีที่บรษิทัจดัการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่น
แทนเงนิ ในกรณีทีก่องทุนไม่สามารถช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนได้ และผูถ้อืหน่วยลงทุนที่
สัง่ขายคนืหน่วยลงทุนตกลงทีจ่ะรบัช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นแทนเงนิ ทัง้นี้ ตาม
หลกัเกณฑ์และวธิกีารทีส่มาคมก าหนด  

(2.9) ใหค้วามเหน็ชอบราคาทีเ่ป็นธรรมของหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิของกองทุนในกรณีทีบ่ริษทัจดัการสามารถแสดงใหเ้หน็
ว่าการค านวณมูลค่าทรพัย์สนิของกองทุนตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. หรอืประกาศสมาคมไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์
ในขณะค านวณมูลค่าดงักล่าว  

(2.10) ใหค้วามเหน็ชอบแก่บรษิทัจดัการในการรบัช าระหนี้เพื่อกองทุนดว้ยทรพัย์สนิอื่นทีม่ใิช่หลกัประกนัแทนการช าระหนี้
ดว้ยเงนิสดตามตราสารแห่งหนี้  

(2.11) ใหค้วามเหน็เกี่ยวกบัการจดัการกองทุนของบรษิทัจดัการ เพื่อประกอบกบัขอ้มูลอื่นๆ ทีบ่ริษทัจดัการเป็นผูจ้ดัหาใน
การจดัท ารายงานดงันี้  

1) รายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดอืนของรอบปีบญัชหีรอืปีปฏทิิน โดยส่งใหบ้รษิทัจดัการภายใน 30 วนันับตัง้แต่วนัถดั
จากวนัสิน้รอบระยะเวลาหกเดอืนดงักล่าว  

2) รายงานทุกรอบปีบญัช ีโดยส่งใหบ้รษิทัจดัการภายใน 60 วนั นับแต่วนัสิน้ปีบญัชนีัน้  
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(2.12) รบัรองความถูกต้องในการค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคารบัซื้อคนื และราคาขายหน่วยลงทุนของ
กองทุน และการค านวณหน่วยลงทุนทีเ่พิม่ขึน้จากการออกหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน และจ านวนหน่วยลงทุนที่
ลดลงจากการขายคนืหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุน ทีบ่รษิทัจดัการไดค้ านวณไว ้และส่งใหผู้ดู้แลผลประโยชน์รบัรอง 
เมื่อเหน็ว่าถูกต้องแล้ว  

(2.13) จ่ายเงนิจากบญัชขีองกองทุนในเวลาทีก่ าหนดตามค าสัง่ของบรษิทัจดัการ  

(2.14) แจง้และรายงานใหบ้รษิทัจดัการทราบถงึรายละเอยีดของสทิธใินการเขา้ประชุมผูถ้อืหุน้ รบัเงนิปันผล และรบัดอกเบี้ย 
การจองหุน้เพิม่ทุน การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ และการเปลี่ยนแปลงอื่นใดทีม่ผีลต่อการถอืครองหลกัทรพัย์ของกองทุน
โดยทนัททีีผู่ดู้แลผลประโยชน์ไดร้บัข่าวเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากตลาดหลกัทรพัย์  

(2.15) จดัท ารายงาน และบญัช ีดงัต่อไปนี้ และส่งใหแ้ก่บรษิทัจดัการ  

1) รายงานเป็นลายลกัษณ์อกัษรถงึผลในการด าเนินการตามค าสัง่ของบรษิทัจดัการเกี่ยวกับการรบัและจ าหน่าย
หลกัทรพัย์ การรบัเงนิปันผล ดอกเบี้ย และอื่นๆ   

2) จดัท าบญัช ีและรบัรองความถูกต้องของทรพัย์สนิของกองทุนทีร่บัฝากไว้  

3) จดัท าบญัชแีสดงการรบัจ่ายทรพัย์สนิของกองทุน และรบัรองความถูกต้อง  

4) จดัท างบกระทบยอดส าหรบับญัชเีงนิฝากของกองทุนทีอ่ยู่ภายใต้การดูแลของผูดู้แลผลประโยชน์  

5) จดัท ารายงานเกี่ยวกับเงนิสด และรายละเอยีดการค านวณมูลค่าทรพัย์สนิ มูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิและมูลค่าหน่วยลงทุน
ของกองทุน  

(2.16) แจง้ใหบ้รษิทัจดัการทราบในกรณีทีบ่รษิทัจดัการมไิดป้ฏบิตัติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ รวมทัง้
ประกาศหลกัเกณฑ์ หรอืขอ้บงัคบัอื่นใดทีอ่อกโดยอาศยัอ านาจของกฎหมายดงักล่าวจนก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อ
กองทุน  

(2.17) จดัท ารายงานเสนอต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  ในกรณีบรษิทัจดัการกระท าการหรอืงดเวน้กระท าการจน
ก่อใหเ้กิดความเสยีหายแก่กองทุนหรอืไม่ปฏิบตัติามหน้าทีต่ามมาตรา 125 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 5 วนันับแต่วนัทีผู่ดู้แลผลประโยชน์รูถ้งึเหตุการณ์ดงักล่าว  

(2.18) ดูแลและตรวจสอบสมุดบญัชแีละเอกสารหลกัฐานของกองทุนตามทีเ่หน็สมควร ทัง้นี้จะต้องไม่เขา้มามอี านาจต่อการ
ตดัสนิใจและการด าเนินงานของบริษทัจดัการ  

(2.19) ด าเนินการฟ้องรอ้งบงัคบัคดีใหบ้รษิทัจดัการปฏบิตัติามหน้าทีข่องตนหรอืฟ้องรอ้งเรยีกค่าสนิไหมทดแทนความเสยีหาย
จากบรษิทัจดัการ ทัง้นี้ เพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวง หรอืเมื่อไดร้บัค าสัง่จากส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.  ส าหรบัค่าใชจ้่ายในการฟ้องรอ้งบงัคบัคดเีพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนในกองทุนใหเ้รยีกรอ้งจากทรพัย์สนิ
ของกองทุนรวม  

(2.20) ในกรณีทีม่กีารเลกิโครงการ หน้าทีผู่ดู้แลผลประโยชน์จะสิ้นสุดเมื่อผูช้ าระบญัชไีดจ้ดทะเบยีนเลกิกองทุนกบัส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยในช่วงระยะเวลาทีก่ารช าระบญัชยีงัไม่สิน้สุดผู้ดูแลผลประโยชน์จะรบัฝากทรพัย์สนิของ
กองทุนจนกว่าจะจดทะเบยีนเลกิกองทุน  

(2.21) ในกรณีทีผู่ดู้แลผลประโยชน์หมดหน้าทีล่งไม่ว่าในกรณีใดกต็าม ผูดู้แลผลประโยชน์นัน้ต้องท าหน้าทีผู่ ้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุนต่อไปอย่างสมบูรณ์จนกว่าการจดัการโอนทรพัย์สนิ และเอกสารหลกัฐานทัง้หมดของกองทุนนัน้ ตลอดจน
การด าเนินการอื่นใดทีจ่ าเป็นเพื่อใหก้ารโอนทรพัย์สนิและเอกสารทัง้หลายเป็นไปโดยเรยีบรอ้ยใหแ้ก่ผู้ดูแลผลประโยชน์
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รายใหม่จะเสรจ็สิน้และผูดู้แลผลประโยชน์รายใหม่สามารถท าหน้าทีไ่ดท้นัที เวน้แต่บรษิทัจดัการหรอืผูม้อี านาจตาม
กฎหมายจะมคี าสัง่เป็นอย่างอื่น  

(2.22) แจง้การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน และจดัท ารายงานในเรื่องดงักล่าว พรอ้มทัง้แสดงเหตุผล และ
หลกัฐานทีไ่ดใ้หค้วามเหน็ชอบหรอืทีไ่ดใ้ห้การรบัรองขอ้มูลในรายงานการแก้ไขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชย
ราคาจากผู้ดูแลผลประโยชน์ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั  

(2.23) ท าการรบัรองในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องอนัมสีาเหตุเนื่องจากจากปัจจยัภายนอกทีไ่ม่อาจควบคุมได้ เช่น จาก
ราคาหลกัทรพัย์ตามราคาตลาดครัง้สุดทา้ยของตลาดหลกัทรพัย์หรอืศูนย์ซื้อขายหลกัทรพัย์ไม่ถูกต้อง  

(2.24) รบัรองขอ้มูลการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนยอ้นหลงั รวมถงึการชดเชยราคากรณีค านวณหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง  

(2.25) กรณีการช าระบญัชกีองทุน ผูดู้แลผลประโยชน์จะด าเนินการเฉลี่ยเงนิคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรพัย์สนิคงเหลอื
ทีผู่ช้ าระบญัชรีะบุ  รวมถงึการรบัฝากทรพัย์สนิจนกว่าการช าระบญัชจีะเสรจ็สิน้  

(2.26) จดทะเบยีนทรพัย์สนิหรอืหลกัทรพัยท์ีต่้องจดทะเบยีนต่อนายทะเบยีน หรอืผูอ้อกหลกัทรพัย์แล้วแต่กรณี  

(2.27) จดัท าบญัชแีละรบัรองความถูกต้องของทรพัย์สนิของกองทุนทีร่บัฝากไว้ รวมทัง้จดัท าบญัชแีสดงการรบัจ่ายของกองทุน
ดว้ย  

(2.28) ผูดู้แลผลประโยชน์จะปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์และวธิกีารที่พระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศส านักงาน ประกาศไวโ้ดยเคร่งครดั  

(2.29) ด าเนินการอื่นๆ ตามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ ทัง้นี้ต้องไม่ขดัต่อกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์และ
ตลาดหลกัทรพัย์ หรอืประกาศของส านักงาน หรอื ประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

  ผูดู้แลผลประโยชน์มอี านาจหน้าทีแ่ละความรบัผิดชอบตามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน
รวมและตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถงึหน้าทีดู่แลรกัษาประโยชน์ของผูถ้อื
หน่วยลงทุน และเมื่อมกีารเปลี่ยนแปลงผูดู้แลผลประโยชน์ ผูดู้แลผลประโยชน์รายเดมิมหีน้าที่ด าเนินการตามทีจ่ าเป็น
เพื่อใหผู้ดู้แลผลประโยชน์รายใหม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีต่่อไปได ้ซึ่งการด าเนินการดงักล่าวรวมถงึการลงลายมอืชื่อใน
หนังสอืเพื่อรบัรองความถูกต้องและครบถ้วนของสิง่ทีส่่งมอบใหผู้้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมกีารเปลี่ยนแปลงผูดู้แล
ผลประโยชน์ 

ในกรณีทีผู่ ้ดูแลผลประโยชน์กระท าการ งดเวน้กระท าการ หรอืละเลยไม่ปฏบิตัหิน้าที ่ในการดูแลรกัษาประโยชน์ของผู้
ถอืหน่วยลงทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจใชส้ทิธติามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และ
ตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้องรอ้งบงัคบัคดกีับผูดู้แลผลประโยชน์เพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวง
ได ้

ผูดู้แลผลประโยชน์ต้องไม่กระท าการอนัเป็นการขดักบัผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผูถ้อืหน่วยลงทุน ไม่ว่าการ
กระท านัน้จะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูดู้แลผลประโยชน์เองหรอืประโยชน์ของผูอ้ื่น เวน้แต่เป็นการเรยีกค่าตอบแทนใน
การท าหน้าทีเ่ป็นผูดู้แลผลประโยชน์ หรอืเป็นการด าเนินการในลกัษณะทีเ่ป็นธรรมและไดเ้ปิดเผยขอ้มูลใหผู้ถ้อืหน่วย
ลงทุนทราบก่อนอย่างเพยีงพอแล้ว โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดท้ราบขอ้มูลดงักล่าวมไิดแ้สดงการคดัค้าน 

ในกรณีที่การด าเนินการใดต้องไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน หากบรษิทัจดัการกองทุนรวมไม่ด าเนินการขอมต ิให้
ผูดู้แลผลประโยชน์มอี านาจด าเนินการตามทีจ่ าเป็นเพื่อขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนได้  
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เงื่อนไขการเปลี่ยนผูดู้แลผลประโยชน์ :  

บรษิทัจดัการจะเปลี่ยนตวัผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใต้เงื่อนไขสญัญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ เมื่อเกดิกรณีใดกรณีหนึ่งหรอื
ทัง้หมดดงัต่อไปนี้ ทัง้นี้ โดยไดร้บัอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน  

(1) เมื่อบรษิทัจดัการหรอืผูดู้แลผลประโยชน์มคีวามประสงค์จะบอกเลกิสญัญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์โดยบอกกล่าวใหอ้กี
ฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกว่า  90 วนั  

(2) ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการหรอืผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏบิตัติามหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบทีไ่ดต้กลงไว้ ผู้ดูแล
ผลประโยชน์หรอืบรษิทัจดัการอาจบอกเลกิสญัญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ โดยบอกกล่าวใหอ้กีฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้า
เป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วนั  

(3) ในกรณีทีม่กีารเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการจดัการโครงการ หรอืมกีารแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์ หรอื
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกฎหมายอื่นใดในส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งกับการ
ด าเนินงานของกองทุนรวมอนัจะมผีลใหบ้รษิทัจดัการและผูดู้แลผลประโยชน์ไม่สามารถตกลงทีจ่ะแก้ไขเปลี่ยนแปลงสญัญา
แต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ใหส้อดคล้องกับกฎหมายหรอืประกาศดงักล่าว ทัง้นี้เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงดงักล่าว มผีลให้
เป็นการเพิม่ภาระหน้าทีแ่ก่ผูดู้แลผลประโยชน์ และผูดู้แลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรบัหน้าทีด่งักล่าวต่อไป ผูดู้แล
ผลประโยชน์มสีทิธบิอกเลกิสญัญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวใหบ้รษิทัจดัการทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์
อกัษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วนั  

(4) ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนใหค้วามเหน็ชอบมมีตโิดยเสยีงขา้งมากซึ่งคิดตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกึ่งหนึ่งของ
จ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมดของกองทุนเรยีกรอ้งใหม้กีารเปลี่ยนแปลงผูดู้แลผลประโยชน์โดยบรษิทัจดัการ
จะบอกกล่าวใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วนั    

(5) ในกรณีทีผู่ดู้แลผลประโยชน์มคุีณสมบตัไิม่เป็นไปตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าดว้ยคุณสมบตัขิองผูดู้แล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวม บรษิทัจดัการจะด าเนินการใหผู้้ดูแลผลประโยชน์จดัการแก้ไขคุณสมบตัใิหถู้กต้องภายใน 15 
วนันับแต่วนัทีบ่รษิทัจดัการทราบเหตุดงักล่าว และจะแจง้การแก้ไขดงักล่าวใหส้ านักงานทราบภายใน 3 วนัท าการนับแต่
วนัทีไ่ดแ้ก้ไขเสรจ็สิน้  

ในกรณีทีผู่ ้ดูแลผลประโยชน์มไิดท้ าการแก้ไขคุณสมบตัใิหถู้กต้องภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง บรษิทัจดัการจะ
ด าเนินการขออนุญาตเปลี่ยนตวัผูดู้แลผลประโยชน์ต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนันับแต่วนัทีค่รบ
ก าหนดเวลาดงักล่าว และเมื่อไดร้บัอนุญาตจากส านักงานแล้วบริษทัจดัการจะแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์รายใหม่แทนโดย
พลนั ทัง้นี้เวน้แต่ส านักงานมคี าสัง่เป็นอย่างอื่น  

(6) ในกรณีทีผู่ดู้แลผลประโยชน์น าขอ้มูลต่างๆ ทีเ่กี่ยวกบัการจดัการกองทุนรวม หรอืขอ้มูลอื่นทีเ่กี่ยวขอ้งไปเปิดเผย หรอืใช้
ในทางทีก่่อหรอือาจก่อความเสยีหายต่อกองทุนรวมหรอืก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์เอง บรษิทัจดัการสามารถ
บอกเลกิสญัญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ได้ ทัง้นี้การบอกเลกิสญัญาจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนั  

กรณีทีม่เีหตุต้องเปลี่ยนผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมท าให้การเป็นผูดู้แลผลประโยชน์สิน้สุดลง ใหผู้ดู้แลผลประโยชน์
จดัการโอนทรพัย์สนิและเอกสารหลกัฐานทัง้หมดของกองทุนรวมใหแ้ก่ผูดู้แลผลประโยชน์รายใหม่หรอืตามค าสัง่ของบรษิทั
จดัการหรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมตลอดถงึการด าเนินการอื่นใดทีจ่ าเป็นเพื่อใหก้ารโอนทรพัย์สนิและเอกสาร
ทัง้หลายเป็นไปโดยเรยีบรอ้ยภายใน 30 วนั นับตัง้แต่วนัถดัจากการเป็นผูดู้แลผลประโยชน์สิน้สุดลง  
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ในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์กระท าการอนัเป็นการขดัแยง้กบัประโยชน์ของกองทุนรวมหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ม่เขา้
ขอ้ยกเวน้ใหก้ระท าได ้หากเป็นกรณีทีม่นีัยส าคญัและไม่สามารถแก้ไขใหห้มดไป ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมมอี านาจ
บอกเลกิสญัญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ได้  

สถานทีเ่กบ็รกัษาทรพัย์สนิกองทุนรวม :  

ชื่อ : ธนาคารกสกิรไทย จ ากัด (มหาชน)  

ทีอ่ยู่ : เลขที ่400/22 ถนนพหลโยธนิ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท  

กรุงเทพมหานคร 10400 

โทรศพัท์ 02-470-5920 

โทรสาร : 02-470-1996 

และ/หรอื ผูดู้แลผลประโยชน์รายใหม่ทีบ่รษิทัจดัการจะแต่งตัง้ขึน้ในกรณีทีม่ีการเปลี่ยนแปลงผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม 

และ/หรอื บรษิทั ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั และ/หรอื หน่วยงานอื่นใดทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
อนุญาต และ/หรอื ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ต่างประเทศอื่น และ/หรอื ผูร้บัฝากทรพัย์สนิหลกัทรพัย์ต่างประเทศอื่น รวมถงึ ระบบ
อื่นใดทีเ่กี่ยวขอ้ง ทีบ่รษิทัจดัการ และ/หรอื ผูดู้แลผลประโยชน์แต่งตัง้ขึน้เพื่อเกบ็รกัษาทรพัย์สนิในต่างประเทศ  

 

3. ผู้สอบบญัชี :  

ชื่อ : นาง ขวญัใจ เกยีรตกิงัวาฬไกล  

ทีอ่ยู่ : บรษิทั เอเอสว ีแอนด์ แอสโซซเิอทส ์จ ากดั  

47 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120  

โทรศพัท์ 0-2294-8504, 0-2264-8587  

โทรสาร 0-2294-2345  

ชื่อ : นาย อนุสรณ์ เกยีรตกิงัวาฬไกล  

ทีอ่ยู่ : บรษิทั เอเอสว ีแอนด์ แอสโซซเิอทส ์จ ากดั  

47 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120  

โทรศพัท์ 0-2294-8504, 0-2264-8587  

โทรสาร 0-2294-2345  

สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบ :  

ตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิประจ ารอบระยะเวลาบญัชขีองกองทุนตามมาตรฐานการสอบบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป  

 

4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน :  

ชื่อ : บรษิทั หลกัทรพัย์จดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากัด  

ทีอ่ยู่ : เลขที ่44 อาคารซไีอเอม็บ ีไทย ชัน้ 16 ถ.หลงัสวน เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 

โทร.0-2686-9500 
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5. ผู้จดัจ าหน่าย : ไม่มี 

 

6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืน :  

ชื่อ : บรษิทั หลกัทรพัย์ฟินันซ่า จ ากดั  

ทีอ่ยู่ : เลขที ่48/45 ชัน้ 20 อาคารทสิโก้ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ  

แขวงสลีม เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500  

โทรศพัท์ (02)697-3800   

โทรสาร (02)697-3880  

และสาขาของ บรษิทัหลกัทรพัย์ ฟินันซ่า จ ากดั   

บรษิทัจดัการอาจแต่งตัง้ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเพิม่เติมหรอืยกเลกิการแต่งตัง้ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืใน
ภายหลงั  ในกรณีของการแต่งตัง้ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนเพิม่เตมิ ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืดงักล่าวอาจเป็น
บุคคลธรรมดาหรอืนิตบุิคคลทีส่ านักงานไดใ้ห้ความเหน็ชอบเพื่อท าหน้าทีเ่ป็นผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืของกองทุน โดย
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้จะต้องปฏบิตัิงานไดภ้ายใต้ระบบงานเดยีวกนักับผูส้นับสนุนการขายหรอืรบั
ซื้อคนืทีป่ฏิบตัหิน้าทีอ่ยู่ก่อนแล้ว 

สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบ :  

(1) สทิธขิองผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื   

(1.1) ไดร้บัค่าธรรมเนียม ตามทีร่ะบุไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื  

(1.2) บอกเลกิสญัญาแต่งตัง้ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืตามเงื่อนไขทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ผูส้นับสนุนการขาย
หรอืรบัซื้อคนื  

(2) หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื   

(2.1) ใหจ้ดัวางเอกสารเผยแพร่ ณ ส านักงานใหญ่และสาขา (ถ้าม)ี ของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเกี่ยวกบักองทุน 
รวมทัง้ด าเนินการดว้ยความร่วมมอืของบริษทัจดัการในการเผยแพร่มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคารบั
ซื้อคนืหน่วยลงทุน รวมทัง้ขอ้มูลและเอกสารอนัจ าเป็น   

(2.2) แจกจ่ายหนังสอืชี้ชวนส่วนสรุปขอ้มูลส าคญัทีผู่ล้งทุนควรทราบ ใบค าขอเปิดบญัชกีองทุน ใบค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ใบ
ค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน หรอืเอกสารการเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกับหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่าย หรอืเอกสารอื่นๆทีเ่กี่ยวขอ้ง
กบักองทุน   

(2.3) รบัเอกสารและตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของเอกสารทีใ่ช้ในการซื้อหรอืขายคนืหน่วยลงทุนและ
เอกสารอื่นๆทีเ่กี่ยวขอ้ง   

(2.4) ตรวจสอบเอกสารการแสดงตน อาท ิบตัรประชาชน บตัรข้าราชการ ว่าตรงกบัชื่อของผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนใน
การท าธุรกรรมกับกองทุน   

(2.5) รบัช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน หรอืช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ ตามเงื่อนไขทีร่ะบุใน
โครงการ   

(2.6) ยนืยนัการซื้อหรอืขายคนืหน่วยลงทุน ส่งมอบหรอืรบัมอบหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน/ใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบก ากับภาษี 
และเอกสารอื่นใดทีเ่กี่ยวขอ้ง   
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(2.7) คนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูซ้ื้อทีไ่ม่ไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขทีร่ะบุไวใ้นโครงการจดัการกองทุนรวม   

(2.8) ใหค้วามร่วมมอืกบับรษิทัจดัการในการแจง้หรอืตดิต่อกบัผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุน หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนเมื่อมคีวามจ าเป็นที่
จะต้องแจง้หรอืตดิต่อเกี่ยวกบัสทิธปิระโยชน์ของผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืเมื่อมเีหตุจ าเป็นอื่นใด   

(2.9) ท าการอื่นใดทีเ่กี่ยวขอ้งกบัหน้าทีด่งักล่าวขา้งต้น   

(2.10) ด าเนินการอื่นๆ ตามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื ตลอดจนหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ
ของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืตามหลกัเกณฑ์ และวธิกีารทีพ่ระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถงึกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งอย่างเคร่งครดั  

  

7. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) : ไม่ม ี

 

8. ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายท่ีไม่ได้เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง) : ไม่ม ี

 

9. ท่ีปรึกษา : ไม่ม ี

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธจิะแต่งตัง้ทีป่รกึษาการลงทุนในภายหลงั โดยไม่ถอืเป็นการแก้ไขเพิม่เตมิโครงการ โดยทีป่รึกษาการ
ลงทุนดงักล่าวจะต้องมคุีณสมบตัติามประกาศ หรอืกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้ง และบรษิทัจดัการจะแจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ทราบต่อไป 

 

10. ผู้ประกนั (กรณีกองทุนมีประกนั) : ไม่ม ี

 

11. ผู้รบัมอบหมายงานด้านการจดัการลงทุน (Outsource) : ไม่ม ี

 

12. คณะตวัแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : ไม่ม ี

 

13. สิทธิหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน :  

13.1. สทิธใินการขายคนืหน่วยลงทุน :  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถขายคนืหน่วยลงทุนใหก้บับรษิทัจดัการหรอืผ่านผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถ้าม)ี ไดต้าม
หลกัเกณฑ์และวธิกีารทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ “การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน” ในส่วนรายละเอยีดของโครงการจดัการกองทุนรวม  

13.2. สทิธใินการรบัเงนิปันผล :  

       ไม่ม ี 

13.3. สทิธใินการโอนหน่วยลงทุน :  

       ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนไดใ้นกรณีดงัต่อไปนี้  

 



ข้อผกูพนั 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล อคิวติี้                          13 

(1) การโอนหน่วยลงทุนใหบ้ดิา มารดา บุตร และคู่สมรสของผูถ้ือหน่วยลงทุน  

(2) การโอนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ศาล หรอืโดยผลของกฎหมาย  

(3) การโอนทางมรดกหรอืทางพนิัยกรรมใหก้บัทายาท หรอืผูร้บัประโยชน์ทางพนิัยกรรม 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนขอสงวนสทิธใิหดุ้ลยพนิิจของบรษิทัจดัการทีจ่ะพจิารณาการโอนหน่วยลงทุนในลกัษณะอื่น 
นอกเหนือจากการโอนหน่วยลงทุนตาม (1) (2) และ (3) ขา้งต้น 

วธิกีารโอนหน่วยลงทุน  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่ระสงค์จะโอนหน่วยลงทุน จะต้องด าเนินการดงัต่อไปนี้  

(1) กรอกแบบค าขอโอนหน่วยลงทุนตามทีบ่รษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทุนก าหนด พรอ้มทัง้ลงลายมอืชื่อผูโ้อนและ
ผูร้บัโอน และยื่นค าขอโอนหน่วยลงทุนดงักล่าวพรอ้มเอกสารทีก่ าหนดแก่นายทะเบยีนหน่วยลงทุน ในกรณีทีผู่ร้บัโอนยงัไม่
มบีญัชกีองทุนกับบรษิทัจดัการ ผูร้บัโอนจะต้องด าเนินการขอเปิดบญัชกีองทุนตามวธิกีารทีก่ าหนดไวใ้นโครงการก่อน แล้วผู้
โอนจงึท าการโอนหน่วยลงทุนใหผู้ร้บัโอนได ้ 

(2) ผูโ้อนจะต้องเสยีค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ “ค่าธรรมเนียมทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซื้อหรอืผูถ้อืหน่วย
ลงทุน”  

(3) หลงัจากทีไ่ดร้บัค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนจากผูโ้อนแล้ว นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะส่งมอบใบเสรจ็รบัเงนิ และ
ใบก ากบัภาษี พรอ้มส าเนาค าขอโอนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูโ้อนไวเ้ป็นหลกัฐาน  

นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะบนัทกึขอ้มูลการโอนหน่วยลงทุนและออกหนังสอืรบัรองสทิธิ ในหน่วยลงทุน หรอืหลกัฐานแสดง
สทิธใินหน่วยลงทุน ใหผู้โ้อนและผูร้บัโอนหน่วยลงทุน ภายใน 30 วนันับแต่วนัทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดร้บัค าขอโอน
หน่วยลงทุนถูกต้องสมบูรณ์ ทัง้นี้ ผูร้บัโอนหน่วยลงทุนจะมสีทิธใินฐานะผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามขอ้ “สทิธหิน้าที่
และความรบัผิดชอบของผูถ้อืหน่วยลงทุน” ไดต้่อเมื่อนายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดบ้นัทกึชื่อผูร้บัโอนหน่วยลงทุนในสมุด
ทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนเรยีบรอ้ยแล้ว   

13.4. ขอ้จ ากดัการโอนหน่วยลงทุน :  

13.5. สทิธใินการลงมตเิพื่อแก้ไขเพิม่เตมิโครงการจดัการลงทุนหรอืแก้ไขวธิจีดัการ :  

13.5.1 ผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธลิงมตเิพื่อใหบ้รษิทัจดัการท าการแก้ไขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนโดยบริษทัจดัการจะกระท า
การตามหวัขอ้ "การขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน และวธิกีารแก้ไขโครงการจดัการกองทุนรวม หรอืแก้ไขวธิกีารจดัการ" 

13.5.2 กรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนถอืหน่วยลงทุนเกนิกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมดของกองทุนรวม 
บรษิทัจดัการจะไม่นับคะแนนเสยีงส่วนทีเ่กนิกว่า 1 ใน 3 เวน้แต่กรณีทีม่ีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิด
ดงักล่าวมผีูถ้อืหน่วยลงทุนเพยีงรายเดยีวจะนับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวไดเ้ตม็ตามจ านวนทีถ่อือยู่  

13.6. สทิธใินการไดร้บัเงนิคนืเมื่อเลกิโครงการ :  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธทิีจ่ะไดร้บัเงนิคนื และ/หรอื ไดร้บัทรพัย์สนิอื่นแทนเงนิ เมื่อบรษิทัจดัการเลกิกองทุนรวม โดยบรษิทั
จดัการจะจดัใหม้ีการช าระบญัชตีามหลกัเกณฑ์และวธิกีารตามที่ก าหนดไว้ในโครงการนี้  

13.7. สทิธปิระโยชน์อื่น ๆ :  

13.7.1. สทิธใินการจ าน าหน่วยลงทุน   

          ผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนสามารถน าหน่วยลงทุนไปจ าน าไดต้ามกฎหมาย  

13.7.2. สทิธใินการไดร้บัช าระค่ารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนดว้ยหลกัทรพัย์หรือทรพัย์สนิอื่นแทนเงนิ  
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ผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธไิดร้บัช าระค่ารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่น แทนเงนิได ้ในกรณีทีก่องทุน
ไม่สามารถช าระค่ารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนไดต้ามทีก่ าหนดในขอ้ “การช าระค่ารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน
ดว้ยหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นแทนเงนิ”  

13.7.3. สทิธใินการเปลี่ยนแปลงขอ้มูลของผูถ้อืหน่วยลงทุน  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่ระสงค์จะแจง้แก้ไขเปลี่ยนแปลงขอ้มูลทีไ่ดแ้จง้ไวเ้มื่อเปิดบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุนหรอืเมื่อเปิดบญัชี
กองทุน ต้องกรอกใบค าขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอ้มูล และยื่นใหแ้ก่บรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนเพื่อแก้ไขขอ้มูล โดยผู้
ถอืหน่วยลงทุนต้องยื่นเอกสารประกอบ (ถ้าม)ี เพื่อใหน้ายทะเบยีนด าเนินการแก้ไขขอ้มูลในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน
หรอืบญัชกีองทุนต่อไป โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนต้องรบัทราบและยนิยอมทีจ่ะปฏบิตัติามเงื่อนไขทีก่ าหนดในใบค าขอ
เปลี่ยนแปลงขอ้มูล  

13.7.4. สทิธใินการไดร้บัประโยชน์ต่างๆ ทีก่องทุนจดัไวใ้หส้ าหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุน  

ในอนาคต เมื่อไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บรษิทัจดัการอาจจดัหาสทิธปิระโยชน์
ต่างๆ ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนเพิม่เตมิ โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธทิีจ่ะไดร้บัประโยชน์นี้อย่างเท่าเทยีมกนัทุก
ราย ทัง้นี้ บรษิทัจดัการถอืว่าไดร้บัมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนแล้ว อย่างไรกต็าม สทิธปิระโยชน์ต่างๆ เหล่านี้มไิดช้่วยให้
ระดบัความเสีย่งและผลตอบแทนจากการลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนเปลี่ยนแปลงเพิม่ขึน้หรอืลดลง  

อนึ่ง เนื่องจากบรษิทัจดัการเป็นผูร้บัผิดชอบค่าใชจ้่ายในการจดัหาสทิธปิระโยชน์ต่างๆ เอง บรษิทัจดัการจงึขอสงวน
สทิธใินการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรอืยกเลกิเงื่อนไขเกี่ยวกบัการใหส้ทิธปิระโยชน์ต่างๆ ในอนาคตได ้โดยจะแจง้ใหผู้ถ้อื
หน่วยลงทุนทราบก่อน  

 13.8. อื่น ๆ :  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนมคีวามรบัผิดจ ากัดเพยีงไม่เกนิค่าหน่วยลงทุนทีย่งัส่งใชแ้ก่บรษิทัจดัการกองทุนรวมไม่ครบ 

การทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงค์ในการซื้อหรอืลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ไม่ว่าในทอดใด ๆ ใหถ้อืว่าผู้
ถอืหน่วยลงทุนดงักล่าวยอมรบัทีจ่ะผูกพนัตามขอ้ก าหนดในขอ้ผูกพนัซึ่งลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้จาก
บรษิทัจดัการกองทุนรวมโดยชอบ 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธเิรยีกใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคนืเงนิทุนไดไ้ม่เกนิไปกว่าส่วนของทุน
ของกองทุนรวมทีต่นถอื ทัง้นี้ ในกรณีทีม่ีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สทิธใินการไดร้บัประโยชน์ตอบแทนหรอืการคนืเงนิทุน
ของผูถ้อืหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามขอ้ก าหนดของหน่วยลงทุนชนิดนัน้ ๆ ด้วย  

 

14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :  

14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน :  

- ระบบไรใ้บหน่วยลงทุน 

- หนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน 

- อื่นๆ 
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14.2. เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ :  

(1)  โครงการจดัการจะใชร้ะบบไรใ้บหน่วยลงทุน (Scripless) โดยบริษทัจดัการจะด าเนินการใหน้ายทะเบยีนหน่วยลงทุนท า
การบนัทึกชื่อผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนเป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนตามรายละเอยีดใน “ใบค าขอเปิด
บญัชกีองทุน และ/หรอื บญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุน” และ “ใบค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน” เมื่อผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนไดช้ าระเงนิค่าซื้อ
หน่วยลงทุนครบถ้วนแล้ว  

ในกรณีทีม่ผีูถ้อืหน่วยลงทุนตัง้แต่ 2 คนขึน้ไป แต่ไม่เกนิ 4 คนถือหน่วยลงทุนรวมกนั บรษิทัจดัการจะจดแจง้ชื่อผูถ้อื
หน่วยลงทุน และจะถอืเอาบุคคลทีม่ชีื่อแรกในค าขอเปิดบญัชีกองทุนเป็นผูใ้ชส้ทิธใินฐานะผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนหรอืผูถ้อื
หน่วยลงทุน อย่างไรกด็หีากผูส้ ัง่ซื้อประสงค์เป็นอย่างอื่น บรษิทัจดัการอาจพจิารณาตามทีเ่หน็สมควร  

   (2) นายทะเบยีนหน่วยลงทุนซึ่งไดร้บัมอบหมายจากบริษทัจดัการจะออกหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืหลกัฐาน
แสดงสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืเอกสาร/ขอ้ความใด ซึ่งไม่จ ากดัรูปแบบและวธิกีารอนัสามารถเป็นหลกัฐานไดทุ้กครัง้ทีม่ี
การสัง่ซื้อหรอืขายคนืหน่วยลงทุน เพื่อเป็นการยนืยนัจ านวนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยจะจดัส่งใหแ้ก่ผูถ้อื
หน่วยลงทุนภายใน 15 วนัท าการนับแต่วนัท าการถดัจากวนัทีปิ่ดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก หรอืนับแต่วนัท า
การถดัจากวนัทีท่ ารายการนัน้ๆ ภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก ทัง้นี้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถแสดงความประสงค์
ขอรบัหนังสอืเพื่อรบัรองสทิธกิารถอืหน่วยลงทุน ณ ขณะใดขณะหนึ่งได ้โดยตดิต่อยงับรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการ
ขายหรอืรบัซื้อคนื 

นายทะเบยีนหน่วยลงทุนและ/หรอืบรษิทัจดัการจะถอืเอายอดคงเหลอืของหน่วยลงทุนทีป่รากฏในทะเบยีนผูถ้อืหน่วย
ลงทุนเป็นรายการทีเ่ป็นปัจจุบนัและถูกต้อง  

 (3)  นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะด าเนินการใหม้กีารออกและจดัส่ง “รายงานการถอืหน่วยลงทุน”  ซึ่งไดร้บัการปรบัปรุง
รายการใหเ้ป็นปัจจุบนั ณ วนัท าการสุดทา้ยของทุกไตรมาสตามปีปฏทินิ ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ชีื่อปรากฏอยู่ในสมุด
ทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ณ วนัท าการสุดทา้ยของไตรมาสนัน้ๆ ทางไปรษณีย์ และ/หรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการ
ก าหนดและเหน็ว่าเหมาะสมโดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน 

ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนรายใดมจี านวนหน่วยลงทุนในบญัชกีองทุนเหลอืต ่ากว่า 200 หน่วย นายทะเบยีนหน่วยลงทุน
และ/หรอื บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่จดัส่งรายงานดงักล่าว    

   (4)  ในกรณีที่บญัชกีองทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่มมีูลค่าคงเหลอืในบญัชแีละบญัชนีัน้ไม่มกีารติดต่อขอใช้บริการเป็น
เวลานานตดิต่อกนัเกนิ 1 ปี บริษทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปิดบญัชดีงักล่าวโดยไม่ต้องแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ  

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการแก้ไขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนรวมหรอืวธิกีารจดัการกองทุนรวมเกี่ยวกบั
การเปลี่ยนแปลงวนั เวลาท าการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และวธิปีฏบิตัทิีเ่กี่ยวขอ้ง โดยถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบ
จากผูถ้อืหน่วยลงทุนแล้ว ทัง้นี้ จะต้องไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน   

  บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะจดัท าหลกัฐานแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน เพื่อใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน
สามารถใชอ้้างองิต่อบรษิทัจดัการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได้ 

ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนจ าเป็นต้องใชใ้บหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการกองทุนรวมต้องจดัท าใบหน่วยลงทุนมอบใหแ้ก่ผู้
ถอืหน่วยลงทุน  
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15. ก าหนดเวลา วิธีการ และข้อจ ากดัในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

 

16. วิธีการช าระเงินหรือทรพัยสิ์นอ่ืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

หากมกีารผดินัดช าระหนี้หรอืมพีฤตกิารณ์ว่าผูอ้อกตราสารแห่งหนี้หรอืลูกหนี้ตามสทิธเิรยีกรอ้งของกองทุนรวมจะไม่สามารถ
ช าระหนี้ได ้บริษทัจดัการจะรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัย์สนิอื่นทัง้ทีเ่ป็นหลกัประกนัและมใิช่หลกัประกนัเพื่อกองทุนรวมตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวธิกีารจดัการกองทุนรวม เกี่ยวกบัการด าเนินการในกรณีทีผู่อ้อกตราสาร
แห่งหนี้หรอืลูกหนี้ตามสทิธเิรยีกรอ้งผดินัดช าระหนี้ ดงันี้   

16.1. กรณีทีบ่รษิทัจดัการไดบ้นัทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งของกองทุนรวมเป็นศูนย์   

16.1.1. เมื่อมกีารบนัทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งเป็นศูนย์ ผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกรายทีม่ชีื่ออยู่ในทะเบยีนผู้
ถอืหน่วยลงทุน ณ วนัทีบ่รษิทัจดัการไดบ้นัทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งเป็นศูนย์เป็นผูม้สีทิธใินเงนิ
ไดสุ้ทธจิากทรพัย์สนิทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้  

16.1.2. เมื่อไดร้บัทรพัย์สนิมาจากการรบัช าระหนี้ บรษิทัจดัการจะไม่น าทรพัย์สนิดงักล่าวและเงนิไดสุ้ทธจิากทรพัย์สนิอื่น
ทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้ มารวมค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม และจะจ าหน่ายทรพัย์สนิทีไ่ดจ้าก
การรบัช าระหนี้ในโอกาสแรกทีส่ามารถกระท าไดโ้ดยค านึงถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั เวน้แต่
กรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนทีม่สีทิธใินเงนิไดสุ้ทธจิากทรพัย์สนิอื่นทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้ตกลงรบัช าระหนี้ดว้ย
ทรพัย์สนิดงักล่าวแทนเงนิ ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารทีส่มาคมบรษิทัจดัการลงทุนก าหนดโดยไดร้บัความ
เหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในระหว่างทีบ่รษิทัจดัการยงัไม่สามารถจ าหน่ายทรพัย์สนิทีไ่ดจ้าก
การรบัช าระหนี้ บรษิทัจดัการอาจจดัหาผลประโยชน์จากทรพัย์สินนัน้ได้ และในกรณีทีม่ีค่าใชจ้่ายในการบรหิาร
ทรพัย์สนิ บรษิทัจดัการจะจ่ายจากเงนิส ารอง รายไดห้รอืผลประโยชน์ทีไ่ดจ้ากการบรหิารทรพัย์สนินัน้   

16.1.3. เมื่อมเีงนิไดสุ้ทธจิากทรพัย์สนิอื่นทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัย์สนิอื่นในแต่ละครัง้ บรษิทัจดัการจะเฉลี่ยเงนิ
ไดสุ้ทธจิากทรพัย์สนิทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้คนืใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่สีทิธใินเงนิไดสุ้ทธนิัน้ภายใน 45 วนันับ
แต่วนัทีม่เีงนิไดสุ้ทธจิากทรพัย์สนิทีไ่ดจ้ากการช าระหนี้ และจะแจง้รายละเอยีดเกี่ยวกบัการเฉลี่ยเงนิคนืไปยงั
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนัท าการนับแต่วนัทีบ่รษิทัจดัการไดเ้ฉลี่ยเงนิคนื เวน้แต่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผนัระยะเวลาการเฉลี่ยเงนิคนืเป็นอย่างอื่น   

ในการเฉลี่ยเงนิคนืในแต่ละครัง้ตามวรรคหนึ่ง หากบรษิทัจดัการมเีหตุผลแสดงใหเ้หน็ว่าเงนิไดสุ้ทธจิากทรพัย์สนิ
อื่นทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้ไม่คุ้มกบัภาระค่าใชจ้่ายในการเฉลี่ยเงนิคนืใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการอาจ
น าเงนิไดสุ้ทธจิากทรพัย์สนิทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้ดงักล่าวไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่การเฉลี่ยเงนิคนืใหแ้ก่ผูถ้อื
หน่วยลงทุนจะคุม้กบัภาระค่าใชจ้่าย ทัง้นี้ หากบริษทัจดัการไดจ้ าหน่ายทรพัย์สนิทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้ดว้ย
ทรพัย์สนิอื่นจนครบถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงนิไดสุ้ทธจิากทรพัย์สนิอื่นทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้นัน้ไม่คุ้มกับภาระ
ค่าใชจ้่ายในการเฉลี่ยเงนิคนื บริษทัจดัการอาจน าเงนิไดสุ้ทธจิากทรพัย์สนิอื่นทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้ดงักล่าวมา
รวมค านวณเป็นมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวมกไ็ด้  

16.1.4. เมื่อมกีารบนัทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งเป็นศูนย์แล้ว ต่อมาปรากฏว่ากองทุนรวมไดร้บัช าระหนี้
ตามตราสารแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งดงักล่าวเป็นเงนิ บริษทัจดัการจะปฏบิตัติามความในขอ้ 16.1.3 โดยอนุโลม   
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16.2. กรณีทีบ่รษิทัจดัการไม่ไดบ้นัทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งของกองทุนรวมเป็นศูนย์   

16.2.1. ก่อนการรบัช าระหนี้ด้วยทรพัย์สนิอื่นทีม่ใิช่หลกัประกนัในแต่ละครัง้ บรษิทัจดัการจะต้องไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อื
หน่วยลงทุนโดยมตพิเิศษและบรษิทัจดัการจะระบุรายละเอยีดเกี่ยวกบัทรพัย์สนิทีก่องทุนรวมจะไดจ้ากการรับช าระหนี้ 
มูลค่าของทรพัย์สนิ ประมาณการค่าใชจ้่าย พรอ้มเหตุผลและความจ าเป็นในการรบัช าระหนี้    

16.2.2. เมื่อไดร้บัทรพัย์สนิมาจากการรบัช าระหนี้ บรษิทัจดัการจะน าทรพัย์สนิดงักล่าวมารวมค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิอง
กองทุนรวม โดยจะก าหนดราคาทรพัย์สนินัน้เพื่อใชใ้นการค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวมตามหลกัเกณฑ์
และวธิกีารทีส่มาคมก าหนดโดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน และจะด าเนินการกบัทรพัย์สนิทีไ่ดจ้ากการช าระหนี้ 
ดงันี้  

 (1) กรณีเป็นทรพัย์สนิประเภททีก่องทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมไีวไ้ด้ บริษทัจดัการอาจมไีวซ้ึ่งทรพัย์สนิดงักล่าว
ต่อไปเพื่อเป็นทรพัย์สนิของกองทุนรวมกไ็ด้   

 (2) กรณีเป็นทรพัย์สนิประเภททีก่องทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรอืมไีวไ้ด้ บรษิทัจดัการจะจ าหน่ายทรพัย์สนิดงักล่าวใน
โอกาสแรกทีส่ามารถกระท าไดโ้ดยค านึงถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั และในระหว่างทีบ่รษิทัจดัการ
ยงัไม่สามารถจ าหน่ายทรพัย์สนิดงักล่าว บรษิทัจดัการอาจจดัหาผลประโยชน์จากทรพัย์สนิดงักล่าวกไ็ด้ ในกรณีทีม่ี
ค่าใชจ้่ายในการบรหิารทรพัย์สนิ บริษทัจดัการจะจ่ายจากทรพัย์สนิของกองทุนรวม  

การช าระเงนิหรอืทรพัย์สนิอื่นใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะช าระใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนที่
ปรากฏชื่อตามทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ณ เวลาทีก่ าหนด เท่านัน้  

 

17. การจดัท าทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากดัในการโอนหน่วยลงทุน :  

บรษิทัจดัการกองทุนรวมมหีน้าทีจ่ดัใหม้ทีะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑ์ทีอ่อกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราชบญัญตัิ
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 

ใหส้นันิษฐานไวก่้อนว่าทะเบยีนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการช าระเงนิหรอืทรพัย์สนิอื่น รวมทัง้การใหส้ทิธหิรอืการจ ากดัสทิธใิด ๆ แก่
ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่รากฏรายชื่อในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุ หากได้กระท าตามขอ้ก าหนดในขอ้ผูกพนัหรอืตามกฎหมายแล้ว 
ใหถ้อืว่าบรษิทัจดัการกองทุนรวมไดด้ าเนินการตามอ านาจหน้าที่แล้ว 

บรษิทัจดัการกองทุนรวมหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะปฏเิสธการลงทะเบยีนการโอนและการจ าน าหน่วยลงทุน ในกรณีดงันี้ 

(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมทีเ่สนอขายต่อผู้ลงทุนทีม่ใิช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะท าใหผู้ถ้อืหน่วย
ลงทุนไม่เป็นผูล้งทุนสถาบนั ผูล้งทุนรายใหญ่ หรอืผูม้เีงนิลงทุนสงู ตามทีก่ าหนดในโครงการจดัการกองทุนรวม เวน้แต่เป็นการ
โอนทางมรดก 

(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมทีเ่สนอขายต่อผูล้งทุนสถาบนัหรอืผูล้งทุนรายใหญ่พเิศษ และการโอนหน่วยลงทุนจะ
ท าใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนไม่เป็นผูล้งทุนสถาบนัหรอืผูล้งทุนรายใหญ่พเิศษ ตามทีก่ าหนด ในโครงการจดัการกองทุนรวม เวน้แต่เป็น
การโอนทางมรดก 

(ค) การโอนหรอืการจ าน าหน่วยลงทุน ดงันี้ 

1. หน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมขายใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุก่อนวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทุนรวมหุน้
ระยะยาวทีจ่ดัตัง้ขึน้ก่อนวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 

2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพี  
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3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการลงทุนของกองทุน  

 

18. ข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทุน และข้อจ ากดัในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้าม)ี :  

กรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนถอืหน่วยลงทุนเกนิกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมดของกองทุนรวม บรษิทั
จดัการจะไม่นับคะแนนเสยีงส่วนทีเ่กนิกว่า 1 ใน 3 เวน้แต่กรณีที่มกีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดงักล่าวมผีูถ้อื
หน่วยลงทุนเพยีงรายเดยีวจะนับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทนุดงักล่าวไดเ้ตม็ตามจ านวนทีถ่อือยู่ 

 

19. หลกัเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน :  

ในการแก้ไขเพิม่เตมิโครงการใด หากไม่สามารถด าเนินการตามมตโิดยเสยีงขา้งมาก หรอืมตพิเิศษของผูถ้อืหน่วยลงทุนได้ 
เนื่องจากขอ้จ ากัดดงัต่อไปนี้ บรษิทัจดัการกองทุนรวมอาจด านินการขอรบัความเหน็ชอบจากส านักงานตามแนวทางที่
ส านักงานก าหนดได ้ 

(1) การนับคะแนนเสยีงของผุถ้อืหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑ์เกี่ยวกับขอ้จ ากัดการ
ถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่องบรษิทัจดัการ  

(2) การนับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอื่นที่บรษิทัจดัการกองทุนรวมเดยีวกนัเป้นผูร้บัผดิชอบในการ
ด าเนินการ  

การด าเนินการใดทีโ่ครงการจดัการกองทุนรวมหรอืกฎหมายก าหนดใหต้้องไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน หากบรษิทัจดัการ
กองทุนรวมได้ด าเนินการไปตามมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัมาโดยชอบแล้ว ใหถ้อืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวงเหน็ชอบให้
ด าเนินการดงักล่าวและมผีลผูกพนัตามมต ิ

มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีใ่หด้ าเนินการใดอนัเป็นการขดัหรอืแยง้กบัหลกัเกณฑ์ทีก่ าหนดในกฎหมาย ใหถ้อืว่ามตนิัน้เสยีไป 

ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตเิพื่อแก้ไขขอ้ผูกพนัในเรื่องทีก่ระทบต่อสิทธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างมนีัยส าคญั ต้องไดร้บัมตพิเิศษ
ของผูถ้อืหน่วยลงทุน (มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คีะแนนเสยีงไดไ้ม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผูถ้อื
หน่วยลงทุนซึ่งเขา้ร่วมประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน หรอืของจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึ่งส่ง
หนังสอืแจง้มตแิละมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน) เวน้แต่กรณีทีก่องทุนรวมมกีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุน
นอกจากจะต้องปฏิบตัใิหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์เกี่ยวกับการขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ผูกพนั หรอืทีก่ าหนดไวใ้น
มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรอืตามทีก่ าหนดในประกาศนี้แล้ว ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์เพิม่เตมิดงัต่อไปนี้ดว้ย 

(1) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดไดร้บัผลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่
เท่ากนั ต้องไดร้บัมตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของจ านวนหน่วยลงทุนแตล่ะชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แล้วแต่กรณี 

(2) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องไดร้บัมตเิสยีงขา้งมากหรอืมติ
พเิศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แล้วแต่กรณี 

(3) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ต้องไดร้บัมตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของ
จ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แล้วแต่กรณี  

 

 

 



ข้อผกูพนั 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล อคิวติี้                          19 

20. วิธีการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อผูกพนั :  

การแก้ไขเพิม่เตมิส่วนใดส่วนหนึ่งของขอ้ผูกพนัทีเ่ป็นไปตามวธิกีารทีก่ าหนดไว้ในขอ้ผูกพนั และมสีาระส าคญัทีเ่ป็นไปตามและ
ไม่ขดัหรอืแยง้กบัพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลกัเกณฑ์ทีอ่อกโดยอาศยัอ านาจของ
กฎหมายดงักล่าว ใหถ้อืว่าขอ้ผูกพนัส่วนทีแ่ก้ไขเพิม่เตมินัน้มผีลผูกพนัคู่สญัญา 

การแก้ไขเพิม่เตมิขอ้ผูกพนัในเรื่องทีก่ระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างมนีัยส าคญัต้องไดร้บัมตพิเิศษของผูถ้อืหน่วย
ลงทุน ทัง้นี้ เรื่องทีก่ระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างมนีัยส าคญั ใหร้วมถงึ 

(ก) ขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัผลประโยชน์ตอบแทนและการคนืเงนิทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน 

(ข) ขอ้ก าหนดเกี่ยวกับการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นตามขอ้ 6 ของประกาศคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุน ที ่ทน. 19/2554 

(ค) ขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัการรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัย์สนิอื่น  

(ง) ขอ้ก าหนดเกี่ยวกับการประกนัตามขอ้ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที ่ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมี
ประกนั และขอ้ก าหนดเกี่ยวกับการแก้ไขเพิม่เตมิสญัญาประกนัในเรื่องใด ๆ อนัมผีลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนเสยีผลประโยชน์ 

(จ) เรื่องทีผู่ดู้แลผลประโยชน์เหน็ว่ากระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างมนีัยส าคญั 

การแก้ไขเพิม่เตมิขอ้ผูกพนัในลกัษณะดงัต่อไปนี้ ใหม้ผีลผูกพนัเมื่อไดร้บัความเหน็ชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ โดยไม่ต้อง
ไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน 

(ก) เป็นการแก้ไขเพิม่เตมิขอ้ผูกพนัใหม้สีาระส าคญัสอดคล้องกับโครงการจดัการกองทุนรวมทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิโดยไดร้บัมตโิดย
เสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน แล้วแต่กรณี หรอื 

(ข) ผูดู้แลผลประโยชน์แสดงความเหน็ว่าการแก้ไขเพิม่เตมิขอ้ผูกพนันัน้เหมาะสม มีความจ าเป็นหรอืสมควร และไม่กระทบต่อ
สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างมนีัยส าคญั 

การแก้ไขเพิม่เตมิขอ้ผูกพนัไม่ว่ากรณีใด 

ต้องกระท าเป็นหนังสอืลงลายมอืชื่อโดยบุคคลผูม้อี านาจลงนามผูกพนับรษิทัจดัการกองทุนรวมและผูดู้แลผลประโยชน์ พรอ้มทัง้
ประทบัตราบริษทั (ถ้าม)ี บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะจดัใหม้ขีอ้ผูกพนัเปิดเผยไว้ ณ ทีท่ าการและเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการ
กองทุนรวมเพื่อใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ รวมทัง้จดัส่งสรุปการแก้ไขเพิม่เตมิขอ้ผูกพนัพรอ้มทัง้เหตุผลและความ
จ าเป็นใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนพรอ้มกบัการส่งรายงานประจ าปีของกองทุนรวม  

 

21. การระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : ไม่ม ี

 

22. การเลิกกองทุนรวม :  

22.1. เงื่อนไขในการเลกิกองทุน :  

        22.1.1 หากปรากฏว่ากองทุนเปิดใดมมีูลค่าหน่วยลงทุนหรอืมผีูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นจ านวนดงันี้ 

(1) จ านวนผูถ้อืหน่วยลงทุนลดลงเหลอืน้อยกว่า 35 รายในวนัท าการใด  

(2) มกีารขายคนืหน่วยลงทุนในลกัษณะใดลกัษณะหนึ่งดงันี้  
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(ก) มกีารขายคนืหน่วยลงทุนสุทธ ิณ วนัใดวนัหนึ่งเกนิกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้ว
ทัง้หมด  

(ข) มยีอดรวมการขายคนืหน่วยลงทุนสุทธใินช่วงระยะเวลา 5 วนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนใดตดิต่อกนัคดิ
เป็นจ านวนเกนิกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมด ทัง้นี้ ในกรณีทีเ่ป็นกองทุน
รวมทีม่กี าหนดระยะเวลาการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพจิารณาระยะเวลาการ
ขายคนืหน่วยลงทุน ใหพ้จิารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดยีวกนั ซึ่งกองทุนรวมเปิดใหร้บัซื้อคนืหน่วย
ลงทุนเท่านัน้  

ความใน (2) วรรคหนึ่ง มใิหน้ ามาใช้บงัคบักบักองทุนรวมทีบ่รษิัทจดัการกองทุนรวมพจิารณาแล้ว มคีวาม
เชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าการเลกิกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนทีเ่หลอือยู่ 
เนื่องจากกองทุนรวมยงัคงมทีรพัย์สนิคงเหลอืทีม่คุีณภาพและมสีภาพคล่องอย่างเพยีงพอ และผูถ้อืหน่วย
ลงทุนทีเ่หลอือยู่จะไม่ไดร้บัผลกระทบจากการขายคนืนัน้  

ความใน (2) วรรคหนึ่ง และวรรคสอง มใิหน้ ามาใช้บงัคบักบักองทุนรวมตลาดเงนิ กองทุนรวมหน่วยลงทุน 
กองทุนรวมฟีดเดอร์ กองทุนรวมดชันี และกองทุนรวมอทีเีอฟ  

(3) บรษิทัจดัการกองทุนรวมด าเนินการเลกิกองทุนรวมเปิดตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไวใ้นขอ้ 22.2 เมื่อปรากฏ
ขอ้เทจ็จรงิทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าจะมกีารขาย
คนืหน่วยลงทุนตามขอ้ 22.1.1 (2) วรรคหนึ่ง และการเลกิกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน
โดยรวม ทัง้นี้ ใหน้ าความในขอ้ (2) วรรคสองมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม  

(4) เมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนทีข่ายไดแ้ล้วทัง้หมด โดยค านวณตามมูลค่าทีต่ราไวข้องหน่วยลงทุน ลดลงเหลอื
น้อยกว่า 50 ล้านบาทในวนัท าการใด และบรษิทัจดัการประสงค์จะเลกิกองทุนรวมนัน้ 

(5) บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการพจิารณาเลกิโครงการในกรณีทีมู่ลค่าหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้ และ/หรอื
มูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิณ วนัท าการถัดจากวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนในแต่ละรอบ ต ่ากว่า 40 ล้านบาท 
หรอืในกรณีทีบ่ริษ ทจดัการไม่สามารถน าเงนิไปลงทุนในหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สินอื่นอนัเนื่องจากประเทศ
ทีก่องทุนจะไปลงทุนมกีารเปลี่ยนแปลงกฎ ระเบยีบ และ/หรอืปัจจยัอื่นใดทีท่ าใหผ้ลตอบแทนของตราสาร
ทีก่องทุนจะเขา้ไปลงทุนปรบัตวัลดลงอย่างมนีัยส าคญั หรอืตามดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ เพื่อประโยชน์
สูงสุดของผูถ้อืหน่วยลงทุนหรอืกรณีเขา้เงื่อนไขการเลกิโครงการทีก่ าหนดโดยส านักงาน ก.ล.ต. โดย
บรษิทัจดัการจะคนืเงนิใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการจดัการกองทุนรวม 

ทัง้นี้ การด าเนินการใด ๆ บริษทัจดัการจะค านึงถงึประโยชน์สูงสุดกบัผูล้งทุนเป็นหลกั 

22.1.2 เมื่อส านักงานมคี าสัง่เลกิกองทุนรวมตามแห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ หรอืเมื่อ
ส านักงานมคี าสัง่เพกิถอนการอนุมตัใิหจ้ดัตัง้และจดัการกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน
ว่าด้วยหลกัเกณฑ์การจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีม่ใิช่รายย่อย 

22.1.3 เมื่อการอนุมตัใิหจ้ดัตัง้กองทุนรวมเป็นอนัสิน้สุดลงตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการจดัตัง้
กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไปและเพื่อผูล้งทุนทีม่ใิช่รายย่อย และการเขา้ท าสญัญารบัจดัการกองทุนส่วนบุคคล 

22.1.4 เมื่อไดร้บัความเหน็ชอบตามมตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของผูถ้อืหน่วย 

22.1.5 ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มอี านาจเพกิถอนการอนุมตัใิหจ้ดัตัง้และจดัการกองทุนรวม ในกรณีทีป่รากฎ
เหตุดงัต่อไปนี้ 
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(1) มกีารแก้ไขเพิม่เตมิโครงการหรอืขอ้ผูกพนัทีข่ดัหรอืแยง้กบักฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัย์ตลอดจนประกาศ กฎ หรอืค าสัง่ทีอ่อกโดยอาศยัอ านาจแห่งกฎหมายดงักล่าว 

(2) มกีารจ าหน่ายหน่วยลงทุนโดยบรษิทัจดัการกองทุนรวมมไิด้ปฎิบตัหิรอืดูแลใหม้กีารปฏิบตัติามหลกัเกณฑ์
เกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไปตามทีก่ าหนดในประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการจดัส่งหรอืแจกจ่ายหนังสอืชี้ชวนและการเสนอขาย
หน่วยลงทุน 

ในกรณีทีส่ านักงานสัง่เพกิถอนการอนุมตัใิหจ้ดัตัง้และจดัการกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง ใหบ้รษิทัจดัการ
กองทุนรวมด าเนินการใหม้ีการเลกิกองทุนรวมทนัที 

22.1.6. เมื่อส านักงานสัง่ให้บรษิทัจดัการเลกิกองทุนเปิดในกรณีทีบ่รษิทัจดัการกระท าการหรอืงดเวน้กระท าการจน 
 ก่อใหเ้กิดความเสยีหายแก่กองทุนเปิดหรอืไม่ปฏิบตัติามหน้าที่ของตน  

                       เงื่อนไขพเิศษ : 

22.1.7. กรณีทีบ่รษิทัจดัการไดร้บัค าสัง่ใหเ้ลกิกองทุนจากหน่วยงานทีม่อี านาจตามกฎหมาย อาท ิค าสัง่ศาล ค าสัง่ 
 อนุญาโตตุลาการ และ/หรอืกรณีปรากฏการณ์อื่นใดตามทีร่ะบุไว้ในโครงการนี้ 

     22.2. การด าเนินการของบรษิทัจดัการ เมื่อเลกิกองทุนรวม :  

บรษิทัจดัการจะด าเนินการดงัต่อไปนี้เพื่อเลกิกองทุน เวน้แต่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต จะพจิารณาผ่อนผนั หรอื
สัง่การใหบ้ริษทัจดัการปฏบิตัเิป็นอย่างอื่น  

(1) ยุตกิารรบัค าสัง่ซื้อและค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนตัง้แต่วนัท าการทีป่รากฏเหตุตาม 22.1.1 

(2) แจง้ใหผู้ท้ีเ่กี่ยวขอ้งทราบภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัทีเ่กดิเหตุการณ์ตาม 22.1.1 โดยวธิีการดงันี้ 

(2.1) แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ชีื่ออยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยช่องทางใดๆ ทีม่หีลกัฐานว่าสามารถตดิต่อผู้
ถอืหน่วยลงทุนได ้ 

(2.2) แจง้เป็นหนังสอืถงึผูดู้แลผลประโยชน์ 

(2.3) แจง้ส านักงานผ่านระบบทีจ่ดัไวบ้นเว็บไซต์ของส านักงาน 

(3) จ าหน่ายหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิทีเ่หลอือยูข่องกองทุนรวมภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัท าการทีป่รากฏกรณี
ตามขอ้ 22.1 เพื่อรวบรวมเงนิเท่าทีส่ามารถกระท าไดเ้พื่อช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนโดย
อตัโนมตั ิ

(4) ช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนตามสดัส่วนจ านวนเงนิทีร่วบรวมไดต้าม (3) ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนภายใน 10 วนัท าการ
นับแต่วนัท าการทีป่รากฏกรณีตามขอ้ 22.1.1 และเมื่อไดด้ าเนินการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนแล้วจะถอืว่าเป็น
การเลกิกองทุนรวม 

เมื่อไดด้ าเนินการตาม (1) ถงึ (4) แล้ว หากมหีลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิคงเหลอือยู่จากการด าเนินการตาม (3) 
บรษิทัจดัการจะด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์ 
เงื่อนไข และวธิกีารช าระบญัชขีองกองทุนรวม  

ในกรณีที่ปรากฏว่ากองทุนเปิดมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรอืมผีูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีจ่ะต้อง
ด าเนินการเพื่อเลกิกองทุนเปิดตามขอ้ “การเลกิโครงการจดัการกองทุนรวม” ใหบ้รษิทัจดัการไดร้บัการยกเวน้ไม่
ต้องปฏบิตัใินเรื่องดงัต่อไปนี้ ในกรณีทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มปีระกาศ
แก้ไขเพิม่เตมิ บรษิทัจดัการจะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามประกาศทีแ่ก้ไขดว้ย 
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(1) การจดัท าและจดัส่งหนังสอืชี้ชวนใหม่ใหเ้ป็นปัจจุบนัตามขอ้ “สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบของบรษิทั
จดัการ” หากวนัทีป่รากฏเหตุตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าวเกดิขึน้ก่อนหรอืในวนัทีค่รบก าหนดจดัท าหรอืจดัส่ง
หนังสอืชี้ชวน 

(2) การจดัท าและจดัส่งรายงานการลงทุนตามขอ้ “สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผิดชอบของบรษิทัจดัการ” หากวนัที่
ปรากฏเหตุตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าวเกิดขึน้ก่อนหรอืในวนัที่ครบก าหนดจดัท าหรอืจดัส่งรายงาน 

(3) การจดัท ารายงานพอร์ตโฟลโิอ ดูเรชนั (portfolio duration) ตามขอ้ “สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบของ
บรษิทัจดัการ” นับตัง้แต่วนัทีป่รากฏเหตุตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าว และการจดัส่งรายงานดงักล่าว หากวนัที่
ปรากฏเหตุตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าวเกิดขึน้ก่อนหรอืในวนัที่ครบก าหนดจดัส่งรายงาน 

(4) การจดัท ารายงานการลงทุนตามขอ้ “สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบของบริษทัจดัการ” นับตัง้แต่วนัที่
ปรากฏเหตุตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าว และการจดัส่งรายงานดงักล่าว หากวนัทีป่รากฏเหตุตามหลกัเกณฑ์
ดงักล่าวเกดิขึน้ก่อนหรอืในวนัทีค่รบก าหนดจดัส่งรายงาน 

(5) การจดัท าและจดัส่งรายงานเพื่อแสดงขอ้มูลตามขอ้ “สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผิดชอบของบรษิทัจดัการ” หาก
วนัทีป่รากฏเหตุการณ์ตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าวเกดิขึน้ก่อนหรอืในวนัทีค่รบก าหนดจดัท าหรอืจดัส่งรายงาน 

(6) การค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 
ตามขอ้ “วธิกีารค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน 
และราคาหน่วยลงทุน” นับตัง้แต่วนัทีป่รากฏเหตุตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าว และการประกาศมูลค่าและราคา
ดงักล่าวตามขอ้ “วธิกีารค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิ มูลค่า
หน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน” นับตัง้แต่วนัทีป่รากฏเหตุตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าว 

 

23. การช าระบญัชีเม่ือเลิกกองทุน :  

เมื่อเลกิโครงการแล้วบรษิทัจดัการจะด าเนินการดงัต่อไปนี้ เวน้แต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงาน จะพจิารณาแก้ไข 
เปลี่ยนแปลง เพิม่เตมิประกาศ ก าหนด สัง่การเหน็ชอบ และ/หรอืผ่อนผนั เป็นอย่างอื่น  

(1) บรษิทัจดัการจะจดัใหม้ีการช าระบญัช ีโดยจะแต่งตัง้ผูช้ าระบญัชทีีส่ านักงาน เหน็ชอบ เพื่อด าเนินการค านวณ รวบรวม
ทรพัย์สนิ จดัท าบญัช ีช าระหนี้สนิ จ าหน่ายและแจกจ่ายทรพัย์สนิแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน รวมทัง้ ท าการอย่างอื่นตามแต่จ าเป็น
เพื่อช าระบญัชขีองกองทุนใหเ้สรจ็สิน้ โดยจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวธิกีารทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
ก าหนด สัง่การ ผ่อนผนั และ/หรอืเหน็ชอบ  

(2) เมื่อช าระค่าใชจ้่าย ค่าธรรมเนียม ค่าภาระตดิพนั เงนิค่าตอบแทนในการช าระบญัช ีและหนี้สนิทัง้หมดของกองทุนเสรจ็สิน้ ผู้
ช าระบญัชจีะด าเนินการเฉลี่ยคนืเงนิใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน ตามมูลค่าทรพัย์สนิสุทธเิท่าทีค่งเหลอือยู่ตามสดัส่วนจ านวน
หน่วยลงทุนทีม่ชีื่อปรากฏอยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ณ วนัเลกิกองทุนรวม   

(3) ในกรณีทีเ่จา้หนี้ของกองทุนไม่ไดย้ื่นค าทวงหนี้แก่ผูช้ าระบญัชี หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่มารบัเงนิหรอืทรพัย์สนิ หรอืไม่ยื่น
เชค็ต่อธนาคารเพื่อใหใ้ชเ้งนิตามเชค็ทีไ่ดร้บัเนื่องจากการแจกจ่ายทรพัย์สนิใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน ผูช้ าระบญัชจีะ
ด าเนินการวางเงนิตามจ านวนหนี้หรอืจ านวนเงนิตามเชค็ หรอืวางทรพัย์สนิอื่น ซึ่งไดห้กัค่าฤชาธรรมเนียมและค่าใชจ้่าย
เกี่ยวกับการวางเงนิหรอืทรพัย์สนิดงักล่าวแล้ว รวมทัง้วางเงนิประกนัค่าฤชาธรรมเนียมไว ้ณ ส านักงานวางทรพัย์ตาม
กฎหมาย กฎขอ้บงัคบั และระเบยีบเกี่ยวกบัการวางทรพัย์ และจะแจง้เป็นหนังสอืใหเ้จา้หนี้ หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน ซึ่งมชีื่อ
ปรากฏในบญัชแีละเอกสารหลกัฐานของกองทุนรวมทราบถงึการวางเงนิหรอืทรพัย์สนิดงักล่าวโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบยีน



ข้อผกูพนั 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล อคิวติี้                          23 

ตอบรบัหรอืโดยวธิอีื่นทีม่หีลกัฐานการตอบรบั อกีทัง้ยงัจะด าเนินการใดๆ ตามความจ าเป็นเพื่อใหส้ านักงาน เป็นผูม้สีทิธิ
ถอนเงนิหรอืทรพัย์สนิทีว่างไว ้ซึ่งเจา้หนี้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนมไิดเ้รยีกเอาภายใน 10 ปี นับแต่วนัถดัจากวนัทีไ่ดร้บั ค า
บอกกล่าวการวางเงนิหรอืทรพัย์สนิในฐานะทีเ่ป็นทรพัย์สนิคงค้างของกองทุนรวม  

(4) ผูช้ าระบญัชจีะต้องช าระบญัชใีหเ้สรจ็สิน้ภายใน 90 วนันับตัง้แต่วนัถดัจากวนัเลิกกองทุนรวม และเมื่อช าระบญัชเีสรจ็สิน้
แล้ว ผูช้ าระบญัชจีะท าการยื่นค าขอจดทะเบยีนเลกิกองทุนพรอ้มทัง้จดัส่งรายงานผลการช าระบญัชตีามแบบทีส่ านักงาน 
ประกาศก าหนด ภายใน 30 วนันับตัง้แต่วนัถดัจากวนัช าระบญัชีเสรจ็สิน้ เวน้แต่ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไม่มารบัเงนิหรอื
ทรพัย์สนิ หรอืไม่ยื่นเชค็แก่ธนาคารเพื่อใหใ้ชเ้งนิตามเชค็ทีไ่ดร้บัเนื่องจากการแจกจ่ายทรพัย์สนิใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน ผู้
ช าระบญัชสีามารถยื่นค าขอจดทะเบยีนเลกิกองทุนรวมไดเ้มื่อพน้ก าหนด 6 เดอืนนับตัง้แต่วนัถดัจากวนัช าระบญัชีเสรจ็สิน้ 
เวน้แต่มเีหตุผลจ าเป็นและสมควรโดยต้องไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน ดว้ย และหากปรากฏว่ายงัมทีรพัย์สนิคงคา้ง
อยู่ ผูช้ าระบญัชจีะจดัการโอนทรพัย์สนิดงักล่าวใหต้กเป็นกรรมสิทธิข์องส านักงาน  

 โครงการจดัการกองทุนรวมทีผ่่านการอนุมตัจิากส านักงาน หรอืผ่านการแก้ไขเพิม่เตมิตามมาตรา 129 แห่งพระราชบญัญตัิ
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ทีแ่นบทา้ยขอ้ผูกพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม ถอื
เป็นส่วนหนึ่งของขอ้ผูกพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม  
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