หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ
กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล โกลบอล อิ ควิ ตี้
Principal Global Equity Fund
(CIMB-PRINCIPAL (FAM) GEF)
• กองทุนหลักลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ลงทุนจึงควรพิ จารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของ
ตนเองด้วย
• กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล โกลบอล อิ ควิ ตี้ มีการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจึง มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิ นตราต่างประเทศ
บริ ษัทจัดการจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้ าเพื่ อป้ องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ไม่น้อยกว่าร้อยละ90 ของ
มูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ เพื่อป้ องกันความเสี่ยงดังกล่าว ทัง้ นี้ กองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทัง้ จานวน
ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รบั กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รบั เงินคืนตา่ กว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
• กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ ตอบแทน ทาให้กองทุนรวมนี้ มีความเสี่ยง
มากกว่ากองทุนรวมอื่น จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่รบั ความเสี่ยงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทัวไป
่ และผู้ลงทุนควรมีความเข้าใจในความเสี่ยงของ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้ า และพิ จารณาความเหมาะสมของการลงทุนจากประสบการณ์ การลงทุน และคานึ งถึง วัตถุประสงค์การลงทุน
และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง
• ในกรณี ที่กองทุนนี้ ไม่สามารถดารงสิ นทรัพย์สภาพคล่องได้ ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่ วยลงทุนได้ตามที่มีคาสั ่งไว้
• การลงทุนในหน่ วยลงทุนมิ ใช่การฝากเงิ น และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุ นในกองทุน รวมนี้ เมื่อเห็นว่าการลงทุ น
เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่ อาจเกิ ดขึ้นจากการลงทุนได้ ดังนัน้ ผู้ลงทุนควรลงทุนใน
กองทุ น เปิ ดพริ น ซิ เพิ ล โกลบอล อิ ควิ ตี้ เมื่ อเห็ น ว่ าการลงทุ น ในกองทุ น รวมนี้ เหมาะสมกับ วัต ถุป ระสงค์ ก ารลงทุ น ของผู้ล งทุ น
และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิ ดขึ้นจากการลงทุนได้
• การพิ จารณาร่างหนังสือชี้ ชวนในการเสนอขายหน่ วยลงทุ นของกองทุนรวมนี้ มิ ได้เป็ นการแสดงว่าสานักงาน ก.ล.ต.ได้รบั รองถึงความ
ถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่ วยลงทุนที่เสนอขายนัน้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิ ทธิ ที่จะปฏิ เสธไม่รบั หรือไม่ดาเนิ นการตามคาสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนของผู้สัง่ ซื้อ หรือสั ่งสับเปลี่ยนของบุคคลใด
หรือกลุ่มบุคคลใดที่ทาให้บริษทั จัดการและหรือกองทุนภายใต้การจัดการมีความเสี่ยงทางกฎหมาย ความทเสี่ยงด้านภาษี หรือความ
เสี่ยงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอื่นทัง้ ในและต่างประเทศที่
มีลกั ษณะเดียวกัน
• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็ นข้อมูล เพื่อใช้อ้างอิ งในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้
สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่ วยลงทุน
• ผู้ลงทุนควรทาความเข้าใจลักษณะสิ นค้า(กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสิ นใจลงทุน

• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลความเสี่ยงในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนตัดสิ นใจลงทุน
สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีที่ 9 สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2566
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หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ บลจ.พรินซิเพิล แต่งตัง้
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คาจากัดความ
เป็ นไปตามประกาศ
1. ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :
1.1 ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) : กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิต้ี
1.2 ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) : Principal Global Equity Fund
1.3 ชื่อย่อ : PRINCIPAL GEF
1.4 ประเภทโครงการ : กองทุนเปิ ด
1.5 ประเภทการขาย : ขายหลายครัง้
1.6 การกาหนดอายุโครงการ : ไม่กาหนด
1.7 อายุโครงการ : - ปี - เดือน - วัน
1.8 อายุโครงการถึงวันที่ (กรณีกาหนดอายุเป็ นช่วงเวลา) : 1.9 เงื่อนไข (อายุโครงการ) :
บริษัทจัดการอาจพิจารณาให้โครงการจัดการกองทุนรวมทีไ่ ด้รบั อนุมตั ิสิ้นสุดลง โดยจะไม่นากองทรัพย์สิน
ไปจดทะเบีย นเป็ นกองทุ น รวม หรือ อาจพิ จ ารณาเลิกโครงการ โดยไม่ ต้ อ งขอมติจ ากผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุ น
ทัง้ นี้ บริษัท จัดการจะดาเนิ นการดังกล่าวโดยคานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของกองทุนและผู้ถือหน่ วยลงทุ น
เป็ นสาคัญในกรณีดงั ต่อไปนี้
- กรณีกองทุนรวมมีจานวนเงินทีไ่ ด้รบั จากการเสนอขายหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดตัง้ กองทุน
- กรณีทมี่ ีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบทีเ่ กี่ยวข้องกับวงเงินรับอนุ ญาตให้นาเงินไปลงทุนในต่างประเทศ
- ผูจ้ ดั การกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม และ/หรือมีเหตุให้
เชื่อได้ว่าเป็ นการปกป้ องรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและผูถ้ อื หน่วยลงทุน
1.10 ลักษณะโครงการ : กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัวไป
่
1.11 ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย
2. จานวนเงิ นทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที่ตราไว้ จานวน ประเภท ราคาของหน่ วยลงทุนที่
เสนอขาย :
2.1 จานวนเงินทุนของโครงการ : 3,000,000,000 บาท
2.1.1. จานวนเงินทุนของโครงการเริม่ ต้น : 2,000,000,000.00 บาท
2.2 เงื่อนไข (จานวนเงินทุนของโครงการ) :
ในระหว่างการเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิขายหน่ วยลงทุ นเกินเงิน ทุนของ
โครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินทุนของโครงการ
2.3 มูลค่าทีต่ ราไว้ต่อหน่วย : 10 บาท
2.4 จานวนหน่วยลงทุน : 200,000,000 หน่วย
2.5 ราคาของหน่วยลงทุนทีเ่ สนอขายครัง้ แรก : 10 บาท
2.6 มูลค่าขัน้ ต่าของการสั ่งซื้อครัง้ แรก : แบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดังนี้
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ : 1,000.00 บาท
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ชนิดสะสมมูลค่า
: 1,000.00 บาท
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
: 50,000,000.00 บาท
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
: 1.00 บาท
ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
: 1.00 บาท
2.7 มูลค่าขัน้ ต่าของการสั ่งซื้อครัง้ ถัดไป : แบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดังนี้
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ : ไม่กาหนด
ชนิดสะสมมูลค่า
: ไม่กาหนด
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
: ไม่กาหนด
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
: ไม่กาหนด
ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
: ไม่กาหนด
2.8 มูลค่าขัน้ ต่าของการสั ่งขายคืน :
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ : ไม่กาหนด
ชนิดสะสมมูลค่า
: ไม่กาหนด
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
: ไม่กาหนด
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
: ไม่กาหนด
ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
: ไม่กาหนด
2.9 จานวนหน่วยลงทุนขัน้ ต่าของการสั ่งขายคืน :
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ : ไม่กาหนด
ชนิดสะสมมูลค่า
: ไม่กาหนด
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
: ไม่กาหนด
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
: ไม่กาหนด
ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
: ไม่กาหนด
2.10 มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั ้ ต่า :
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ : ไม่กาหนด
ชนิดสะสมมูลค่า
: ไม่กาหนด
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
: ไม่กาหนด
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
: ไม่กาหนด
ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
: ไม่กาหนด
2.11 จานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั ้ ต่า :
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ : ไม่กาหนด
ชนิดสะสมมูลค่า
: ไม่กาหนด
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
: ไม่กาหนด
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
: ไม่กาหนด
ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
: ไม่กาหนด
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2.12 รายละเอียดเพิม่ เติม :
ราคาของหน่ วยลงทุนที่เสนอขายครัง้ แรก : 10 บาท บวกค่าธรรมเนียมการขายหน่ วยลงทุน (ถ้ามี) และ
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์และภาษีทเี่ กี่ยวข้อง (ถ้ามี)
บริษัทจัดการขอสงวนสิท ธิในการปรับลด หรือยกเว้นจ านวนมู ลค่าขัน้ ต่ าตามข้อ 2.6 – 2.7 (ถ้ามี) ให้กับ
ผูส้ ั ่งซื้อ หรือสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุนตามประเภทของผู้ลงทุน ตามมูลค่าการซื้อหน่ วยลงทุน ตามระยะเวลา
การถือครองหน่ วยลงทุน ตามช่องทางการซื้อขายหน่ วยลงทุน หรือตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการอาจกาหนด
ขึน้ ในอนาคต เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวก และเป็ นประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหน่ วยลงทุน โดยบริษทั จัดการ
จะประกาศให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ณ ที่ทาการของบริษทั จัดการ และผูส้ นับสนุ นการขาย
หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือประกาศทางเว็บไซด์ของบริษทั จัดการ
อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการลดหรือเปลี่ยนแปลงมูลค่าขัน้ ต่ าของการทารายการสั ่งซื้อ
และ/หรือขายคืน หน่ ว ยลงทุ น ได้ โดยถือ ว่าได้รบั ความเห็น ชอบจากผู้ถือ หน่ ว ยแล้ ว เพื่อรองรับรายการ
ส่งเสริมการขายหรือบริการต่าง ๆ หรือ ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสมมากกว่า การเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวขึ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของบริษทั จัดการ ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ โดยหากมี
การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกล่าวบริษัทจัดการจะประกาศให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ณ ที่ท าการ
ของบริษทั จัดการ และ/หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน และ/หรือประกาศทางเว็บไซด์ของ
บริษทั จัดการ
3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิ ดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิ เศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิ ธีอื่นที่จะลงทุน :
3.1 วัตถุประสงค์ของโครงการ :
โครงการมีวตั ถุประสงค์ตอบสนองผูล้ งทุนทีต่ ้องการผลตอบแทนทีจ่ ะได้รบั จากการลงทุนในตราสารแห่งทุน
โดยกองทุนจะมุ่งเน้นการลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศซึ่งมีวตั ถุประสงค์และนโยบายการ
ลงทุน ที่ต อบสนองวัตถุ ประสงค์ ดังกล่ าวของผู้ลงทุ น ทัง้ นี้ ผู้ลงทุ นควรมีความเข้าใจและสามารถยอมรับ
ความเสีย่ งของการลงทุนต่างประเทศได้
3.2 ประเภทกองทุนตามนโยบายกองทุน : กองทุนรวมตราสารทุน
3.3 ประเภทกองทุนตามลักษณะพิเศษ : กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Fund of Funds
3.4 ประเภทการลงทุ นตามการลงทุ นในประเทศและต่างประเทศ : กองทุน รวมที่เน้น ลงทุ นแบบมีความเสี่ย ง
ต่างประเทศ
3.5 นโยบายการกู้ยมื (ถ้ามี) : ไม่มี
3.6 การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) : ลงทุน เพื่อ การลดความเสีย่ ง (Hedging)
3.7 การลงทุนในตราสารทีม่ ลี กั ษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ไม่ลงทุน
3.8 กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) : มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีช้วี ดั และ
ในบางโอกาสอาจสร้างผลตอบแทนสูงกว่าดัชนีช้วี ดั
3.9 ดัชนีช้วี ดั /อ้างอิง (Benchmark) :
ดัชนี MSCI World Index (Total Return) สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:
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กองทุ นรวมใช้ดัช นี MSCI World Index (Total Return) ปรับด้วยต้ นทุ น การป้ องกัน ความเสี่ย งด้านอัตรา
แลกเปลี่ยน เพื่อคานวณผลตอบแทนเป็ นสกุลเงินบาท ณ วันทีล่ งทุน
บริษัท จัดการขอสงวนสิท ธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วดั ในการเปรีย บเทีย บตามที่บริษัท จัดการเห็น ควรและ
เหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กาหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิ ดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันทีม่ ีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วดั ค่าอธิบายเกี่ยวกับตัวชี้วดั และเหตุผลใน
การเปลี่ยนตัวชี้วดั ดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผลู้ งทุนสามารถใช้
ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
อย่างไรก็ตามในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วดั เพื่อให้เป็ นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อกาหนดของสมาคม
บริษัทจัดการลงทุ น และ/หรือ ประกาศข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐาน
การวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วดั ในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที่
ผูอ้ อกตัวดัชนีของตัวชี้วดั ไม่ได้จดั ทาหรือเปิ ดเผยข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ ของบริษทั จัดการ ภายใน
เวลาทีผ่ ลู้ งทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้
3.10 ลักษณะการจ่าย ผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซบั ซ้อน
3.11 รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :
กองทุน มีน โยบายลงทุ นในหรือมีไว้ซ่ึงหน่ วยลงทุ น ของกองทุน ตราสารทุน และ/หรือ กองทุ น Exchange
Traded Fund (ETF) ตราสารทุ น ต่ างประเทศ โดยเฉลี่ย ในรอบปี บัญ ชีไ ม่ น้ อ ยกว่ าร้อ ยละ 80 ของมู ลค่ า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน โดยสามารถลงทุนได้ในภูมิภาคต่างๆทัวโลก
่
หรือในบางช่วงเวลาอาจเน้นลงทุน
เฉพาะประเทศ กลุ่มประเทศ ภูมภิ าค และหรือกลุ่มธุรกิจ (Sectors) โดยขึ้นอยู่กับสภาวะการลงทุนหรือการ
คาดการณ์สภาวะการลงทุนในแต่ละช่วงเวลาตามดุลยพินิจทีผ่ จู้ ดั การกองทุนเห็นเหมาะสม โดยบริษทั จัดการ
จะลงทุนอย่างน้อย 2 กองทุน ในสัดส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีกองทุนละไม่เกินกว่าร้อยละ 79 ของมูลค่า
ทรัพ ย์ สิ น สุ ท ธิข องกองทุ น ทัง้ นี้ ในการลงทุ น ในหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น ต่ างประเทศจะเป็ นไปตามที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกากับตลาดทุ นประกาศ
กาหนดหรือให้ความเห็นชอบ
ส่ ว นที่ เ หลือ กองทุ น อาจพิ จ ารณาลงทุ น ในตราสารทุ น ตราสารกึ่ ง หนี้ ก่ึง ทุ น หน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น
Exchange Traded Fund และ/หรือตราสารหนี้ที่มลี กั ษณะคล้ายเงินฝาก เงินฝาก ตราสารหนี้ทงั ้ ในประเทศ
และ/หรือต่างประเทศ ตราสารทางการเงิน และ/หรือหลักทรัพ ย์หรือทรัพย์สิ น อื่น ทัง้ ในประเทศและ/หรือ
ต่างประเทศ ที่ออกโดยภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และ/หรือ ภาคเอกชนที่ ได้รบั การจัดอันดับ
ความน่ าเชื่อ ถือ จากสถาบันการจัดอันดับความน่ าเชื่อ ถื อที่ได้รบั การยอมรับจากส านักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. โดยมี อ ัน ดับความน่ าเชื่อ ถือ ของตราสารหรื อ ของผู้อ อกตราสารอยู่ ในอัน ดับที่ส ามารถลงทุ น ได้
(investment grade) นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สนิ อื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธี
อื่นตามทีร่ ะบุไว้ในโครงการหรือตามทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กาหนด
นอกจากนี้ กองทุ น อาจลงทุ น ในสัญ ญาซื้อ ขายล่ ว งหน้ า (Derivatives) โดยมีว ัต ถุ ประสงค์ เพื่ อ ป้ องกั น
ความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงิน
ลงทุนในต่างประเทศ
ในส่วนการลงทุนในประเทศกองทุน จะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ ตราสารทีม่ ีลกั ษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
แฝง (Structured note) รวมถึ ง ตราสารที่ มี อ ั น ดั บ ความน่ า เชื่ อ ถื อ ต่ ากว่ า ที่ ส ามารถลงทุ น ได้ (Non
Investment Grade) ตราสารทีไ่ ม่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ (Unrated Securities) และตราสารทีไ่ ม่
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จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) ทัง้ นี้ กองทุนอาจมีไว้ซ่งึ ตราสารหนี้ที่มีอนั ดับความ
น่ าเชื่อถือ ต่ ากว่าที่สามารถลงทุนได้เฉพาะกรณีที่ตราสารนั น้ ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือที่สามารถ
ลงทุนได้ (Investment Grade) ขณะทีก่ องทุนลงทุนเท่านัน้
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็ น Feeder
Fund หรือกองทุนรวมที่มกี ารลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์และทรัพย์สินทัง้ ในประเทศและ/หรือต่างประเทศ
ได้ หรือกลับมาเป็ นกองทุน Fund of Funds ได้โดยไม่ทาให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum)
เพิ่ม ขึ้น ทัง้ นี้ ให้เป็ น ตามดุ ลยพินิจของผู้จดั การกองทุ น โดยขึ้นกับสถานการณ์ ตลาด และต้ องเป็ น ไปเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดาเนินการแจ้งผู้ถอื หน่ วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อ ย
กว่า 30 วัน โดยผ่ านเว็บไซต์ ของบริษัท จัดการหรือช่ องทางอื่น ใดที่บริษัท จัดการกาหนดก่ อนดาเนิน การ
เปลี่ยนแปลงการลงทุนดังกล่าว
ในกรณี ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.ส านั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือคณะกรรมการตลาดทุ น มีการแก้ ไ ข
เพิม่ เติมประกาศที่เกี่ยวข้องกับกฎเกณฑ์การลงทุนซึ่งกระทบกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนี้ในภายหลัง
บริษัท จัดการจะดาเนิ น การปรับ นโยบายการลงทุ น ดังกล่ าวเพื่อ ให้เป็ น ไปตามประกาศที่คณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กาหนด และให้ถอื ว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน
แล้ว
เงื่อนไขอื่นๆ
1. ในกรณีทกี่ องทุนรวมหน่วยลงทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทาง*หากเกิดเหตุการณ์ที่กองทุนปลายทาง
มีการลดลงในลักษณะใดดังนี้
(1) NAV ณ วันใดวันหนึ่งลดลง > 2/3 ของ NAV กองทุนปลายทาง หรือ
(2) ยอดรวมของ NAV ลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทาการใดติดต่อกันคิดเป็ นจานวน > 2/3 ของ NAV
ของกองทุนปลายทาง
ในกรณี ที่กองทุน ปลายทางมีมู ลค่ าทรัพ ย์ สินสุ ทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวข้างต้ น บริษัท จัดการ
ดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) แจ้งเหตุที่กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดาเนินการของ บลจ.
โดยคานึ ง ถึงประโยชน์ ที่ดีที่ สุ ดของผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุ น โดยรวมให้ส านั กงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และผู้ถือหน่ วยลงทุน ทราบภายใน 3 วันทาการนับแต่ วนั ที่มีการเปิ ดเผยข้อมู ลของ
กองทุนปลายทางทีป่ รากฎเหตุ
(2) เปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผูท้ ี่สนใจจะลงทุนเพื่อให้ผู้ที่
สนใจจะลงทุนรับรูแ้ ละเข้าใจเกี่ยวกับสถานะของกองทุนรวม ทัง้ นี้ บริษัทจัดการกองทุนรวม
ต้องดาเนินการให้บุคลากรทีเ่ กี่ยวข้องเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินการดังกล่าวด้วย
(3) ปฏิ บัติต ามแนวทางการด าเนิ น การตาม (1) ให้แ ล้ ว เสร็จ ภายใน 60 วัน นั บแต่ ว ัน ที่ มีก าร
เปิ ดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทางทีป่ รากฏเหตุ
(4) รายงานผลการดาเนินการให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทาการนับแต่
วันทีด่ าเนินการแล้วเสร็จ
ทัง้ นี้ ระยะเวลาในการด าเนิ น การตามข้ อ (3) บริ ษั ท จัด การสามารถขอผ่ อ นผัน ต่ อ ส านั กงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
*กองทุ น ปลายทาง หมายถึง กองทุ น ที่กองทุ น หน่ วยลงทุ น หรือกองทุ น ฟี ดเดอร์ ไปลงทุ น ซึ่ง มี
ลักษณะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์โดยครบถ้วนดังนี้
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(1) เป็ นกองทุนรวมตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และให้หมายความรวมถึง
กองทุนที่มีลกั ษณะเป็ นการลงทุนร่วมกันของผู้ลงทุน ไม่ว่าจะจัดตัง้ ขึ้นตามกฎหมายไทยหรือ
กฎหมายต่างประเทศและไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะจัดตัง้ ในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปแบบอื่ นใด
เช่ น กองทุ น อสัง หาริม ทรัพ ย์ ต่ างประเทศ (REIT) หรือ โครงการจัดการลงทุ น (collective
investment scheme) เป็ นต้น
(2) เป็ นกองทุนทีก่ องทุนหน่ วยลงทุนหรือกองทุนฟี ดเดอร์ มีการลงทุนในกองทุนตาม (1) ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 5 ของ NAVของกองทุนตาม (1) นัน้
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงชนิดของหน่ วยลงทุนของกองทุนที่ลงทุน (classes
หรือ sub-classes) หรือขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงกองทุนรวมต่างประเทศทีล่ งทุนทีแ่ ตกต่างไปจาก
ทีร่ ะบุในรายละเอียดโครงการกองทุนนี้โดยขึน้ อยู่กบั ดุลพินิจของบริษทั จัดการ ซึ่งกองทุนรวมต่างประเทศ
ที่พิจารณาเลือกทดแทนกองทุ นเดิม จะต้องมีนโยบายการลงทุนที่สอดคล้อ งกับนโยบายการลงทุนของ
กองทุนนี้ และมีคุณสมบัติหน่ วยลงทุนต่างประเทศเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทัง้ นี้ โดยคานึงถึง
และรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ
ในกรณี การดาเนินการดังกล่ าวทาให้การลงทุนไม่เป็ น ไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภท
ของกองทุน บริษัท จัดการจะดาเนินการตามหัวข้อ “อัตราส่วนการลงทุ น ในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น
เพื่อเป็ นทรัพ ย์สินของกองทุ นรวม” ส่ว นที่ 6: การดาเนิ น การเมื่อการลงทุ นไม่เป็ น ไปตามนโยบายการ
ลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุนรวม
3. บริษัท จัดการขอสงวนสิท ธิที่ จะน าเงิน ลงทุ น บางส่ วนหรือทัง้ หมดมาลงทุ น ในประเทศไทย ทัง้ นี้ เพื่ อ
ประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เช่น ในกรณีที่มีความผิดปกติของตลาด หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง
ของภาวะตลาดหรือการคาดการณ์ ภาวะตลาดทาให้การลงทุนในต่างประเทศขาดความเหมาะสมในทาง
ปฎิบตั ิ หรือกรณีอ่นื ใดที่เกิดจากสาเหตุที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย หรือ
ประกาศทีเ่ กี่ยวข้อง หรือเกิดภาวะสงคราม เป็ นต้น
3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ :
ลงทุนในต่างประเทศลงทุนในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลให้กองทุนมี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยง
ต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื ทีจ่ ะลงทุน :
3.13.1 ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื ทีจ่ ะลงทุนในประเทศ :
ส่วนที่ 1 : ตราสาร TS (transferable securities)
เป็ นไปตามประกาศ
ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สนิ ประเภทหน่วย CIS
เป็ นไปตามประกาศ โดยไม่ลงทุนในหน่วย infra และหน่วย Property
ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สนิ ประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
เป็ นไปตามประกาศ
ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสญ
ั ญาขายคืน (Reverse Repo) การลงทุนใน Reverse
Repo
ไม่มกี ารลงทุน
ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยมื หลักทรัพย์ (Securities Lending)
ไม่มกี ารลงทุน
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ส่วนที่ 6 : ธุรกรรมประเภท Derivatives
เป็ นไปตามประกาศ
ส่วนที่ 7 : ทรัพย์สนิ ประเภททองคาแท่ง (เฉพาะกรณีทเี่ ป็ นการลงทุนเพื่อกองทุนรวมทองคา)
ไม่มกี ารลงทุน
ส่วนที่ 8 : ทรัพย์สนิ ประเภทหน่วย private equity
ไม่มกี ารลงทุน
3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื ทีจ่ ะลงทุนในต่างประเทศ :
ส่วนที่ 1 : ตราสาร TS (transferable securities)
เป็ นไปตามประกาศ
ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สนิ ประเภทหน่วย CIS
เป็ นไปตามประกาศ โดยไม่ลงทุนในหน่วย infra และหน่วย Property
ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สนิ ประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากต่างประเทศ
เป็ นไปตามประกาศ
ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสญ
ั ญาขายคืน (Reverse Repo)
ไม่มกี ารลงทุน
ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยมื หลักทรัพย์ (securities lending)
ไม่มกี ารลงทุน
ส่วนที่ 6 : ธุรกรรมประเภท Derivatives
เป็ นไปตามประกาศ
ส่วนที่ 7 : ทรัพย์สนิ ประเภททองคาแท่ง (เฉพาะกรณีทเี่ ป็ นการลงทุนเพื่อกองทุนรวมทองคา)
ไม่มกี ารลงทุน
ส่วนที่ 8 : ทรัพย์สนิ ประเภทหน่วย private equity
ไม่มกี ารลงทุน
3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่น เพื่อเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม :
อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่น เพื่อเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมในประเทศและ
ต่างประเทศ :
ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามผูอ้ อกทรัพย์สนิ หรือคู่สญ
ั ญา (Single Entity Limit)
เป็ นไปตามประกาศ และกรณีทกี่ ารลงทุนไม่เป็ นไปตามข้อนี้จะดาเนินการให้เป็ นไปตามทีป่ ระกาศกาหนด
ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)
เป็ นไปตามประกาศ และกรณีทกี่ ารลงทุนไม่เป็ นไปตามข้อนี้จะดาเนินการให้เป็ นไปตามทีป่ ระกาศกาหนด
ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามประเภททรัพย์สนิ (product limit) เฉพาะส่วนทีไ่ ม่เป็ นไปตาม
ประกาศ
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ข้อ
1

ประเภททรัพย์สนิ

อัตราส่วน (% ของ NAV)

ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้ก่งึ ทุนหรือ Basel lll ทีม่ ี
อันดับความน่ าเชื่อทีต่ วั ตราสารและ/หรือผูอ้ อกตราสาร
ทีต่ ่ากว่าทีส่ ามารถลงทุนได้ (non-investment grade /
unrated)

รวมกันไม่เกิน 15%

ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการทีล่ งทุน (concentration limit)
เป็ นไปตามประกาศ และกรณีทกี่ ารลงทุนไม่เป็ นไปตามข้อนี้จะดาเนินการให้เป็ นไปตามที่ประกาศ
กาหนด และไม่ลงทุน หน่วย Property, หน่วย Infra, หน่วย Private Equity
ส่วนที่ 5 : การดาเนินการเมื่อทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนขาดคุณสมบัตหิ รือการลงทุนไม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุน
เป็ นไปตามประกาศ และกรณีทกี่ ารลงทุนไม่เป็ นไปตามข้อนี้จะดาเนินการให้เป็ นไปตามทีป่ ระกาศ
กาหนด
ส่วนที่ 6 : การดาเนินการเมื่อการลงทุนไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของ
กองทุน
เป็ นไปตามประกาศ และกรณีทกี่ ารลงทุนไม่เป็ นไปตามข้อนี้จะดาเนินการให้เป็ นไปตามทีป่ ระกาศ
กาหนด
4. การแบ่งชนิ ดหน่ วยลงทุน (Class of Unit) :
4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : มี
4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน :
- ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากผูถ้ อื หน่วยลงทุน
- ระยะเวลาการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
4.3. รายละเอียดเพิม่ เติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) :
1. ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ชื่อย่อ PRINCIPAL GEF-R) (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
เหมาะกับผู้ลงทุน ประเภทบุ คคลธรรมดา เปิ ดโอกาสให้ผู้ลงทุ นรับรายได้สม่าเสมอจากการขายคื นหน่ วยลงทุ น
อัตโนมัติ และไม่ต้องเสียภาษีจากเงินได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตนิ ัน้
2. ชนิดสะสมมูลค่า (ชื่อย่อ PRINCIPAL GEF-A)
เหมาะสาหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิ ดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital
Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)
3. ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน (ชื่อย่อ PRINCIPAL GEF-I) (ยังไม่เปิ ดให้บริการ):
เหมาะสาหรับผู้ลงทุนประเภทนิติบุคคล/สถาบัน/บุคคลธรรมดา ที่ต้องการรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุ น
(Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) โดยกาหนดขัน้ ต่ าในการลงทุนสูงกว่าหน่ วย
ลงทุนชนิดอื่น
4. ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม (ชื่อย่อ PRINCIPAL GEF-C)
เหมาะส าหรับผู้ล งทุ นประเภทกลุ่ ม บุคคล นิติบุคคล/สถาบัน ที่บริษัท จัดการกาหนด อาทิ ผู้ลงทุ น กลุ่ มกองทุ น
สารองเลี้ยงชีพ กองทุนส่วนบุคคลภายใต้การบริหารของบริษทั จัดการ ผูล้ งทุนกลุ่มกรมธรรม์ประกันชีวติ
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ควบหน่ วยลงทุน (Unit Linked) กองทุนรวมของบริษัทจัดการอื่น การลงทุนจากนิติบุคคล/สถาบันทีม่ ีการ
ให้บริการบริห ารพอร์ต การลงทุ น ในรูปแบบ Asset Allocation Model รวมถึงผู้ล งทุ น กลุ่ ม ผู้ล งทุ น อื่น ที่
บริษทั จัดการประกาศเพิม่ ในอนาคต เป็ นต้น
5. ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ (ชื่อย่อ PRINCIPAL GEF-X)
เหมาะสาหรับผู้ลงทุนประเภทกองทุนรวมอื่นที่อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ หรือการลงทุนใน
หรือมีไว้ซ่ึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่บริษทั จัดการเดียวกันเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการดาเนินการ อาทิ
กองทุน รวมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ หรือ ผู้ลงทุนกลุ่มที่ทารายการซื้อขายหน่ วยลงทุ นผ่าน
ช่องทางอิเลคทรอนิกส์ รวมถึงกลุ่มผูล้ งทุนอื่นทีบ่ ริษัทจัดการประกาศเพิม่ เติมในอนาคต โดยเปิ ดโอกาสให้
ผูล้ งทุนรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total
return)
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมประเภทผู้ลงทุนเพื่อลงทุนในชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม
และชนิ ดผู้ลงทุ น พิเศษได้ โดยบริ ษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดล่ว งหน้ าอย่างน้อ ย 7 วัน ก่อ นวัน
เปลี่ยนแปลง และประกาศผ่านทางเว็บไซด์ของบริษทั จัดการให้ทราบ
ทัง้ นี้ ผู้ลงทุ น บุคคลธรรมดา และผู้ ลงทุ น สถาบัน สามารถลงทุ น ได้ในหน่ วยลงทุ น ทุ กชนิ ดตามเงื่อ นไขที่
กองทุนกาหนด ทัง้ นี้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการเพิม่ เติม เปลี่ยนแปลงปรับปรุง หรือเปิ ดบริการหน่วย
ลงทุนชนิดที่ยงั ไม่ได้เปิ ดให้บริการ เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่ วยลงทุน และคานึงถึงผลประโยชน์
ของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนเป็ นสาคัญ โดยบริษทั จัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้า
อย่ างน้ อ ย 7 วัน ก่ อ นวัน เปลี่ ย นแปลง ที่ ท าการทุ ก แห่ ง ของบริษั ท จัด การและ ณ สถานที่ ติ ด ต่ อ ของ
ผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และประกาศผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัท
จัดการให้ทราบ
5. การเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรก :
5.1 ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก :
- บริษทั จัดการ
- ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- อินเตอร์เน็ตของบริษทั จัดการ (www.principal.th)
- ระบบบริการทางโทรศัพท์ (Call Center)
5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก :
สามารถดูขอ้ มูลในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.
6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก :
6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก :
- Internet
- บริษทั จัดการ
- ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- ระบบโทรศัพท์อตั โนมัตขิ องบริษทั จัดการ
หรือวิธกี ารอื่นๆ เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนในอนาคต
6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก :
สามารถดูขอ้ มูลในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิต้ี
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6.3. การสั ่งซื้อหน่วยลงทุน :
ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
7. การรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน :
7.1. ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
- Internet
- บริษทั จัดการ
- ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- ระบบโทรศัพท์อตั โนมัตขิ องบริษทั จัดการ
หรือวิธกี ารอื่นๆ เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนในอนาคต
7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิม่ เติม :
สามารถดูขอ้ มูลในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.
7.3. วิธกี ารรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
- รับซื้อแบบดุลยพินิจของผูล้ งทุน
- รับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
7.4. รายละเอียดวิธกี ารรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิม่ เติม :
กรณีรบั ซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ :
มี
ชนิดสะสมมูลค่า
:
ไม่มี
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
:
ไม่มี
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
:
ไม่มี
ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
:
ไม่มี
หลักเกณฑ์การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ :
1. กองทุ น จะพิ จ ารณารับ ซื้ อ คื น หน่ ว ยลงทุ น อัต โนมัติ ไ ม่ เกิ น ปี ละ 12 ครัง้ โดยพิ จ ารณาจากผลการ
ดาเนินงานสิ้นสุดตามช่วงเวลาทีบ่ ริษทั จัดการเห็นสมควร จากกาไรสะสม หรือกาไรสุทธิในงวดบัญชีทจี่ ะ
จ่ายเงิน ค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตแิ ล้วแต่กรณี
2. การพิจารณาจ่ายเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตจิ ะขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษทั จัดการ
7.4.1 วิธกี าร วันเวลา และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
7.4.1.1 วิธกี ารรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
1. บริษทั จัดการจะถือว่าผูถ้ อื หน่วยลงทุนได้ตกลงสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนและมอบหมายให้
บริษทั จัดการดาเนินการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถอื หน่ วยลงทุนไม่เกินปี ละ
12 ครัง้ โดยการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผถู้ ือหน่ วยลงทุนดังกล่าว จะมีผลให้
จานวนหน่วยลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนลดลง
2. บริษทั จัดการจะดาเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตใิ ห้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทีม่ ี
รายชื่ออยู่ตามหลักฐานทีป่ รากฏในทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน ของวันทีร่ บั ซื้อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัตนิ ัน้ โดยจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้ ผูถ้ อื หน่วยลงทุนจากการจ่ายเงินปั น
ผลของหลักทรัพย์ทกี่ องทุนไปลงทุน หรือจากรายได้จากการลงทุนสุทธิบวก/หักกาไร
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิต้ี
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หรือขาดทุนสุทธิทเี่ กิดขึน้ (ถ้ามี) โดยการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตดิ งั กล่าวจะไม่เกิน
จานวนเงินสดที่กองทุนทีม่ อี ยู่ ณ ขณะนัน้
บริษทั จัดการจะดาเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตใิ ห้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทีม่ รี ายชื่ออยู่
ตามหลักฐานทีป่ รากฏในทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน ให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนตามสัดส่วนจานวน
หน่วยลงทุนทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุนถือต่อจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมด โดย
บริษทั จัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนทีค่ านวณได้เมื่อสิน้ วันทาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัตเิ ป็ นเกณฑ์ในการคานวณราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
ทัง้ นี้ ผูถ้ อื หน่วยลงทุนอาจไม่ได้รบั เงินตามมูลค่าหน่ วยลงทุนอันเนื่องมาจากมูลค่าหน่วย
ลงทุนนัน้ อาจจะต้องถูกหักด้วยค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ เช่น ค่าใช้จ่ายอื่นใดทีเ่ กิดขึน้ จริงจาก
การดาเนินงานดังกล่าว เป็ นต้น โดยบริษทั จัดการจะนาเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัตดิ งั กล่าว ไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสัน้
โดยจานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสัน้ ทีผ่ ู้
ถือหน่วยลงทุนจะได้รบั จะคานวณโดยราคาหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เดลี่
ตราสารรัฐระยะสัน้ ภายใน 5 วันทาการนับถัดจากวันทีบ่ ริษทั จัดการดาเนินการรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ในวันทารายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตกิ องทุน ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนทีย่ งั มิได้เปิ ดบัญชี
กองทุ น เปิ ด พริ น ซิเพิ ล เดลี่ ตราสารรัฐ ระยะสัน้ บริษัท จัดการจะดาเนิ น การเปิ ดบัญ ชี
กองทุ น ดังกล่ าวให้ ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุ น อัต โนมัติ โดยถื อ ว่ าผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ได้ ใ ห้ค วาม
ยินยอมในการดาเนินการดังกล่าวแล้ว
3. บริษัทจัดการจะลดจานวนหน่ วยลงทุนในวันทาการถัดจากวันทาการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
อัตโนมัตนิ ัน้
4. บริษัทจัดการจะใช้รายชื่อผู้ถอื หน่วยลงทุนในทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยลงทุน ณ วันทาการขาย
คืนหน่ วยลงทุนดังกล่าวโดยจะปิ ดทะเบีย นผู้ถื อหน่ วยลงทุนเพื่อพักการโอนหน่ วยลงทุ น
สาหรับการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวในวันทาการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
7.4.1.2 เอกสารประกอบการสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนอาจดาเนินการดังต่อไปนี้ได้ หากได้รบั อนุญาตจากบริษทั จัดการ
กรณี ผู้ถือหน่ วยลงทุ น ประสงค์ ที่ จะขอให้บริษัทจัดการหรือ นายทะเบียนจ่ายเงิน ค่าขายคืน
หน่ วยลงทุน ให้กับบุคคลอื่น ที่ไม่ใช่ผู้ถือหน่ วยลงทุน หรือกองทุนอื่นที่อ ยู่ภายใต้การบริหาร
ของบริษั ท จัด การตามที่ กาหนด ผู้ ถือ หน่ ว ยลงทุ น จะต้ อ งแสดงความประสงค์ ดัง กล่ าวใน
“หนังสือแสดงเจตจ านงการจ่ายเงิน ค่าขายคืน หน่ วยลงทุ น” หรือ เอกสารอื่นที่บริษัทจัดการ
กาหนด เมื่อบริษทั จัดการได้ดาเนินการจ่ายเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินทีไ่ ด้เมื่อเป็ นไป
ตามเกณฑ์ การรับซื้ อ คืน หน่ วยลงทุน อัตโนมัติ ตามวิธีการและบุ คคลที่ผู้ถือ หน่ ว ยลงทุ นได้
แสดงความประสงค์แ ล้ว บริษัท จัดการจะถือ ว่าผู้ถือ หน่ ว ยลงทุน ได้รบั เงินค่ าขายคืน หน่ ว ย
ลงทุน ในครัง้ นั น้ ๆ เรียบร้อ ยแล้ว และผู้ถือ หน่ ว ยลงทุ นตกลงยอมรับว่าการที่บริษัท จัดการ
ดาเนิ นการตามความประสงค์ข องผู้ ถือ หน่ ว ยลงทุ น ใน“หนั งสือแสดงเจตจ านงการจ่ ายเงิน
ค่าขายคืนหน่ วยลงทุน” หรือเอกสารอื่นที่บริษัทจัดการกาหนดดังกล่าว ผู้ถือหน่ วยลงทุนให้
ถือว่าตนได้รบั เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนในครัง้ นัน้ ๆ เรียบร้อยแล้ว
และบริษัท จัดการจะถือ ว่ารายละเอีย ดตาม “หนั ง สือ แสดงเจตจ านงการจ่ายเงิน ค่าขายคืน
หน่ วยลงทุ น ”มีผ ลให้บัง คับใช้ตัง้ แต่ ว ัน ที่ผู้ถือ หน่ วยลงทุ น ยื่น “หนั ง สือ แสดงเจตจานงการ
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จ่ายเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุน” และให้มีผลใช้บงั คับไปจนกว่าผู้ถือหน่ วยลงทุนได้แจ้งยกเลิก
หรือเปลี่ยนแปลงต่อบริษทั จัดการเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเท่านัน้
เอกสารประกอบ “หนังสือแสดงเจตจานงการจ่ายเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน” หรือเอกสารอื่นที่
บริษทั จัดการกาหนด
กรณีบุคคลที่ผู้ถือหน่ วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ ให้จ่ายเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้เป็ น
บุคคลธรรมดา
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ซึ่งลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
สาเนาสมุดบัญ ชีเงิน ฝาก (ในกรณี ที่ข อให้จ่ายเงิน ค่าขายคืน หน่ วยลงทุ นโดยการน าเงินเข้า
บัญชี)
หรือเอกสารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการยอมรับหรือกาหนดเพิม่ เติมในอนาคต
กรณีบุคคลทีผ่ ู้ถือหน่ วยลงทุ นได้แสดงความประสงค์ให้จ่ายเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้เป็ น
นิตบิ ุคคล
สาเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์/หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และหนังสือ
บริคณฑ์สนธิ ซึ่งลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคล
สาเนาบัตรประชาชนของผูม้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคล ซึ่งลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
สาเนาสมุดบัญ ชีเงิน ฝาก (ในกรณี ที่ข อให้จ่ ายเงิน ค่าขายคืน หน่ ว ยลงทุ นโดยการน าเงินเข้า
บัญชี)
หรือเอกสารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการยอมรับหรือกาหนดเพิม่ เติมในอนาคต
บริษัท จัดการสงวนสิท ธิ ที่จ ะดาเนิ น การหรือ ไม่ ดาเนิ น การตามหนั งสือ แสดงเจตจ านงการ
จ่ายเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเอกสารอื่นใดทีบ่ ริษัทจัดการกาหนด ซึ่งผูถ้ อื หน่วยลงทุนได้
มอบไว้กับบริษัทจัดการแล้วได้ หากเกิดกรณี ที่บริษัท จัดการพิจารณาเห็น ว่าการดาเนินการ
ตามหนังสือแสดงเจตจานงการจ่ายเงินค่ าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเอกสารอื่นใดดังกล่าวจะมี
ผลกระทบต่อกองทุนหรือผู้ถอื หน่ วยลงทุนโดยรวม หรืออาจทาให้เกิดความเสีย่ งทางกฎหมาย
หรือความเสี่ยงในการทาธุรกรรมที่เกี่ยวกับการฟอกเงิน หรือชื่อเสียงของบริษัท จัดการหรือ
กองทุน หรือเพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี) หรือ
เพื่อให้เป็ นไปตามคาสั ่งหรือการตีความหรือการให้ความเห็นของหน่วยงานผูม้ ีอานาจ โดยไม่
จาเป็ นต้องแจ้งผู้ถือ หน่ วยลงทุนทราบก่อนการดาเนินการหรือไม่ดาเนินการดังกล่าว และให้
ถือว่าการดาเนินการดังกล่าวได้รบั ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่ วยลงทุนด้วยแล้ว โดยไม่ถือว่า
บริษัทจัดการดาเนิน การผิดไปจากโครงการแต่อย่างใด และไม่ถือเป็ นการแก้ ไขรายละเอีย ด
ของโครงการ ทัง้ นี้ หากไม่ มีคาสั ่งห้ามหรือข้อห้ามใดๆ บริษัท จัดการสามารถพิจารณาจ่าย
เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวให้กบั ผูถ้ อื หน่วยลงทุนแทนได้
กรณีรบั ซื้อคืนปกติ
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ : มี
ชนิดสะสมมูลค่า
: มี
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
: มี
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
: มี
ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
: มี
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7.4.2 วิธกี าร วันเวลา และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนปกติ
บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนทีค่ านวณได้ ณ สิน้ วันทาการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน เป็ นเกณฑ์
ในการคานวณราคารับซื้อคืนโดยมูลค่าหน่ วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุน ต้องเป็ น มูลค่า
และราคาทีไ่ ด้รบั การรับรองโดยผูด้ ูแลผลประโยชน์แล้ว
ทัง้ นี้ จ ะมีร ายละเอีย ดตามที่ ร ะบุ ไ ว้ในข้ อ “วิธีการคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณ และการ
ประกาศมู ล ค่ าทรัพ ย์ สิ น สุ ท ธิ มู ล ค่ าหน่ ว ยลงทุ น และราคาหน่ ว ยลงทุ น หลักเกณฑ์ แ ละวิ ธีการ
ดาเนินการในกรณีทมี่ ูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง”
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน = มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิน้ วันทาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
หักด้วย ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน และค่ าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์และภาษีที่
เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
วิธกี ารรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
7.4.2.1 สั ่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
ก) ขัน้ ตอนและวิธกี าร
(1) ผู้ถือหน่ วยลงทุ น ที่ประสงค์ จ ะขายคืน หน่ ว ยลงทุ น สามารถติดต่ อ ขายคื น ได้ที่
บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุ นการขายหรือรับ ซื้อคืนได้ทุกวันทาการ ในเวลาเปิ ด
ทาการ
โดยต้อ งกรอกข้อ ความในใบคาสั ่งขายคืน หน่ วยลงทุน โดยระบุ รายละเอีย ดและ
ความจานงให้ครบถ้วนชัดเจน และจะต้องระบุจานวนหน่วยลงทุนทีต่ ้องการจะขาย
คืน หรือระบุจานวนเงินที่ต้องการได้รบั จากการขายคืนหน่วยลงทุนอย่างใดอย่าง
หนึ่ง
(2) ผูข้ ายคืนทีไ่ ด้ทาการยื่นแสดงความจานงในการขายคืนหน่วยลงทุนแล้ว จะทาการ
ยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงไม่ได้ ทัง้ นี้ เว้นแต่จะได้รบั อนุ ญาตจากบริษัทจัดการ ซึ่ง
ขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจในการพิจารณาของบริษทั จัดการเป็ นรายกรณี
(3) ในการขายคืน หน่ ว ยลงทุ น นั ้น ผู้ถือ หน่ วยลงทุ น ประเภทบุ คคลธรรมดาจะต้ อ ง
แสดงบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ
หรื อ บั ต รแสดงตนอื่ น ใดที่ บ ริษั ท จัด การเห็ น สมควร ต่ อ บริ ษั ท จัด การ หรื อ
ผู้ส นั บ สนุ น การขายหรือ รับ ซื้อ คืน ส าหรับผู้ถื อ หน่ วยลงทุ น ประเภ ทนิ ติบุคคล
จะต้องแสดงถึงเอกสารสาคัญ ที่แสดงถึงการทานิติกรรมในนามของนิติบุคคลนั ้น
ด้วย
(4) ในกรณีที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนระบุจานวนหน่วยลงทุน และ/หรือจานวนเงินทีต่ ้องการ
ขายคืน ในใบคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจานวนหน่วยลงทุนและ/หรือ
จานวนเงินทีป่ รากฏในบัญชีกองทุนของผู้ถอื หน่วยลงทุนทีบ่ นั ทึกโดยนายทะเบียน
หน่ ว ยลงทุ น หรือ ขายแล้ ว ท าให้ค งเหลือ ต่ า กว่ าจ านวนที่ ต ามเงื่อ นไขกองทุ น
กาหนด บริษัท จัดการจะถือว่ าผู้ถือหน่ ว ยลงทุ น ประสงค์จ ะขายคืน หน่ ว ยลงทุ น
ทัง้ หมดเท่าทีป่ รากฏอยู่ในรายการทีบ่ นั ทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนัน้
(5) นายทะเบียนหน่ วยลงทุน ซึ่งได้รบั มอบหมายจากบริษัทจัดการ จะจัดส่ ง หนังสือ
รับรองสิทธิในหน่ วยลงทุน หรือหลักฐานแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน หรือเอกสาร/
ข้อความใดซึ่งไม่จากัดรูปแบบและวิธีการอันสามารถเป็ นหลักฐานยืน ยัน การท า
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิต้ี

13

รายการขายคืนหน่ วยลงทุนดังกล่าวได้ ให้แก่ผสู้ ัง่ ซื้อหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทา
การนับแต่วนั ทาการถัดจากวันทารายการขายคืนหน่วยลงทุนนัน้
7.4.2.2. สั ่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษทั จัดการ (www.principal.th)
ก) ขัน้ ตอนและวิธกี าร
(1) ผู้ที่ประสงค์ จ ะขายคืน หน่ ว ยลงทุ น ทางอิน เทอร์เน็ ต ของบริษัท จัดการ จะต้ อ ง
กรอกแบบฟอร์ม ขอใช้บริการผ่ านเว็บไซด์ ของบริษัท จัดการ www.principal.th
หรือติดต่อขอรับแบบฟอร์มดังกล่ าวได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุ นการขาย
หรือ รับซื้อ คืน พร้อ มส าเนาบัต รประชาชน หลังจากบริษัท ได้ต รวจสอบความ
ถูกต้องของหนังสือยินยอมดังกล่าวกับธนาคารเจ้าของบัญชีแล้ว จะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทีข่ อใช้บริการทราบ
หลังจากนัน้ บริษทั จัดการจะจัดส่งชื่อผูใ้ ช้และรหัสผ่านให้กบั ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนทีข่ อ
ใช้บริการทางไปรษณีย์ลงทะเบียน และ/หรือวิธกี ารอื่นใดทีบ่ ริษัทจัดการกาหนด
และเห็นว่าเหมาะสมโดยเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของผูจ้ องซื้อ ซึ่งผูถ้ อื รหัสประจาตัว
ต้องเก็บรักษาไว้เป็ นความลับ ทัง้ นี้บริษัทจัดการจะไม่รบั ผิดชอบใด ๆ ทัง้ สิ้นใน
กรณีทบี่ ุคคลทีม่ ใิ ช่เจ้าของรหัสประจาตัวของผู้ถอื หน่วยลงทุนทารายการผ่านทาง
ระบบอินเทอร์เน็ตของบริษทั จัดการ
(2) ในการเข้ามาใช้บริการซื้อขายหน่ วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษทั จัดการครัง้
แรก ระบบจะให้ ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ท าการเปลี่ ย นแปลงรหัส ผ่ านที่ ไ ด้ ร ับ เป็ น
รหัสผ่านใหม่เสียก่อนจึงจะสามารถใช้บริการได้
(3) ผู้ถือ หน่ ว ยลงทุ นจะท าการขายคืน หน่ วยลงทุ นผ่ านบริการซื้อ ขายหน่ วยลงทุ น
ทางอิน เทอร์ เน็ ต ของบริษัท จัดการได้โดยเข้าสู่ ระบบการซื้อขายโดยผ่านทาง
เว็บไซต์ “www.principal.th” ของบริษทั จัดการ ได้ตลอด 24 ชัวโมง
่
(4) ในกรณีทผี่ ู้ถอื หน่วยลงทุนระบุจานวนหน่ วยลงทุน และ/หรือจานวนเงินทีต่ ้องการ
สับเปลี่ยนมากกว่ าจ านวนหน่ ว ยลงทุ น และ/หรือ จ านวนเงิน ที่ปรากฏในบัญ ชี
กองทุนของผู้ถอื หน่ วยลงทุนทีบ่ นั ทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษทั จัดการ
จะถือว่าผู้ถือหน่ วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทัง้ หมดเท่าที่ปรากฏ
อยู่ในรายการทีบ่ นั ทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนัน้
(5) นายทะเบียนหน่ วยลงทุนซึ่งได้รบั มอบหมายจากบริษัทจัดการ จะจัดส่งหนังสือ
รับรองสิทธิในหน่ วยลงทุน หรือ หลักฐานแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน หรือเอกสาร/
ข้อความใดซึ่งไม่จากัดรูปแบบและวิธีการอันสามารถเป็ นหลักฐานยืนยันการทา
รายการขายคืนหน่ วยลงทุนดังกล่าวได้ ให้แก่ผู้ส ั ่งซื้อหน่ วยลงทุนภายใน 15 วัน
ทาการนับแต่วนั ทาการถัดจากวันทารายการขายคืนหน่วยลงทุนนัน้
ข) เงื่อนไขการใช้บริการ
(1) เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกโดยเครื่องพิมพ์ของผู้ส ั ่งขายคืนหน่ วยลงทุนเป็ น
เพี ย งเอกสารการบัน ทึก รายการเท่ านั ้น ไม่ ใ ช่ ห ลัก ฐานการท ารายการอย่ าง
สมบูรณ์ บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็ นหลักฐาน
ในการทารายการทีส่ มบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้
(2) การขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่ วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ต หากเกิด
ข้อผิดพลาดจากระบบการให้บริการ บริษัท จัดการจะดาเนินการตรวจสอบและ
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิต้ี
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แก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รบั แจ้งจาก
ผูถ้ อื หน่วยลงทุน
7.4.2.3. ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการทางโทรศัพท์ (Call Center) ของบริษทั จัดการ
ก) ขัน้ ตอนและวิธกี าร
(1) ผู้ส ั ่งขายคืน หน่ ว ยลงทุ น จะท าการขายคืน หน่ ว ยลงทุ น ผ่ านระบบบริก ารทาง
โทรศัพ ท์ (Call Center) ของบริษั ท จัดการที่ห มายเลขโทรศัพ ท์ 0-26869595
หรือ ที่อ าจมีการเปลี่ย นแปลงได้ในอนาคต ได้ในเวลาท าการของบริษัท จัดการ
โดยเจ้าหน้าทีจ่ ะทาการตรวจสอบรายละเอียดความมีตัวตนของผูถ้ อื หน่ วยลงทุน
ก่ อ นท ารายการทุ กครัง้ และจะต้ อ งท ารายการให้เสร็จ สมบู รณ์ ภายในเวลาที่
กาหนดตามเงื่อนไขของบริษทั จัดการ
(2) ในกรณีทผี่ ู้ถอื หน่วยลงทุนระบุจานวนหน่ วยลงทุน และ/หรือจานวนเงินทีต่ ้ องการ
ขายคืนมากกว่าจานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจานวนเงินทีป่ รากฏในบัญชีกองทุน
ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีบ่ นั ทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษทั จัดการจะถือว่า
ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ประสงค์ จ ะขายคืน หน่ ว ยลงทุ น ทัง้ หมดเท่ าที่ ป รากฏอยู่ ใ น
รายการทีบ่ นั ทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนัน้
(3) นายทะเบียนหน่ วยลงทุนซึ่งได้รบั มอบหมายจากบริษัทจัดการ จะจัดส่งหนังสือ
รับรองสิทธิในหน่ วยลงทุน หรือหลักฐานแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน หรือเอกสาร/
ข้อความใดซึ่งไม่จากัดรูปแบบและวิธีการอันสามารถเป็ นหลักฐานยืนยันการทา
รายการขายคืนหน่ วยลงทุนดังกล่าวได้ ให้แก่ผู้ส ั ่งซื้อ หน่ วยลงทุนภายใน 15 วัน
ทาการนับแต่วนั ทาการถัดจากวันทารายการขายคืนหน่วยลงทุนนัน้
ข) เงื่อนไขการใช้บริการ
(1) เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกจากเครื่องโทรสารหรือเครื่องพิมพ์ของผู้ขายคืน
หน่ วยลงทุน เป็ นเพียงเอกสารการบันทึกรายการเท่ านัน้ ไม่ ใช่ห ลักฐานการท า
รายการอย่างสมบูรณ์ บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที่ปรากฏอยู่ กับบริษัทจัดการ
เป็ นหลักฐานในการทารายการทีส่ มบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้
(2) การขายคืนหน่ ว ยลงทุ นผ่ านระบบบริการทางโทรศัพท์ (Call Center) หากเกิด
ข้อผิดพลาดจากระบบการให้บริการ บริษัท จัดการจะดาเนินการตรวจสอบและ
แก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับจากวันทีไ่ ด้รบั แจ้งจากผู้
ถือหน่วยลงทุน
7.4.2.5. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะให้บริการซื้อขายสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเฉพาะบางช่องทาง
ส าหรับ ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ที่ มี บัญ ชี ก องทุ น เป็ น ประเภทบัญ ชีร่ ว ม และสงวนสิ ท ธิที่ จ ะ
เปลี่ย นแปลงเงื่อ นไขและวิธีการให้บริการซื้อ ขายสับเปลี่ย นหน่ ว ยลงทุ น ผ่ านช่ อ งทาง
ต่างๆ รวมถึงอาจเปิ ดให้บริการซื้อขายสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนด้วยวิธีการขายแบบอื่น ๆ
เพิ่ม เติม ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อ นไขที่บริษัท จัดการกาหนด และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ของส านั ก งาน ก.ล.ต. เช่ น ส านั ก งานสาขาออนไลน์ และการบริก ารธุ ร กรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อ่นื ๆ เป็ นต้น
7.5. ระยะเวลาในการรับซื้อคืน : ทุกวันทาการ
7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื้อคืน :

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิต้ี
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บริษทั จัดการจะเปิ ดรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนทุกวันทาการ การทารายการขายคืนหน่วยลงทุน ไม่ว่ากระทาผ่าน
ช่องทางใดภายในเวลา 15.30 น. ในวันทาการซื้อขายหน่ วยลงทุนใด ให้ถือเป็ นรายการของวันทาการซื้อ
ขายหน่ วยลงทุนนัน้ สาหรับการทารายการขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังเวลาดังกล่าว หรือในวันหยุดทาการ
ให้ถอื เป็ นการขายคืนหน่วยลงทุนในวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนถัดไป
ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมจาเป็ นต้องเปลี่ยนแปลงวันหรือเวลาในการขายหรือรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
ให้แตกต่างจากที่กาหนดไว้ในโครงการหรือข้อผูกพัน ของกองทุน รวมเป็ นการชัวคราว
่
อันเนื่องจากมีการ
เปลี่ยนแปลงวันหรือเวลาในการให้บริการของผู้ให้บริการตามที่สานักงานกาหนดซึ่ งส่งผลกระทบต่อการซื้อ
ขายทรัพ ย์สินที่กองทุนรวมไปลงทุ น บริษัท จัดการกองทุนรวมสามารถดาเนินการดังกล่าวได้เพียงเท่ าที่มี
ความจาเป็ น ทัง้ นี้ ให้ถอื ว่าบริษทั จัดการกองทุนรวมได้ปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามโครงการหรือข้อผูกพันแล้ว
7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผูถ้ อื หน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิม่ เติม :
7.9. รายละเอียดเพิม่ เติม :
7.9.1. การชาระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(1) บริษัทจัดการจะดาเนินการหรือมอบหมายให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนชาระเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั คานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและ
ราคารับซื้อ คืน หน่ วยลงทุ น ของวัน ท าการรับซื้อ คืน หน่ วยลงทุ น ของกองทุ น โดยน าฝากเงิน
ดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่ วยลงทุน หรือจ่ายเป็ นเช็คขีดคร่อมสั ่งจ่ายเฉพาะระบุ ช่อื
ผูถ้ อื หน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนาส่งโดยนายทะเบียนหน่ วยลงทุน หรือวิธกี ารอื่น
ใดที่บริษัท จัดการยอมรับ เพื่อเป็ น การอ านวยความสะดวกให้แ ก่ ผู้ถือ หน่ ว ยลงทุ น ในอนาคต
ตามทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์
(2) สิทธิข องผู้ถือ หน่ ว ยลงทุน ในการขายคืนหน่ วยลงทุน จะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนหน่ ว ย
ลงทุนได้บนั ทึกข้อมูลการสั ่งขายหน่วยลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนแล้วเท่านัน้
7.9.2. เงื่อนไขการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
7.9.2.1. กรณีหยุดรับคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน
(1) กรณีทเี่ อกสารหลักฐานการสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วน
(2) กรณีทผี่ ูถ้ อื หน่วยลงทุนที่ทาการขายคืนหน่วยลงทุนยังมิได้นาส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ
ทีใ่ ช้เปิ ดบัญชีจนครบถ้วน ผูถ้ ือหน่วยลงทุนรายทีป่ ระสงค์ จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้อง
นาส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ จนครบถ้วนก่อน จึงจะทาการขายคืนหน่วยลงทุนได้
7.9.2.2. บริษัท จัดการจะถือว่าผู้ถือหน่ วยลงทุน ได้ศึกษา เข้าใจ และยินดีที่จ ะปฏิบัติตามนโยบาย
รายละเอียด และ วิธกี ารเงื่อนไขต่างๆ ทีก่ าหนดในโครงการนี้แล้ว
8. การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน :
8.1. ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
- Internet
- บริษทั จัดการ
- ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- ระบบโทรศัพท์อตั โนมัตขิ องบริษทั จัดการ
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หรือวิธกี ารอื่นๆ เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้แก่ผูถ้ อื หน่วยลงทุนในอนาคต
8.2. รายละเอียดการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพิม่ เติม :
สามารถดูขอ้ มูลในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.
9. การชาระค่ารับซื้อคืน สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิ น :
กรณีบริษทั จัดการไม่สามารถชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นเงิน และจะชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ น
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นแทน บริษัทจัดการจะกาหนดขัน้ ตอนการดาเนินการต่อไป โดยต้องได้รบั มติพเิ ศษให้
ชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นเป็ นหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สนิ อื่นแทนเงินสดได้ตามเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
(1) การชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนนาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่น
นัน้ ไปชาระเป็ นค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นทีบ่ ริษทั จัดการเป็ นผูร้ บั ผิดชอบดาเนินการ
(2) บริษทั จัดการไม่สามารถชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นเงิน
(3) ผูถ้ อื หน่วยลงทุนตกลงรับชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นแทนเงินได้
10. การเลื่อนกาหนดการชาระเงิ นค่าขายคืนหน่ วยลงทุนคืนแก่ผ้ถู ือหน่ วยลงทุน :
บริษทั จัดการอาจเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนทีไ่ ด้มคี าสั ่งขายคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิ ดได้ในกรณีดงั ต่อไปนี้
(1) บริษัท จัดการพิจารณาแล้ว มีความเชือ โดยสุ จ ริต และสมเหตุ ส มผลว่ ากรณี ที่เข้าเหตุดัง ต่อ ไปนี้ โดย ความ
เห็นชอบของผูด้ ูแลผลประโยชน์
(ก) มีเหตุ จาเป็ น ท าให้ไม่ ส ามารถจ าหน่ าย จ่ าย โอนหลักทรัพ ย์ ห รือ ทรัพ ย์ สิน ของกองทุ น เปิ ดได้อ ย่ าง
สมเหตุสมผลหรือ
(ข) มีเหตุทาให้กองทุนรวมไม่ได้รบั ชาระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกาหนดเวลาปกติ
ซึ่งเหตุดงั กล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษทั จัดการ
(2) มีคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วแต่ในช่วงระยะเวลาที่บริษทั จัดการยังไม่ได้ชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ให้ แ ก่ ผู้ ถือ หน่ ว ยลงทุ น บริษั ท จัดการพบว่ าราคารับ ซื้ อ คื น หน่ วยลงทุ น ดัง กล่ าวไม่ ถู ก ต้ อ ง และผู้ ดู แ ล
ผลประโยชน์ยงั ไม่ได้รบั รองข้อมูล ในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคา
รับซื้อคืนหน่ วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนัน้ ต่างจากราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้องตั ง้ แต่หนึ่งสตางค์ขน้ึ ไปและ
คิดเป็ นอัตราตัง้ แต่รอ้ ยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง
(3) มีคาสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุ นในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้อง และ
ผูด้ ูแลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้รบั รองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดย
ราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุ น ที่ไม่ถูกต้องนัน้ ต่างจากราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้ แต่ห นึ่งสตางค์ข้นึ
ไป และคิดเป็ นอัตราตัง้ แต่รอ้ ยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง
การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนแก่ผู้ ถอื หน่ วยลงทุนตาม (1) (2) หรือ (3) บริษัทจัดการ
อาจเลื่อนได้ไม่เกิน 10 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ทาการถัดจากวันที่มคี าสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนนัน้ เว้นแต่ได้รบั
การผ่อนผันจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ นี้ การผ่อนผันดังกล่าวไม่รวมกรณีตาม (1) และบริษัท
จัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี้
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- ประกาศการเลื่อ นกาหนดการช าระเงินค่ าขายคืน หน่ ว ยลงทุน ณ ที่ท าการทุกแห่งของบริษัท จัดการและ
สถานที่ตดิ ต่อทุกแห่งของผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขายหน่ วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทีไ่ ด้มคี าสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน
- แจ้งการเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุน และจัดทารายงานในเรื่องดังกล่าว พร้อมทัง้ แสดง
เหตุผลและหลักฐานการได้รบั ความเห็นชอบหรือการรับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและ
รายงานการชดเชยราคาจากผู้ดูแลผลประโยชน์ ให้ส านั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบโดยพลั น โดย
บริษทั จัดการอาจมอบหมายให้ผดู้ ูแลผลประโยชน์ดาเนินการดังกล่าวแทนก็ได้
- ในระหว่างที่บริษัทจัดการเลื่อนกาหนดการชาระเงิ น ค่าขายคืน หน่ วยลงทุนนั น้ หากถึงวัน ทาการซื้อขาย
หน่วยลงทุนวันอื่น และมีผู้ถือหน่ วยลงทุนสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุนอีก บริษัทจัดการจะต้องรับซื้อคื นหน่ วย
ลงทุนนัน้ ทัง้ นี้ บริษทั จัดการจะต้องชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนที่ยงั ค้างอยู่ให้เสร็จ
สิ้นก่ อน แล้ว จึงช าระเงินค่ าขายคืน หน่ วยลงทุ น แก่ผู้ถือ หน่ วยลงทุ นที่ส ั ่งขายคืน หน่ วยลงทุ นในวันนั น้ ๆ
ต่อไป
11. การไม่ขายไม่รบั ซื้อคืนไม่สบั เปลี่ยนหน่ วยลงทุนตามสัง่ :
1.

เครื่องมือการกาหนดให้ผลู้ งทุนเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่าย
1.1 การปรับมู ล ค่ าทรัพ ย์ สิน สุ ท ธิด้วยสู ต รการคานวณที่ส ะท้อ นต้ น ทุ น ในการซื้อ ขายทรัพ ย์ สิน ของ
กองทุนรวม (Swing Pricing)
กองทุนรวมทัวไป
่
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ด้วยวิธปี ฏิบตั ิ : Full swing pricing
Partial swing pricing
รายละเอียดเพิม่ เติมและเงื่อนไข
1.
บริษัท จัดการจะกาหนดอัต รา swing factor สู งสุ ดไม่ เกิน ร้อ ยละ 2.00 ของมู ล ค่ าหน่ ว ย
ลงทุ น และบริษัท จัดการจะพิ จ ารณาเลื อ กใช้ Swing Pricing ที่ เป็ น Full Swing Pricing
หรือ Partial Swing Pricing ตามดุ ล พินิ จ ของบริษั ท จัดการ โดยคานึ ง ถึง ประโยชน์ ข อง
กองทุนและผูถ้ อื หน่วยลทุนเป็ นสาคัญ
2.
swing factor มีหลักการในการพิจ ารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการ
กาหนด ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่ มีอยู่และ
หรือ สมมติฐ านและหรือ การประเมิ น จากปั จ จัย ที่ เกี่ ย วข้ อ งเท่ าที่ ส ามารถท าได้เ พื่ อ ให้
สามารถด าเนิ น การได้ ภ ายในเวลาและเงื่อ นไข ณ ขณะนั ้น ๆ โดยบริษั ท จัดการอาจ
พิจารณาปั จจัยต่าง ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง ได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื้อหรือขายทรัพย์สิน
ของกองทุ น รวม (transaction costs) เช่ น bid-ask spread ที่เปลี่ย นแปลงไปจากการซื้อ
ขายทรัพ ย์ สิ น ความผัน ผวนในตลาดซื้ อ ขายทรัพ ย์ สิ น ภาวะสภาพคล่ อ งของตลาด
ทรัพย์สินที่ลดลงจากปกติ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน ต้นทุนและ
ค่าใช้จ่ ายการทาธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภาพคล่ องรองรับธุ รกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ ามี)
ภาษี แ ละหรือ อากรแสตมป์ ที่เกี่ย วข้อง หรือ ต้น ทุ น และค่ าใช้จ่ายอื่น ที่เกี่ย วข้อ ง รวมถึง
ปั จจัยอื่นๆ ทีก่ ระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ทกี่ องทุนรวมลงทุน เป็ นต้น
3.
Swing Thresholds มีห ลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัท
จัดการกาหนด โดยบริษทั จัดการอาจพิจารณาใช้ขอ้ มูลประมาณการภายใต้ขอ้ เท็จจริงทีม่ ี
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อยู่ และหรือสมมติฐ านและหรือการประเมิน จากปั จ จัย ที่เกี่ย วข้อ งเท่ าที่ส ามารถท าได้เพื่ อให้ส ามารถ
ดาเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ โดยคานึงถึงปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพคล่องของ
กองทุนรวมเป็ นสาคัญ ทัง้ นี้ บริษทั จัดการอาจพิจารณาปั จจัยต่าง ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง ได้แก่ พอร์ตการลงทุน
นโยบายการลงทุน สภาวะตลาดของทรัพ ย์สิน ที่ล งทุ น รวมถึงปั จจัยอื่น ๆ ที่กระทบสภาพคล่ องของ
หลักทรัพย์ทกี่ องทุนรวมลงทุน เป็ นต้น
4.
ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกับ Anti-dilution levies – ADL (ถ้ามี)
แต่ส ามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่อ งอื่น ได้โดยขึ้น อยู่กับดุ ลยพินิ จของ
บริษทั จัดการ
5.
ในกรณีทเี่ ป็ นรายการในรูปแบบ omnibus account บริษทั จะดาเนินการตามข้อมูลทีไ่ ด้รบั จากผูส้ นับสนุ น
การขายและรับซื้อคืนเท่าทีส่ ามารถทาได้ (best effort) ภายใต้สถานการณ์และข้อจากัดในขณะนัน้
ข้อสงวนสิทธิ ์
1.
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนาข้อมูลของหน่ วยลงทุ นทุกชนิด (ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือ
ตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ทีเ่ กี่ยวข้องการการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทาการนัน้
2.

บริษัท จัดการขอสงวนสิท ธิที่จะปรับเพิ่ม หรือ ลดอัต รา swing factor ที่เก็บจริงได้ต ามที่บริษัท จัดการ
เห็นสมควร ซึ่งจะปรับเพิม่ ไม่เกินอัตราสูงสุดทีร่ ะบุไว้ในโครงการ
3.
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะนาค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชาระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็ นยอดซื้อหน่วยลงทุน
ในวันทาการทีม่ ีการใช้เครื่องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนายอดซื้อหน่ วยลงทุนดังกล่าวไปใช้
ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการใช้เครื่องมือ swing pricing ในวันทาการนัน้
ทัง้ นี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดาเนินการใด ๆ ที่ได้ดาเนินการหรือตัดสินใจไป
แล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ swing pricing ในวันทาการนัน้ แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อ
หน่วยลงทุนทัง้ หมดหรือบางส่วนของวันทาการนัน้ ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่ วยลงทุน
ทีช่ าระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นัน้ ไม่ได้รบั การจัดสรรหน่วยลงทุน ซึ่งเป็ นไปตามดุลยพินิจของบริษัท
จัดการ
4.
บริษัท จัดการขอสงวนสิท ธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดาเนิ นการระหว่างการใช้เครื่องมือ โดยจะยังคง
เป็ นไปตามที่สานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัท จัดการลงทุ นและหรือหน่ วยงานที่มีอานาจอื่นกา
หนดให้บริษทั จัดการดาเนินการได้
5.
บริษัท จัดการขอสงวนสิท ธิไ ม่ใช้เครื่องมือ swing pricing ดังกล่าวในกรณี ที่พิจารณาแล้ว ว่าคาสั ่งซื้อ ขาย-สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมีนัยสาคัญ และ/หรืออาจ
ใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารสภาพคล่องอื่นๆ แล้วแต่กรณี โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษทั จัดการ
การพิจารณาใช้เครื่องมือ
1.
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Swing Pricing ที่แตกต่างกันได้ในแต่ละวัน ทาการ ที่มีการใช้เครื่องมือ นี้
โดยเป็ นไปตามดุ ลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยคานึ งถึงและรักษาผลประโยชน์ ของกองทุน และความ
เหมาะสมในทางปฏิบตั เิ ป็ นสาคัญ
2.
ในกรณี ที่บ ริษั ท จัดการพิ จ ารณาใช้ partial swing pricing จะเป็ น การใช้เฉพาะวัน ท าการซื้อ ขายใดที่
สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่ วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทงั ้ หมดของกองทุน
มีค่าเกินกว่า swing threshold ที่บริษัทจัดการกาหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่ วยลงทุนสุทธิของกองทุน
คานวณจากมูลค่าการซื้อหน่ วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้า (switch
in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก
(switch out)
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ทัง้ นี้ รายละเอียดวิธกี ารคานวณเป็ นไปตามวิธที บี่ ริษทั จัดการกาหนด
กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds และกองทุนทีมกี ารลงทุนแบบ Cross Investing Fund เมื่อกองทุน
ปลายทางมีการใช้ swing pricing บริษทั จัดการจะพิจารณาดาเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิม่ เติม : เมื่อกองทุนปลายทางใช้ swing pricing บริษทั จัดการจะดาเนินการให้สอดคล้องกับกองทุน
ปลายทาง ตามข้อมูลทีไ่ ด้รบั จาก กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ่งเป็ นไปตามดุลพินิจของบริษัท
จัดการ และคานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผูถ้ อื หน่วยลทุนเป็ นสาคัญ
อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจพิจ ารณาไม่ใช้เครื่องมือให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางก็ได้ ในกรณีที่บริษัท
จัดการพิจารณาแล้วว่าคาสั ่งซื้อ-ขาย-สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่มผี ลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมี
นัยสาคัญ หรือเห็นว่าการใช้เครื่อ งมืออื่นมีความเหมาะสมในทางปฏิบตั ิมากกว่า ขึ้น อยู่กับดุลยพินิจของบริษัท
จัดการ ทัง้ นี้ โดยคานึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็ นสาคัญ
บริษัท จัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง เงื่อนไข และ/หรือหลักเกณฑ์การใช้ swing pricing ให้
สอดคล้ อ งกับกองทุ น ต่ างประเทศที่กองทุ น ไทยลงทุ น ในกรณี ที่กองทุ น ไทยมีการเปลี่ย นแปลงประเภทและ
ลักษณะพิเศษของกองทุนรวม หรือมีการเปลี่ยนกองทุนหลักในอนาคต (ถ้ามี)
2. การกาหนดเงื่อนไขหรือข้อจากัดในการรับคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน
2.1 ระยะเวลาทีต่ ้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period) :
กองทุนรวมทัวไป
่
เมื่อ ผู้ถือหน่ วยลงทุน ต้ องการไถ่ถ อนหน่ วยลงทุ น มู ลค่ าเกิน กว่า : 10.00 % ของมู ลค่ าทรัพ ย์สิน สุท ธิข อง
กองทุน จะต้องแจ้งบริษทั จัดการล่วงหน้าเป็ นเวลา: 5 วันทาการ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
1. ในกรณี ที่เป็ น รายการในรูปแบบ omnibus account บริษัทจะดาเนิ นการตามข้อ มูลที่ได้รบั จากผู้สนั บสนุ น
การขายและรับซื้อคืนเท่าทีส่ ามารถทาได้ (best effort) ภายใต้สถานการณ์และข้อจากัดในขณะนัน้
ข้อสงวนสิทธิ ์
1. ในกรณีที่มกี ารใช้ Notice period และมีเหตุทที่ าให้ต้องใช้เครื่องมืออื่นด้วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะ
ปฏิบัติกับคาสั ่งที่ ไ ด้จ าก Notice period นั น้ เช่ น เดีย วกับคาสั ่งที่ได้ต ามปกติใ นวัน ที่ท ารายการด้วย ทัง้ นี้
บริษั ท จัดการอาจพิ จ ารณาใช้ Notice period ร่ ว มกับ เครื่อ งมื อ อื่น ได้ แ ก่ Swing pricing, Redemption
Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรือ เครื่อ งมือ อื่ น ๆ หรือ อาจไม่ ใช้ เครื่อ งมื อ Notice
period ดังกล่าวในกรณีทพี่ ิจารณาแล้วว่าคาสั ่งซื้อ-ขาย-สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่มผี ลกระทบต่อสภาพคล่อง
ของกองทุนรวมอย่างมีนัยสาคัญ โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษทั จัดการ
2. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะปรับเพิม่ หรือลด Notice period ได้ตามที่บริษทั จัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับ
เพิ่ม ไม่ เกิน Notice period สูง สุ ดที่กาหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัท จัดการจะเปิ ดเผยทางเว็บไซด์ ข อง
บริษทั จัดการและในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิท ธิที่จ ะน าข้อมู ลของหน่ วยลงทุ นทุ กชนิ ด (ถ้ามี) มาใช้ ในการพิจ ารณาและหรือ
ตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ทีเ่ กี่ยวข้องการการใช้เครื่องมือ Notice period ในวันทาการนัน้
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การพิจารณาใช้เครื่องมือ
1.
บริษทั จัดการอาจพิจารณาใช้ Notice period ทีแ่ ตกต่างกันได้ในแต่ละวันทาการทีม่ กี ารใช้เครื่อ งมือนี้โดย
เป็ น ไปตามดุ ล ยพิ นิ จ ของบริษัท จัด การ โดยค านึ ง ถึง และรักษาผลประโยชน์ ข องกองทุ น และความ
เหมาะสมในทางปฏิบตั เิ ป็ นสาคัญ
2.
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกาหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็ นไป
ตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกาหนด โดยพิจารณาจากปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัท
จัดการอาจพิ จารณาใช้ ข้อ มู ล ประมาณการภายใต้ ข้อเท็จ จริงที่มีอ ยู่ แ ละหรือ สมมติฐ านและหรือการ
ประเมินจากปั จจัยทีเ่ กี่ยวข้องเท่าทีส่ ามารถทาได้เพื่อให้สามารถดาเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ
ขณะนัน้ ๆ โดยคานึงถึงปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุนรวมเป็ นสาคัญ ทัง้ นี้ บริษั ทจัดการ
อาจพิจ ารณาปั จ จัย ต่ าง ๆ ที่เกี่ยวข้อ ง ได้แ ก่ พอร์ ตการลงทุ น นโยบายการลงทุ น สภาวะตลาดของ
ทรัพย์สนิ ทีล่ งทุน รวมถึงปั จจัยอื่นๆ ทีก่ ระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ทกี่ องทุนรวมลงทุน เป็ นต้น
กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds และกองทุนทีมกี ารลงทุนแบบ Cross Investing Fund เมื่อ
กองทุนปลายทางมีการใช้ Notice period บริษัทจัดการจะพิจารณาดาเนินการให้ส อดคล้องกับกองทุ น
ปลายทาง
รายละเอียดเพิ่มเติม : เมื่อกองทุนปลายทางใช้ notice period บริษัทจัดการจะดาเนินการให้สอดคล้อง
กับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลทีไ่ ด้รบั จาก กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ่งผูถ้ ือหน่วย
อาจจะต้ องแจ้งล่วงหน้าก่อ นการขายคืนหน่ วยลงทุน หรือ เป็ น ไปตามดุล พินิ จของบริษัทจัดการ และ
คานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผูถ้ อื หน่วยลทุนเป็ นสาคัญ
อย่างไรก็ตาม บริษทั จัดการอาจพิจารณาไม่ใช้เครื่องมือให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางก็ได้ ในกรณีที่
บริษัท จัดการพิจารณาแล้ วว่าคาสั ่งซื้อ -ขาย-สับเปลี่ย นหน่ วยลงทุ นไม่ มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของ
กองทุ น รวมอย่ างมีนั ย ส าคัญ หรือเห็ น ว่าการใช้เครื่ อ งมือ อื่น มีความเหมาะสมในทางปฏิบัติม ากกว่ า
ขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษทั จัดการ ทัง้ นี้ โดยคานึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็ นสาคัญ
บริษัท จัดการขอสงวนสิท ธิใ นการเพิ่ มเติม /เปลี่ย นแปลง เงื่อ นไขและ/หรือ หลักเกณฑ์ การใช้ Notice
period ให้สอดคล้องกับกองทุนต่างประเทศที่กองทุนไทยลงทุน ในกรณีที่กองทุนไทยมีการเปลี่ยนแปลง
ประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวม หรือมีการเปลี่ยนกองทุนหลักในอนาคต (ถ้ามี)
2.2 เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) :
กองทุนรวมทัวไป
่
เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ากว่าร้อยละ : 10.00 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
โดยบริษทั จัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 7 วันทาการ
ในทุกรอบเวลา : 30 วัน
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
1. บริษัท จัดการจะท าการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุ น (redemption) และสับเปลี่ย นออก (switch out) ไม่ เกิน
Redemption Gate ตามราคารับซื้อ คืน หน่ ว ยลงทุ น ณ วันท าการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุ น ทัง้ นี้ เว้น แ ต่
กรณี ที่ ก องทุ น มี ส ภาพคล่ อ งเพี ย งพอ บริษั ท จัด การขอสงวนสิ ท ธิที่ จ ะรับ ซื้ อ คื น หน่ ว ยลงทุ น หรื อ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ทีป่ ระกาศใช้
2. ในกรณี ที่บริษัท จัดการกาหนดเงื่อ นไขเพื่ อ บ่ ง ชี้ส ถานการณ์ ที่ ไม่ ป กติด้ว ย Gate threshold ในกรณี
ดังกล่าว Redemption Gate จะใช้เฉพาะวันทาการซื้อขายใดที่ สัดส่วนของมูลค่าซื้อ ขายหน่ วยลงทุ น
สุทธิของกองทุน เทียบกับ มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิทงั ้ หมดของกองทุน มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate
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3.

4.

5.

6.
7.

threshold ทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด โดยที่ มูลค่าซื้อขายหน่ วยลงทุนสุทธิของกองทุน คานวณจาก มูลค่า
การซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่า
การขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
บริษัทจัดการจะพิจารณากาหนดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตาม
สัดส่วน (pro-rata basis) ของคาสั ่งรับซื้อคืนหน่ วยลงทุ น และสับเปลี่ยนออก ณ วันที่ใช้ Redemption
Gate ดังนัน้ ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนอาจไม่ได้รบั การจัดสรรหน่วยลงทุน และมูลค่าหน่ วยลงทุนทัง้ จานวน ใน
วันที่ส่งคาสั ่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนนัน้ รวมทัง้ อาจไม่ได้รบั เงินค่าขายคืนทัง้ จานวนภายใน
ระยะเวลาทีก่ าหนดไว้
สาหรับคาสั ่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกส่วนทีเ่ หลือ บริษทั จัดการจะนาไปทารายการในวัน
ทาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนถัดไป รวมกับคาสั ่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกใหม่ตามสัดส่วน
(pro-rata basis) โดยไม่ มีการจัดล าดับ ก่อ น-หลัง ของคาสั ่งรับซื้อ คืน หน่ ว ยลงทุ น โดยปั จ จุ บัน บริษั ท
จัดการยังไม่เปิ ดให้มกี ารยกเลิกคาสั ่งรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกจากผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่ส่ง
คาสั ่งมาแล้วในวันทีม่ กี ารใช้ Redemption Gate ดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม หากเมื่อบริษัทจัดการมีระบบงานสาหรับรองรับการจัดการกรณีเปิ ดให้มีการยกเลิกคาสั ่ง
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก บริษทั จัดการอาจเปิ ดให้มีการยกเลิกคาสั ่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
และสับเปลี่ยนออกส่วนทีเ่ หลือได้ ซึ่งจะเป็ นไปตามเงื่อนไขและวิธกี ารทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด ทัง้ นี้ บริษัท
จัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนการดาเนินการดังกล่าว
บริษทั จัดการอาจพิจารณากาหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครัง้ แตกต่างกันได้ แต่
Redemption Gate จะไม่ต่ากว่า Redemption Gate ขัน้ ต่า และ gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดาน
ทีร่ ะบุไว้ในโครงการ
บริษัทจัดการจะทาการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วันทาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทัง้ นี้ เว้นแต่กรณี ทกี่ องทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่ วยลงทุ นหรือสับ เปลี่ยนหน่ วยลงทุนเกินกว่า Redemption
Gate ทีป่ ระกาศใช้
บริษทั จัดการจะแจ้งให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทราบเมื่อมีการใช้ Redemption gate โดยไม่ชกั ช้า
ในกรณี ที่มีการใช้เครื่องมือ Redemption Gate นี้ บริษัท จัดการอาจใช้ร่ว มกับเครื่อ งมือในการบริห าร
ความเสีย่ งสภาพคล่องอื่นได้โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษทั จัดการ

8.

ในกรณีทเี่ ป็ นรายการในรูปแบบ omnibus account บริษทั จะดาเนินการตามข้อมูลทีไ่ ด้รบั จากผูส้ นับสนุ น
การขายและรับซื้อคืนเท่าทีส่ ามารถทาได้ (best effort) ภายใต้สถานการณ์และข้อจากัดในขณะนัน้
ข้อสงวนสิทธิ ์
1.
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Gate threshold รวมถึงเปลี่ยนแปลง gate period
ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยจะปรับลดไม่ต่ า กว่า Redemption Gate ขัน้ ต่ าที่ระบุในโครงการ
และไม่เกิน Gate period สูงสุด ที่ระบุในโครงการ ทัง้ นี้ รายละเอียดวิธกี ารคานวณเป็ นไปตามวิธที ี่บริษัท
จัดการกาหนด
2.
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่ วยลงทุ นหรือสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเกินกว่า Redemption
Gate ทีป่ ระกาศใช้
3.

บริษัท จัดการขอสงวนสิท ธิที่จ ะเปลี่ย นแปลงแนวทางดาเนิ น การระหว่ างการท า Redemption Gate
ได้แ ก่ การยกเลิก Redemption Gate ก่ อนระยะเวลาที่กาหนด การใช้เครื่องมือ อื่นแทน Redemption
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Gate เป็ น ต้ น (ถ้ามี) ทัง้ นี้ ในกรณี ที่ไม่ ส ามารถช าระค่ าขายคืนหน่ ว ยลงทุน ในส่ วนที่เหลือได้ บริษั ท
จัดการอาจพิจ ารณายกเลิกคาสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุ น ทัง้ หมดที่ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือ หน่ ว ย
ลงทุนทีถ่ ูกยกเลิกคาสั ่งโดยไม่ชกั ช้า
4.
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนาข้อมูลของหน่ วยลงทุนทุกชนิด (ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือ
ตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ทีเ่ กี่ยวข้องการการใช้เครื่องมือ Redemption Gate ในวันทาการนัน้
5.
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิไม่ใช้เครื่องมือ Redemption Gate ดังกล่าวในกรณีทพี่ ิจารณาแล้วว่าคาสั ่งซื้อ ขาย-สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนไม่มผี ลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมีนัยสาคัญ โดยขึน้ อยู่กับ
ดุลยพินิจของบริษทั จัดการ
การพิจารณาใช้เครื่องมือ
1.
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทาการที่มีการใช้เครื่องมือนี้
โดยเป็ นไปตามดุ ลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยคานึ งถึงและรักษาผลประโยชน์ ของกองทุน และความ
เหมาะสมในทางปฏิบตั เิ ป็ นสาคัญ
2.
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่า
สถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษทั จัดการอาจกาหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ที่ไม่ปกติดว้ ย Gate
threshold ได้ โดยคานึ ง ถึง ปั จ จัย ที่ เกี่ย วข้อ งกับสภาพคล่ อ งของกองทุ น รวมเป็ น ส าคัญ ทัง้ นี้ บริษั ท
จัดการอาจพิจ ารณาปั จ จัยต่ าง ๆ ที่เกี่ย วข้อ ง ได้แ ก่ มีความผัน ผวนในตลาดซื้อขายทรัพ ย์ สิน สภาพ
คล่องของตลาดทรัพย์สนิ ลดลงจากภาวะปกติ สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินว่าสภาพ
คล่องของกองทุนจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม เกิดการไถ่ถอนผิดปกติ เกิดการ
ไถ่ถ อนมากกว่า Redemption Gate ที่กาหนดไว้ หรือปั จจัย อื่น ๆ ที่น อกเหนื อการควบคุ มของบริ ษัท
จัดการ รวมถึงปั จจัยอื่นๆ ทีก่ ระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ทกี่ องทุนรวมลงทุน เป็ นต้น
กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds และกองทุนทีมกี ารลงทุนแบบ Cross Investing Fund เมื่อ
กองทุ น ปลายทางมี การใช้ Redemption gate บริษั ท จัดการจะพิ จ ารณาดาเนิ น การให้ ส อดคล้ อ งกั บ
กองทุนปลายทาง
รายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม : เมื่ อ กองทุ น ปลายทางใช้ redemption gate บริษั ท จัด การจะด าเนิ น การให้
สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมู ลทีไ่ ด้รบั จาก กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ่ง
ผู้ถือหน่ วยอาจจะได้รบั ชาระเงินจากคาสั ่งรับซื้อคืน หน่ วยลงทุ นและสั บเปลี่ย นออก เฉลี่ยตามสัดส่ว น
(pro-rata basis) ของคาสั ่งรับซื้อคืนหน่ วยลงทุ นและสับเปลี่ยนออก ณ วันที่ใช้ Redemption Gate หรือ
เป็ นไปตามดุลพินิจของบริษทั จัดการ และคานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผูถ้ อื หน่วยลทุนเป็ นสาคัญ
อย่างไรก็ตาม บริษทั จัดการอาจพิจารณาไม่ใช้เครื่องมือให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางก็ได้ ในกรณีที่
บริษัท จัดการพิจารณาแล้ วว่ าคาสั ่งซื้อ-ขาย-สับเปลี่ย นหน่ วยลงทุ นไม่ มีผลกระทบต่อสภาพคล่ องของ
กองทุ น รวมอย่ างมีนั ย ส าคัญ หรือเห็ น ว่าการใช้เครื่อ งมือ อื่ น มีความเหมาะสมในทางปฏิบัติม ากกว่ า
ขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษทั จัดการ ทัง้ นี้ โดยคานึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็ นสาคัญ

3.

บริษัทจัดการขอสงวนสิท ธิในการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและ/หรือหลักเกณฑ์การใช้ Redemption
gate ให้สอดคล้องกับกองทุนต่างประเทศที่กองทุนไทยลงทุน ในกรณีที่กองทุนไทยมีการเปลี่ยนแปลง
ประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวม หรือมีการเปลี่ยนกองทุนหลักในอนาคต (ถ้ามี)
การดาเนิ นการในกรณี ที่ผู้อ อกตราสารหนี้ห รือ ลูกหนี้ ต ามสิท ธิเรีย กร้อ งผิดนั ดชาระหนี้ ห รือ ตราสารที่
ลงทุนขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถขยายได้ดว้ ยราคาทีเ่ หมาะสม (Side Pocket)
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รายละเอีย ดเพิ่ม เติม : บริษัท จัดการกองทุ นรวมจะปฏิบตั ิตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี ารจัดการกองทุนรวม
เพื่อผูล้ งทุนทัวไป
่ กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทีม่ ใิ ช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน
4. การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสั ่งที่รบั ไว้หรือจะหยุดรับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วย
ลงทุน (suspension of dealings)
โดยบริษทั จัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 1 วันทาการ
รายละเอียดเพิม่ เติม :
บริษั ท จัดการกองทุ น รวมสามารถดาเนิ น การได้สู ง สุ ดไม่ เกิน 1 วัน ท าการ เว้น แต่ จ ะได้ร ับการผ่ อ นผัน เวลา
ดังกล่าวจากสานั กงาน โดยบริษัท จัดการกองทุ น รวมพิจารณาแล้ ว มีความเชื่อ โดยสุจริตและสมเหตุส มผลว่ า
จาเป็ นต้องระงับการซื้อขายหน่ วยลงทุนโดยได้รบั ความเห็นชอบของผูด้ ูแลผลประโยชน์ อันเนื่องจาก เหตุจาเป็ น
ตามกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้
2.1. ไม่สามารถจาหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม ได้อย่างสมเหตุสมผล
2.2. ไม่สามารถคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมได้อย่างเป็ นธรรม และเหมาะสม
2.3. มีเหตุจาเป็ นอื่นใดเพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนโดยรวม
อนึ่ง การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสั ่งทีร่ บั ไว้แล้วหรือจะหยุดรับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วย
ลงทุน (suspension of dealings) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบตั ิตาม ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีก ารจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้
ลงทุนทัวไป
่ กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทีม่ ใิ ช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน
ทัง้ นี้ การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสั ่งทีร่ บั ไว้แล้วหรือจะหยุดรับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วย
ลงทุ น (suspension of dealings) ด้ ว ยเหตุ อ่ื น ให้เ ป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากั บ ตลาดทุ น ที่ ทน.
11/2564 เรื่อ ง หลักเกณฑ์ การจัดการกองทุ น รวมเพื่ อ ผู้ล งทุ น ทัว่ ไป กองทุ น รวมเพื่ อผู้ล งทุ น ที่มิใ ช่ รายย่ อ ย
กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล
เว้นแต่ จะได้รบั การผ่ อนผันเวลาดัง กล่าวจากส านั กงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุ น รวมพิจารณาแล้ว มี
ความเชื่อโดยสุจริตและ สมเหตุสมผลว่า จาเป็ น ต้องระงับการซื้อขายหน่ วยลงทุนโดยได้รบั ความเห็นชอบจาก
ผูด้ ูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์กาหนด
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่ วยลงทุนตามคาสั ่งทีร่ บั ไว้แล้วหรือจะหยุดรับคาสั ่งซื้อหรือ
คาสั ่งขายคืน หน่ วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอ่นื ใดดังต่อไปนี้ ซึ่งไม่เกินกว่ากรณี ที่ประกาศ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด
1. เป็ นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคาสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนทีร่ บั ไว้แล้ว หรือเป็ นการหยุดรับคาสั ่งซื้อหน่วยลงทุนแก่ผู้
ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าผู้ลงทุ นรายนัน้ ๆ มีส่วนเกี่ ยวข้อ งกับการกระท าอย่างใด
อย่างหนึ่งดังนี้
(1) การกระท าที่เป็ น ความผิดมู ล ฐานหรือ ความผิดฐานฟอกเงิน ตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้ อ งกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินไม่ว่าจะเป็ นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ
(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(3) การกระท าที่เป็ น การปฏิบัติตามคาสั ่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพ ย์สินโดยบุ คคลผู้มีอานาจตาม
กฎหมาย
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(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดาเนินการรู้จกั ลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
ได้ในสาระสาคัญ
2. อยู่ ในระหว่างดาเนิ น การเปลี่ย นให้บริษัทจัดการกองทุ น รวมรายอื่ น เข้าบริห ารจัดการกองทุ นรวมภายใต้ การ
จัดการของตนอัน เนื่ อ งมาจาก การที่ บริษั ท จัด การกองทุ น รวมรายเดิม ไม่ ส ามารถดารงความเพี ย งพอของ
เงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการดารงเงินกองทุนของ
ผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุ นรวม การจัดการกองทุ นส่วนบุคคล การเป็ นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และ
การค้าหลักทรัพย์ และการจัดจาหน่ ายหลักทรัพย์ที่เป็ นหน่ว ยลงทุน และการเป็ นผู้จดั การเงินทุนสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า ซึ่งให้กระทาได้ไม่เกิน 3 วันทาการ
เงื่อนไขอื่น ๆ
กรณีการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก :
• บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ช่องทาง วิธีการ และ/หรือ เงื่อนไขเกี่ยวกับการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรก รวมถึงบริการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยถือว่าได้ร ั บ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่ วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่ วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อย
กว่า 15 วันก่อนวันทีม่ กี ารเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผ่านเว็บไซด์ของบริษทั จัดการ
• หากข้อมูลที่ได้รบั ไม่ชดั เจนหรือไม่ครบถ้วน และบริษัทจัดการ หรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับ ซื้อคืนได้แจ้ง
ให้ผสู้ ั ่งซื้อทราบแต่ไม่ได้รบั การแก้ไขหรือยืนยันจากผู้ ส ั ่งซื้อหน่ วยลงทุน บริษทั จัดการ หรือผู้สนับสนุ นการ
ขายหรือรับซื้อคืนสงวนสิทธิทจี่ ะไม่รบั คาสั ่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว
• บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิม่ เติมบัญชีจองซื้อ หน่วยลงทุนในอนาคตโดยไม่ถือ
ว่ า เป็ นการแก้ ไ ขโครงการ โดยบริ ษั ท จัด การจะแจ้ ง ให้ ผู้ ล งทุ น ทราบผ่ า นเว็ บ ไซด์ ข องบริ ษั ท จัด การ
www.principal.th หรือช่องทางอื่นใดทีจ่ ะกาหนดต่อไป
• บริษัทจัดการขอสงวนสิท ธิในการขยายเวลาในการเสนอขายหน่ วยลงทุนดังกล่ าว ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้ง
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทาการนับแต่วนั ที่ได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงเวลาดังกล่าวต่อสานักงาน ก.ล.ต. แล้ว
โดยจะติดประกาศไว้ทสี่ านักงานของบริษทั จัดการ และผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)
• ในกรณีที่ผสู้ ั ่งซื้อหน่ วยลงทุนชาระเงินค่าซื้อหน่ วยลงทุนเป็ นเช็ค หรือดราฟต์ ซึ่งไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้
ในวันทีส่ ั ่งซื้อไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม บริษทั จัดการจะถือว่าผู้ส ั ่งซื้อหน่ วยลงทุนทาการสั ่งซื้อหน่วยลงทุนใน
วันทาการทีส่ ามารถเรียกเก็บเงินได้ในราคาขายหน่วยลงทุนทีค่ านวณได้ของสิน้ วันทาการทีเ่ รียกเก็บเงินได้
ในกรณีทเี่ ช็ค หรือดราฟต์ ดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผูส้ ั ่งซื้อ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิ
ทีจ่ ะระงับการขายหน่วยลงทุนให้กบั ผูส้ ั ่งซื้อนัน้
• ในกรณี ที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุน หรือของผู้ถือหน่ วย
ลงทุน หรือชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษทั จัดการ บริษทั จัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรร
หรือไม่จดั สรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทัง้ หมดก็ได้โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งให้ผซู้ ้อื หน่วยทราบล่วงหน้า
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิ่มเติม วิธีการชาระเงินค่าซื้อหน่ วยลงทุน ทั ง้ นี้
เพื่อประโยชน์ ของผู้จองซื้อ/ผู้ถือ หน่ ว ยลงทุ นเป็ น สาคัญ โดยจะทาการติดประกาศที่สานักงานของบริษัท
จัดการ และสานักงานสานักงานผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)
• บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะพิจารณาปฏิเสธ และ/หรือระงับการสั ่งซื้อหน่วยลงทุนทัง้ หมดหรือบางส่วน ใน
กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
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(1) ในกรณีที่การสั ่งซื้อหน่ ว ยลงทุนนัน้ มีผลทาให้จานวนหน่ วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจานวนหน่ ว ยลงทุ น
ของโครงการตามทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(2) กรณีเอกสารหรือข้อมูลที่บริษัทจัดการได้รบั จากผู้ส ั ่งซื้อหน่ วยลงทุน ไม่ถูกต้องตามความเป็ นจริง หรือไม่
ครบถ้วน
(3) กรณีบริษทั จัดการเกิดข้อสงสัยว่าการซื้อหน่วยลงทุนของผูส้ ั ่งซื้อหน่ วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น อาจเป็ นการ
ฟอกเงิน เป็ นต้น
(4) กรณีที่ปรากฏเหตุการณ์ตามข้อ “การเลื่อนกาหนดการชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ ผูถ้ อื หน่วยลงทุน”
ข้อ “การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่ วยลงทุนตามคาสั ่งซื้อ หรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน” ข้อ “การหยุดขาย
หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” หรือข้อ “วิธกี ารคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธกี ารดาเนิน การในกรณีทมี่ ูลค่าหน่วยลงทุน
ไม่ถูกต้อง”
(5) ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าเป็ นประโยชน์ต่อกองทุน หรือผู้ถือหน่ วยลงทุน หรือกรณี ที่การสั ่งซื้อหน่ วย
ลงทุนอาจก่อให้เกิดปั ญหาในการบริหารกองทุน หรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน หรือ ในกรณีทบี่ ริษัท
จัดการเห็นว่าบริษทั จัดการไม่สามารถคานวณมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผลหรือเป็ น
ธรรม เป็ นต้ น ทัง้ นี้เพื่อเป็ นการรักษาผลประโยชน์ ของกองทุน ผู้ถือหน่ วยลงทุนและชื่อ เสียง หรือความ
รับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษทั จัดการเป็ นหลัก
(6) บริษัท จัดการขอสงวนสิทธิที่จ ะหยุดรับคาสั ง่ ซื้อหน่ ว ยลงทุ นชัว่ คราว ณ เวลาใดเวลาหนึ่ ง ตามที่บริษัท
จัดการเห็น สมควร ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์ ของผู้ถือหน่ วยลงทุ นเป็ นส าคัญ โดยบริษัท จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่ วยลงทุนทราบล่วงหน้าและบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดดังกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน
ก่อนวันดาเนินการที่ทาการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานทีต่ ิดต่อของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืนที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ เว้นแต่กรณีที่เกิดจากปั จจัยที่
ควบคุมไม่ได้ หรือกรณีจาเป็ นและสมควร บริษทั จัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยทันที
กรณีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
• บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะหยุดรับคาสั ่งสับเปลี่ยนการถือหน่ วยลงทุนเป็ นการชัวคราว
่
หรือถาวรก็ได้ ใน
กรณีทบี่ ริษทั จัดการเห็นว่าการหยุดรับคาสั ่งสับเปลี่ยนดังกล่าวจะเป็ นประโยชน์ หรือมีผลกระทบในทางทีด่ ตี ่อ
กองทุนเปิ ดและผูถ้ อื หน่วยลงทุน โดยบริษทั จัดการจะปิ ดประกาศเรื่องดังกล่าวไว้ในทีเ่ ปิ ดเผย ณ บริษทั
จัดการ และสานักงานผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันหรือ ประกาศผ่าน
www.principal.th
• บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ช่องทาง วิธกี าร และ/หรือ เงื่อนไขเกี่ยวกับการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน รวมถึงบริการใดๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนแล้ว
ซึ่งบริษทั จัดการจะแจ้งให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันทีม่ กี ารเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวผ่านเว็บไซด์ของบริษทั จัดการ (www.principal.th)
• บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะให้บริการซื้อขายสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเฉพาะบางช่องทางสาหรับผูถ้ อื หน่วย
ลงทุนทีม่ บี ญ
ั ชีกองทุนเป็ นประเภทบัญชีร่วม และสงวนสิทธิทจี่ ะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและวิธกี ารให้บริการซื้อ
ขายสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางต่างๆ รวมถึงอาจเปิ ดให้บริการซื้อขายสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วย
วิธกี ารแบบอื่นๆ เพิม่ เติม ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของ
สานักงาน ก.ล.ต. เช่น สานักงานสาขาออนไลน์ และการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อ่นื ๆ เป็ นต้น

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิต้ี

26

12. การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน :
เป็ นไปตามประกาศ
13. เงื่อนไขและข้อจากัดในการจัดสรรและการโอนหน่ วยลงทุน :
กรณีผถู้ อื หน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุน
รวม บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนทีเ่ กินกว่า 1 ใน 3 เว้นแต่กรณีทมี่ กี ารแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วย
ลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่ วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผู้ถอื หน่ วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตาม
จานวนทีถ่ อื อยู่
14. การจ่ายเงิ นปันผล :
14.1 นโยบายการจ่ายเงินปั นผล : ไม่จ่าย
14.2 หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปั นผล :
14.3 กาหนดเวลา วิธกี าร และข้อจากัดในการจ่ายเงินปั นผลแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน : ไม่มี
15. ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สงซื
ั ่ ้อหรือผู้ถือหน่ วยลงทุน :
15.1. ค่ าธรรมเนี ย มรวม (เพดานค่ าธรรมเนี ย มและค่ าใช้จ่ ายที่ ป ระมาณการได้ที่ เรีย กเก็ บจากกอ งทุ น รวม
ทัง้ หมด):
รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2)
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
ประมาณการค่า ใช้จ่ ายที่เรีย กเก็บ จากกองทุ น รวมทัง้ หมด ในอัต ราไม่ เกิน ร้อ ยละ 3.21 ต่อ ปี ของมูล ค่ า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ : ประมาณการค่ าใช้จ่ ายที่เรีย กเก็บจากกองทุ น รวมทัง้ หมด ไม่ เกิน
ร้อยละ 3.21 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
ชนิดสะสมมูลค่า
: ประมาณการค่ าใช้จ่ ายที่เรีย กเก็บจากกองทุ น รวมทัง้ หมด ไม่ เกิน
ร้อยละ 3.21 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
: ประมาณการค่ าใช้จ่ ายที่เรีย กเก็บจากกองทุ น รวมทัง้ หมด ไม่ เกิน
ร้อยละ 3.21 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ

: ประมาณการค่ าใช้จ่ ายที่เรีย กเก็บจากกองทุ น รวมทัง้ หมด ไม่ เกิน
ร้อยละ 3.21 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
: ประมาณการค่ าใช้จ่ ายที่เรีย กเก็บจากกองทุ น รวมทัง้ หมด ไม่ เกิน
ร้อยละ 3.21 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิม่ เติม :
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม และค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และ
ส่งเสริมการขายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมเมื่อรวมกันทัง้ หมดแล้วต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 3.21 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุน
15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม :
15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี :
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
ชนิ ดขายคื น หน่ ว ยลงทุ น : ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตรา ไม่เกินร้อยละ
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อัตโนมัติ

2.14 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม

ชนิดสะสมมูลค่า

: ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตรา ไม่เกินร้อยละ
2.14 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม

ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน

: ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตรา ไม่เกินร้อยละ
2.14 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม

ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม

: ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตรา ไม่เกินร้อยละ
2.14 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม

ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ

: ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตรา ไม่เกินร้อยละ
2.14 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิม่ เติม
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม เป็ นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธรุกิจ
เฉพาะ หรือภาษีอ่นื ใดในทานองเดียวกันไว้แล้ว
15.2.2. ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์รายปี :
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ: ประมาณการค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตรา ไม่
เกินร้อยละ 0.09 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
ชนิดสะสมมูลค่า
: ประมาณการค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่
เกินร้อยละ 0.09 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
: ประมาณการค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่
เกินร้อยละ 0.09 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
: ประมาณการค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่
เกินร้อยละ 0.09 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
: ประมาณการค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่
เกินร้อยละ 0.09 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิม่ เติม
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม เป็ นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธรุกิจ
เฉพาะ หรือภาษีอ่นื ใดในทานองเดียวกันไว้แล้ว
15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี :
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ : ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ใน
อัตราไม่เกินร้อยละ 0.13 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนรวม
ชนิดสะสมมูลค่า
: ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ใน
อัตราไม่เกินร้อยละ 0.13 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนรวม
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ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน

ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม

ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ

: ประมาณการค่าธรรมเนีย มนายทะเบีย นหน่ วยลงทุน รายปี
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.13 ต่ อปี ของมู ลค่ าทรัพ ย์สินสุ ท ธิ
ของกองทุนรวม
: ประมาณการค่าธรรมเนีย มนายทะเบีย นหน่ วยลงทุน รายปี
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.13 ต่ อปี ของมู ลค่ าทรัพ ย์สินสุ ท ธิ
ของกองทุนรวม
: ประมาณการค่าธรรมเนีย มนายทะเบีย นหน่ วยลงทุน รายปี
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.13 ต่ อปี ของมู ลค่ าทรัพ ย์สินสุ ท ธิ
ของกองทุนรวม

15.2.4. ค่าธรรมเนียมทีป่ รึกษาการลงทุน :
ไม่มี
15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจาหน่าย :
ไม่มี
15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ :
ประมาณการค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ในอัต ราไม่เกิน ร้อยละ 2.14 ต่ อปี ของมูลค่ าทรัพ ย์สิน สุท ธิของ
กองทุนรวม
รายละเอียดเพิม่ เติม :
หมายเหตุ;
*มูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมที่ใช้ในการคานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนตามข้อ 15.2.1.– 15.2.3 นี้ เท่ากับ มูลค่า
ทรัพย์สินทัง้ หมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทัง้ หมดของกองทุนรวม ณ วันที่คานวณมูลค่าทรัพย์สินของ
กองทุ น รวม โดยยัง ไม่ ห ั ก ค่ าธรรมเนี ย มการจัด การ ค่ าธรรมเนี ย มผู้ ดู แ ลผลประโยชน์ และ
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่ วยลงทุนของวันทีท่ าการคานวณ ทัง้ นี้ จะคานวณเป็ นรายวันและจะ
เรียกเก็บจากกองทุนโดยการตัดจ่ายจากบัญชีของกองทุนเป็ นรายเดือน
ทัง้ นี้เนื่องจากกองทุนเป็ นกองทุนรวมหน่ วยลงทุนที่ลงทุนในกองทุนหลักในต่างประเทศ กองทุนจึง
ต้องเสียค่ าธรรมเนีย มการจัดการรายปี ให้กับ กองทุน หลักในต่างประเทศตามอัตราที่ร ะบุ ไว้ของ
กองทุนหลักในต่างประเทศ โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้รวมอยู่ในมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก
ในต่างประเทศอยู่แล้ว นอกจากนี้บริษัทจัดการยังอาจได้รบั เงินค่าตอบแทนจากกองทุนเนื่องจาก
การนาเงินของกองทุนรวมดังกล่าวไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
(1) ค่าใช้จ่ายในการส่ งเสริมการขายในการเสนอขายครัง้ แรก เช่ น ค่าโฆษณา ประชาสัมพัน ธ์
เป็ นต้น และค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม การขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก เช่น ค่าโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ หรือค่าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย การจัดอบรมเผยแพร่
ความรู้ ค่าใช้จ่ายในด้านการตลาด ตลอดจนการจัดสัมมนาการแนะนากองทุน เป็ นต้น ตามที่
จ่ า ยจริง แต่ ท ั ง้ นี้ ไ ม่ เ กิ น ร้ อ ยละ 0.54 ของ มู ล ค่ า ทรัพ ย์ สิ น สุ ท ธิ ข องกองทุ น ต่ อ ปี บัญ ชี
โดยคานวณจากมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิเฉลี่ยต่อวันสาหรับรอบปี บญ
ั ชีใดๆ
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(2) ค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดจากการนาเงินทุนของโครงการไปลงทุนในต่างประเทศ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การติ ด ต่ อ กั บ ผู้ จ ัด การหลัก ในต่ า งประเทศ เช่ น ค่ า โทรศัพ ท์ ท างไกล
ค่าโทรสารทางไกล ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เป็ นต้น
(3) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องในการจัดตัง้ กองทุ น เช่นค่าธรรมเนียมในการจัดตัง้
กองทุ น และจดทะเบีย นกองทรัพ ย์ สิน ของกองทุ น กับส านั กงาน ค่ าที่ปรึกษาทนายความ
ในช่วงจัดตัง้ กองทุน เป็ นต้น
(4) ค่าแปลหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนเป็ นภาษาต่างประเทศ (ถ้ามี)
(5) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี
(6) ค่าทีป่ รึกษากฎหมาย
(7) ค่าจัดทา จัดพิมพ์ แบบฟอร์ม คาขอใช้บริการกองทุ น หนั งสือรับรองสิท ธิใ นหน่ วยลงทุ น /
ใบเสร็จรับเงิน/ใบกากับภาษี รายงานการถือหน่ วยลงทุนและแบบฟอร์มอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
กองทุ น และค่ าใช้จ่ ายในการจัดเตรีย มและจัดส่ ง เอกสารดัง กล่า วให้แ ก่ ผู้ถือหน่ วยลงทุ น
ตลอดจนค่าใช้จา่ ยอื่นๆทีเ่ กี่ยวเนื่องกับกองทุน
(8) ค่ าจัดท า ค่ าพิ ม พ์ ห นั ง สือ ชี้ ช วนเสนอขายหน่ ว ยลงทุ น รายงานประจ างวด 6 เดือ นและ
รายงานประจาปี ถงึ ผูถ้ อื หน่วยลงทุน
(9) ค่ า ใช้ จ่ า ยในการประกาศมู ล ค่ า ทรัพ ย์ สิ น ตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใน
หนังสือพิมพ์รายวันหรือสิง่ พิมพ์อ่นื ใด
(10) ค่ าใช้จ่ าย และ/หรือ ค่ าธรรมเนี ย มต่ างๆ ที่ เกี่ย วกับ การซื้อ ขายหลักทรัพ ย์ การลงทุ น ใน
หลักทรัพย์ เช่น ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าประกันความเสี่ยงเนื่องจากความผันผวน
ของอัตราแลกเปลี่ยน และ/หรือ อัตราดอกเบี้ย เป็ นต้น
(11) ค่าเก็บรักษาทรัพย์สนิ ต่างประเทศ นอกเหนือจากทีร่ ะบุไว้ในข้อ 15.2.2 “ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแล
ผลประโยชน์รายปี ” ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.11 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
(12) ค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดี (ถ้ามี) อาทิเช่น ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการติดตามทวงถาม หรื อ
การดาเนินคดี เพื่อการรับชาระหนี้ใดๆ ของกองทุน และ/หรือ ค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดีของ
ผู้ดูแ ลผลประโยชน์ ที่ฟ้ องร้อ งให้ บริษัท จัด การปฏิ บัติห น้ าที่ห รือ เรีย กค่ าสิน ไหมทดแทน
ความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่ วยลงทุนหรือเมื่อได้รบั คาสั ่งจาก
ส านั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ ค่ าใช้ จ่ า ยด้ า น
กฎหมายในการดาเนินคดีทางศาลเพื่อรักษาสิทธิของกองทุน เป็ นต้น
(13) ค่าจัดเตรียมรายงานต่างๆ สาหรับผู้ถือหน่ วยลงทุน และ/หรือค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นจาก
การปฏิบตั ิตามกฎหมายหรือประกาศของสานักงาน หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสมาคม
หรือหน่วยงานทีม่ อี านาจตามกฎหมาย
(14) ค่าใช้จ่ ายในการจัดท า จัดพิม พ์ และจัดส่ งหนั งสือ บอกกล่ าว ประกาศและรายงานต่ างๆ
รวมถึงการลงประกาศในหนั งสือพิม พ์รายวัน ที่นอกเหนื อจากการประกาศมูลค่าทรัพย์สิน
สุ ท ธิ เช่ น ประกาศการแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โครงการ การปิ ด สมุ ด ทะเบีย นเพื่ อ จ่ ายเงิน ปั น ผล
เป็ นต้น และ/หรือ ข่าวสารถึงผูถ้ อื หน่วยลงทุน
(15) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโครงการ เช่น การจัดประชุมผู้ถอื หน่วยลงทุน
การขอมติผูถ้ อื หน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไขในหนังสือพิมพ์ เป็ นต้น
(16) ค่าเอกสารทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทุน
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(17) ค่าใช้จ่ายในการรับชาระเงินค่ าซื้อหน่ ว ยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการช าระเงิน ค่าขายคืน หน่ ว ย
ลงทุน เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร เป็ นต้น
(18) ค่าฤชา ค่าธรรมเนี ย ม และ/หรือ ค่ าใช้จ่ ายอื่น ๆ เช่น ค่ าธรรมเนี ย มธนาคารต่ างๆ ค่ าอากร
แสตมป์ ค่ าไปรษณี ย ากร ค่าไปรษณี ย ากรส าหรับหนั งสือโต้ ตอบกับผู้ถือ หน่ วยลงทุน ค่ า
พาหนะ ค่าจดทะเบียนกับผู้มอี านาจตามกฎหมาย รวมทัง้ ค่าใช้จ่ าย และ/หรือ ค่าธรรมเนียม
ต่ างๆที่ เกี่ย วเนื่ อ งกับการจัดหา ได้ม า รับมอบ/ส่ งมอบดู แ ล รักษา ป้ อ งกัน ผลประโยชน์
ซึ่ งสิ น ท รั พ ย์ ห รื อ ห ลั ก ท รั พ ย์ ต่ างๆ ข องกอ งทุ น ที่ น อ กเห นื อ ไป จากที่ ร ะบุ ไว้ ใ น
ข้อ "ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์รายปี " เป็ นต้น
(19) ค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดจากการผิดนัดชาระราคา (failed trade)
(20) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการชาระบัญชี และเลิกกองทุน
(21) ค่าฤชา ค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวเนื่องกับกองทุน
(22) ค่าธรรมเนียมและหรือค่าใช้จ่ายสาหรับหน่ วยงานภายนอกในการทาหน้าที่ตดิ ตามดูแลการ
จัดการกองทุนรวม (Independent Oversight Entity : IOE) หรือทีเ่ กี่ยวข้อง (ถ้ามี)
15.3. ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากผูส้ ั ่งซื้อหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุน :
15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : มี
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ : ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่
เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ชนิดสะสมมูลค่า
: ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่
เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
: ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่
เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
: ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่
เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
: ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่
เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
รายละเอียดเพิม่ เติม :
ค่ าธรรมเนี ย มและค่ า ใช้ จ่ า ยที่ เ รีย กเก็ บ จากผู้ ส ัง่ ซื้ อ หรือ ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น เป็ นอัต ราที่ ร วม
ภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธรุกจิ เฉพาะ หรือภาษีอ่นื ใดในทานองเดียวกันไว้แล้ว
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการงดเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนีย มการขายหน่วยลงทุน หรือ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่ วยลงทุนจากผูถ้ ือหน่ วยลงทุนในแต่ละรายไม่เท่ากัน ซึ่งบริษัท
จัดการจะแจ้งรายละเอีย ดหลักเกณฑ์ ในการคิดค่ าธรรมเนียมโดยปิ ดประกาศไว้ที่ ห น้าสานักงาน
ของบริษัทจัดการและผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน และจัดให้มีขอ้ มูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท
จัด การ “http://www.principal.th” ทัง้ นี้ เพื่อ ให้ผู้ล งทุ น ทราบถึ งช่ อ งทางในการแจ้งรายละเอีย ด
ดังกล่าว
15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) : มี
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ : ประมาณการค่าธรรมเนี ย มการรับซื้อ คืน หน่ วยลงทุ น ใน
อัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
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ชนิดสะสมมูลค่า
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ

: ประมาณการค่าธรรมเนี ย มการรับซื้อ คืน หน่ วยลงทุ น ใน
อัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
: ประมาณการค่าธรรมเนี ย มการรับซื้อ คืน หน่ วยลงทุ น ใน
อัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
: ประมาณการค่าธรรมเนี ย มการรับซื้อ คืน หน่ วยลงทุ น ใน
อัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
: ประมาณการค่าธรรมเนี ย มการรับซื้อ คืน หน่ วยลงทุ น ใน
อัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิม่ เติม :
ค่ าธรรมเนี ย มและค่ า ใช้ จ่ า ยที่ เ รีย กเก็ บ จากผู้ ส ัง่ ซื้ อ หรือ ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น เป็ นอัต ราที่ ร วม
ภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธรุกจิ เฉพาะ หรือภาษีอ่นื ใดในทานองเดียวกันไว้แล้ว
15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) :
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ : ประมาณการค่ าธรรมเนี ย มการสับ เปลี่ ย นหน่ ว ย
ลงทุ น เข้า ในอัต ราไม่ เกิน ร้อ ยละ 2.14 ของมู ล ค่ า
หน่วยลงทุน
ชนิดสะสมมูลค่า
: ประมาณการค่ าธรรมเนี ย มการสับ เปลี่ ย นหน่ ว ย
ลงทุ น เข้า ในอัต ราไม่ เกิน ร้อ ยละ 2.14 ของมู ล ค่ า
หน่วยลงทุน
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
: ประมาณการค่ าธรรมเนี ย มการสับ เปลี่ ย นหน่ ว ย
ลงทุ น เข้า ในอัต ราไม่ เกิน ร้อ ยละ 2.14 ของมู ล ค่ า
หน่วยลงทุน
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม

ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ

: ประมาณการค่ าธรรมเนี ย มการสับ เปลี่ ย นหน่ ว ย
ลงทุ น เข้า ในอัต ราไม่ เกิน ร้อ ยละ 2.14 ของมู ล ค่ า
หน่วยลงทุน
: ประมาณการค่ าธรรมเนี ย มการสับ เปลี่ ย นหน่ ว ย
ลงทุ น เข้า ในอัต ราไม่ เกิน ร้อ ยละ 2.14 ของมู ล ค่ า
หน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิม่ เติม :
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ส ั ่งซื้อหรือผู้ถือหน่ วยลงทุน เป็ นอัตราทีร่ วม
ภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธรุกจิ เฉพาะ หรือภาษีอ่นื ใดในทานองเดียวกันไว้แล้ว
15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มี
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ : ประมาณการค่ าธรรมเนี ย มการสับเปลี่ย นหน่ ว ย
ลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน
ชนิดสะสมมูลค่า
: ประมาณการค่ าธรรมเนี ย มการสับเปลี่ย นหน่ ว ย
ลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน
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ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน

ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม

ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ

: ประมาณการค่ าธรรมเนี ย มการสับเปลี่ย นหน่ ว ย
ลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน
: ประมาณการค่ าธรรมเนี ย มการสับเปลี่ย นหน่ ว ย
ลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน
: ประมาณการค่ าธรรมเนี ย มการสับเปลี่ย นหน่ ว ย
ลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิม่ เติม :
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ส ั ่งซื้อหรือผูถ้ ือหน่ วยลงทุน เป็ นอัตราทีร่ วม
ภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธรุกจิ เฉพาะ หรือภาษีอ่นื ใดในทานองเดียวกันไว้แล้ว
15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ
รายละเอียดเพิม่ เติม :
ตามที่จ่ายจริง โดยนายทะเบียนจะเรียกเก็บค่ าธรรมเนี ยมจากผู้โอนในวันที่ย่นื คาขอโอนหน่ ว ย
ลงทุน
15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ
รายละเอียดเพิม่ เติม :
ค่าธรรมเนียมในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ตามอัตราทีน่ ายทะเบียนหน่วยลงทุน
กาหนดเป็ นการทัวไปในการให้
่
บริการ
15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองทีก่ าหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี
15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ : มี
ตามทีจ่ ่ายจริง
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
(1) ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์เมื่อสั ่งซื้อ สั ่งขาย หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ค่ า ใช้ จ่ า ยในการซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ เ มื่ อ สั ง่ ซื้ อ สั ง่ ขาย หรื อ สั บ เปลี่ ย นหน่ วยลงทุ น
เป็ นค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บเข้ากองทุน กองทุนจะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวจากผูถ้ ือ
หน่ วยลงทุนในช่วงการเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรก สาหรับการสั ่งซื้อ สั ่งขายคืน หรือสั ่ง
สับเปลี่ย นหน่ วยลงทุ น ภายหลัง การเสนอขายครัง้ แรก กองทุ น จะเรีย กเก็บค่ าธรรมเนี ย ม
ดัง กล่ า วในอัต ราไม่ เ กิ น ร้ อ ยละ 0.54 ของมู ล ค่ าหน่ ว ยลงทุ น ที่ ส ัง่ ซื้ อ สัง่ ขายคื น หรื อ
สับ เปลี่ ย นหน่ ว ยลงทุ น เพื่ อ น าเงิน ดัง กล่ าวไปช าระเป็ นค่ าใช้ จ่ ายในการสัง่ ซื้ อ สัง่ ขาย
หลักทรัพย์ เช่น ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ อื่นๆ ตามที่
กองทุนจะถูกเรียกเก็บเมื่อสั ่งซื้อหรือสั ่งขายหลักทรัพย์ ทัง้ นี้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะ
เปลี่ยนแปลงอัตราค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์นี้ให้สอดคล้องกับอัตราค่านายหน้าใน
การซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ ภาษีและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง โดยไม่ต้องขอมติความ
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิต้ี

33

เห็นชอบจากผู้ถอื หน่วยลงทุน โดยจะติดประกาศให้ผลู้ งทุนทราบล่วงหน้ า ณ สานักงานของ
บริษัทจัดการ และผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ ามี) หรือที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
www.principal.th
(2) ค่าธรรมเนีย มการโอนเงินค่ าขายคืน หน่ วยลงทุน ตามอัต ราที่ธนาคารพาณิ ช ย์ห รือสถาบัน
การเงินกาหนด โดยบริษทั จัดการจะหักจากจานวนค่าขายคืนหน่วยลงทุนนัน้ ๆ
(3) ค่าธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีของผูซ้ ้อื หน่ วยลงทุน (ถ้ามี) ตามอัตราที่ธนาคารพาณิชย์
หรือสถาบันการเงินกาหนด โดยตัดจ่ายจากบัญชีเงินฝากของผูถ้ อื หน่วยลงทุน
(4) บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ผถู้ ือหน่ วยลงทุนขอให้บริษัท
จัดการดาเนินการให้ผถู้ ือหน่ วยลงทุนเป็ นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ ซ่ึงเป็ นกรณี ที่
บริษัทจัดการดาเนินการให้ผู้ถือหน่ วยลงทุนทุกราย ตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าใช้จ่ายในการจด
แจ้งจานากับนายทะเบียน ค่าแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลในทะเบียน เป็ นต้น โดยบริษทั จัดการ
จะแจ้งให้ผูถ้ อื หน่วยลงทุนดังกล่าวทราบ
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นนี้ เป็ นอัตราที่ยงั ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุร กิจเฉพาะ หรือ
ภาษีอ่นื ใดทานองเดียวกัน
(5) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่ วยลงทุน/ การรับซื้อคืน
หน่ วยลงทุ น/ การสับเปลี่ย นหน่ ว ยลงทุนกับผู้ลงทุน แต่ละกลุ่มไม่ เท่ากัน ตามประเภทของ
ผูล้ งทุน ตามมูลค่าการซื้อหน่ วยลงทุน ตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน ตามช่องทาง
การซื้อขายหน่วยลงทุน หรือตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการอาจกาหนดขึ้นในอนาคต เพื่อเป็ น
การอานวยความสะดวก และเป็ น ประโยชน์ให้แก่ผู้ถือ หน่ วยลงทุน ทัง้ นี้ จะเปิ ดเผยข้อมู ล
ดังกล่าวในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ ทัง้ นี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกล่าว
บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ลงทุน ทราบล่วงหน้าไม่น้ อยกว่า 7 วัน ณ ที่ทาการของบริษัท
จัดการ และผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน และ/หรือประกาศทางเว็บไซด์ของ
บริษทั จัดการ
15.4. วิธกี ารคานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม :
การคานวณค่าธรรมเนียมตามหัวข้อค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากผูส้ ั ่งซื้อหรือผูถ้ ือหน่วยลงทุน และ หัวข้อ
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุ นรวม เป็ นอัต ราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ ม ภาษีธุรกิจ เฉพาะ
หรือภาษีอ่นื ใดในทานองเดียวกันไว้แล้ว
บริษัทจัดการจะคานวณค่าธรรมเนียมข้อ 15.2.1-15.2.3 ทุกวัน โดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนใน
แต่ละวันเป็ นฐานคานวณ แต่จะเรียกเก็บจากกองทุนโดยการตัดจ่ายจากบัญชีของกองทุนเป็ นรายเดือน
ค่าใช้จ่ายข้อ 15.2.6 (1) – 15.2.6 (21) จะเรีย กเก็บจากกองทุนเมื่อมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นตามที่จ่ายจริง โดย
ในทางบัญชี บริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี่ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลา
ของค่าใช้จ่ายนัน้ หรือตัดจ่ายครัง้ เดียวในวันทีเ่ กิดค่าใช้จ่ายนัน้ ๆ หรือหรือตามระยะเวลาทีเ่ หมาะสม
ทัง้ นี้การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นจะเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญ ชีที่กาหนดโดยสมาคมนั กบัญ ชี
และผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตแห่งประเทศไทย อนึ่ง หากมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจ
เฉพาะ หรือภาษีอ่นื ใดในทานองเดียวกัน บริษัท จัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่างๆ
ดังกล่าว โดยถือว่าได้รบั มติจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนแล้ว
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15.5. การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย :
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามข้อ “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซ้อื หรือผู้ถอื หน่วยลงทุน
และกองทุน” อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ถือว่าเป็ นการแก้ไขเพิม่ เติมรายละเอียดโครงการ โดยบริษทั
จัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี้
1. ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที่ได้ระบุไว้ใน
โครงการและได้ดาเนินการดังกล่าวแล้ว ให้บริษัทจัดการกองทุ นรวมเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุ น
ทราบอย่างทัวถึ
่ งภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ทีม่ ีการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทัง้ นี้ การ
เปิ ดเผยข้อมูลต้องกระทาโดยวิธีการที่เหมาะสมอันทาให้ม ั ่นใจได้ว่า ผู้ลงทุนได้รบั ทราบข้อมูลดังกล่าว
เช่น เผยแพร่ข้อ มูลไว้บนเว็บไซต์ข องบริษัทจัดการกองทุน รวม หรือ ณ สถานที่ในการซื้อขายหน่ ว ย
ลงทุ นทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน (ถ้ามี)
เป็ นต้น
การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถอื ว่าสานักงานให้ความเห็นชอบการ
แก้ไขเพิม่ เติมโครงการในเรื่องดังกล่าวเมื่อบริษทั จัดการกองทุนรวมได้ดาเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว
2. ในกรณีที่บริษทั จัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นตามที่
ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องคานึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและ
ประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ และต้องเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างทัว่ ถึงด้วย
วิธีการที่เหมาะสมอันทาให้ม ั ่นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รบั ทราบข้อมูลดังกล่าว โดยอย่างน้อยต้องจัดให้มีการ
เผยแพร่ขอ้ มูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษทั จัดการกองทุนรวม และ ณ สถานทีใ่ นการซื้อขายหน่วยลงทุนทุก
แห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อ คืนหน่ วยลงทุน (ถ้ามี) ทัง้ นี้ ตาม
หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
2.1 ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นไม่เกินกว่าอัตราขัน้ สูงของค่าธรรมเนียม
หรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที่ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัท จัดการกองทุนรวมเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้
ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทาการก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิม่ ขึน้
2.2 ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิม่ ขึ้นเกินกว่าอัตราขัน้ สูงของค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าใช้จ่ายเดิมตามที่ระบุไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถกระท า
การดังกล่าวได้ ทัง้ นี้ ในรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปี นับแต่วนั ทีบ่ ริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะ
ขึน้ ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมดาเนินการตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
(ก) ในกรณีที่การเรียกเก็บค่ าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นไม่ เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตรา
ขัน้ สูงดังกล่าว ให้บริษัท จัดการกองทุ นรวมเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ล งทุ นทราบล่วงหน้ าไม่
น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายทีเ่ พิม่ ขึน้ ดังกล่าว
(ข) ในกรณีทกี่ ารเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิม่ ขึน้ เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขัน้
สูงดังกล่าว บริษทั จัดการกองทุนรวมต้องได้รบั มติพเิ ศษ
ในการเปิ ดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ่ง มิให้นามาใช้กบั กรณีทบี่ ริษทั จัดการกองทุนรวมได้รบั มติพเิ ศษ”
ทัง้ นี้ การเปลี่ย นแปลงตามข้อ 1 และข้อ 2 (2.2) ให้บริษัท จัดการแจ้งให้สานั กงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วันนับแต่วนั เปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว
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16. วิ ธีการคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน และ
ราคาหน่ วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิ ธีการดาเนิ นการในกรณี ที่มูลค่าหน่ วยลงทุนไม่ถกู ต้อง :
16.1. วิธกี ารคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน : ต่างประเทศ
16.2. เงื่อนไขพิเศษ :
(1) บริษทั จัดการจะคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธกี ารทีส่ านักงาน
ประกาศกาหนด
1.1 มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
1.2 มูลค่าหน่วยลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
1.3 มูลค่าหน่วยลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า
1.4 มูลค่าหน่วยลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
1.5 มูลค่าหน่วยลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
1.6 มูลค่าหน่วยลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามชนิด ดังนัน้ มูลค่าหน่ วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมีมูลค่าไม่
เท่ากัน
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของแต่ละชนิดหน่วยลงทุนรวมกันจะเท่ากับมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม ซึ่ง
ผลประโยชน์ทเี่ กิดจากการลงทุนจะถือเป็ นประโยชน์ของกองทุนรวม และจะถูกปั นส่วนตามสัดส่วน
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
ในกรณีทมี่ ีการลงทุนในต่างประเทศบริษทั จัดการจะคานวณจากมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวมใน
ส่วนทีล่ งทุนในประเทศ รวมกับมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวมในส่วนทีล่ งทุนในต่างประเทศ เพื่อใช้
ในการคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
อนึ่ง ในการใช้อตั ราแลกเปลี่ยนเพื่อคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิเป็ นเงินบาท บริษทั จัดการจะใช้อตั รา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Spot Rate) ทีป่ ระกาศโดย Bloomberg ณ วันทาการคานวณมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน ทีเ่ วลาประมาณ 16.00 น. เป็ นเกณฑ์ในการคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ
สุทธิเป็ นเงินบาท
ทัง้ นี้ หากข้อมูลดังกล่าวไม่ปรากฏอยู่ในระบบข้างต้น บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิใช้อตั ราแลกเปลี่ยนที่
อ้างอิงจากแหล่งอื่น ภายใต้ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ เช่น อัตราแลกเปลี่ยนจาก APEX
หรือ Reuter ณ วันทาการคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน ทีเ่ วลาประมาณ 16.00 น.
หรือระบบอื่นใดทีม่ ีการเผยแพร่ขอ้ มูลและสามารถอ้างอิงได้ เป็ นต้น เป็ นเกณฑ์ในการคานวณมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิเป็ นเงินบาท โดยอัตราแลกเปลี่ยนทีอ่ ้างอิงจะต้องเป็ นไปตามที่ประกาศสมาคม หรือ
ประกาศทีเ่ กี่ยวข้องกาหนด
ตัวอย่างที่ 1
มูลค่าทรัพย์สนิ ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมด 300,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 10 บาท แบ่งเป็ น 1.
ชนิดสะสมมูลค่า 300,000 บาท 2.ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ยังไม่เปิ ดบริการ) 3.ชนิดผูล้ งทุน
สถาบัน (ยังไม่เปิ ดบริการ) 4.ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม (ยังไม่เปิ ดบริการ) 5.ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ (ยังไม่เปิ ด
บริการ) และสมมติมผี ลประโยชน์ในวันแรก 15,000 บาท และมียอดซื้อหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า
500,000 บาท และมียอดขายคืนหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 10,000 บาท
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ตัวอย่างที่ 2
เปิ ดเสนอขายหน่ วยลงทุนชนิดขายคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติ ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม และ
ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ ในวันก่อนหน้า
โดยมีรายการ ขายหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า จานวน 40,000 บาท ซื้อหน่ วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ จานวน 600,000 บาท ซื้อหน่วยลงทุนชนิดผูล้ งทุนสถาบัน จานวน 1,000,000 บาท ซื้อ
หน่ ว ยลงทุ น ชนิ ดผู้ล งทุ น กลุ่ ม จ านวน 1,200,000 บาท ซื้อ หน่ ว ยลงทุ น ชนิ ดผู้ล งทุ น พิ เศษ จ านวน
150,000 บาท และสมมติมผี ลประโยชน์เกิดขึน้ วันนี้ จานวน 150,000 บาท
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ตัวอย่างที่ 3
มีรายการ ซื้อหน่ วยลงทุ นชนิ ดสะสมมูลค่ า จ านวน 120,000 บาท ซื้อหน่ วยลงทุนชนิดขายคืน หน่ ว ย
ลงทุนอัตโนมัติ จานวน 100,000 บาท ซื้อหน่ วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน จานวน 500,000 บาท ขาย
หน่ ว ยลงทุ น ชนิ ดผู้ ล งทุ น กลุ่ ม จ านวน 200,000 บาท ซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น ชนิ ด ผู้ ล งทุ น พิ เศษ จ านวน
150,000 บาท ในวันก่อนหน้า และสมมติมผี ลประโยชน์เกิดขึน้ วันนี้จานวน 190,000 บาท
สมมติมรี บั ซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตใิ นแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ หน่วยละ
0.15 บาท
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(2) บริษัท จัดการจะคานวณและประกาศมูลค่าทรัพ ย์สิน สุทธิ มู ลค่าหน่ วยลงทุน ราคาขายหน่ วยลงทุ น
และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี้ เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต.
และ/หรือ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็ นอย่างอื่น
(2.1) คานวณมูล ค่าทรัพ ย์ สิน สุ ทธิและมู ลค่ าหน่ ว ยลงทุ นทุ กสิ้น วัน ท าการ ภายในวัน ท าการถัดไป
เว้นแต่วนั ทาการนัน้ ตรงกับวันหยุดของกองทุนต่างประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุน และประเทศ
ทีเ่ กี่ยวข้องกับการลงทุน หรือตามทีบ่ ริษทั จัดการจะประกาศกาหนด
(2.2) คานวณราคาขายหน่ วยลงทุ น และราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุ นทุกสิ้นวันท าการซื้อขายหน่ ว ย
ลงทุน ภายในวันทาการถัดไป ทัง้ นี้ให้ใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิน้ วันทาการซื้อขายหน่วยลงทุน
นัน้ เป็ นเกณฑ์ในการคานวณราคาดังกล่าว
(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี้
(ก) วันทาการก่อนวันทาการซื้อขายหน่ วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทาการซื้อขาย
หน่วยลงทุนล่าสุด
(ข) วันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวัน 2 ทาการถัดไป
(ค) วันทาการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยให้ประกาศภายใน 2 วันทาการถัดไป ทัง้ นี้ ในกรณีที่
กองทุนรวมกาหนดวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนแต่ละครัง้ ห่างกันยาวกว่า 1 เดือน
(ง) วันปิ ดทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนเพื่อจ่ายเงินปั นผล (ถ้ามี) ภายใน 2 วันทาการถัดไป
ความใน (ก) มิให้นามาใช้บงั คับกับกองทุ นรวมเปิ ดที่ซ้ือขายหน่ วยลงทุ น ทุกวัน ท าการ และ
กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน
(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุน
ล่าสุด โดยให้ประกาศภายใน 2 วันทาการถัดไป
ทัง้ นี้ กองทุนอาจดาเนิน การไม่เป็ น ไปตามกรอบระยะเวลาตามข้อ (2.1) - (2.4) ได้ในกรณี ที่
กรอบระยะเวลาที่กาหนดตามข้อ (2.1) - (2.4) นัน้ ตรงกับวัน หยุดของกองทุน ต่างประเทศที่
กองทุนเข้าไปลงทุนและประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุ นหรือตามที่บริษัทจัดการจะประกาศ
กาหนด เป็ นเหตุให้กองทุนไม่ได้รบั ข้อมูลมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่างประเทศทีก่ องทุน
เข้าไปลงทุ น ซึ่ง กองทุ น จะดาเนิ น การตามข้อ (2.1) - (2.4) โดยพลัน เมื่อ ได้รบั ข้อ มู ล มู ลค่ า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนต่างประเทศทีก่ องทุนเข้าไปลงทุนครบถ้วน
มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้ หมดเมื่อสิน้ วันทาการทีค่ านวณนัน้
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน ราคาขายหน่ วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่
ประกาศข้างต้น ต้องได้รบั การรับรองโดยผูด้ ูแลผลประโยชน์
ในกรณี ที่มูล ค่าทรัพ ย์สิน สุทธิ มู ลค่าหน่ วยลงทุ น จานวนหน่ วยลงทุ น ราคาขายหน่ ว ยลงทุ น
และราคารับซื้อ คืน หน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น เปิ ดไม่ ถู กต้ อ ง บริษัท จัดการจะดาเนิ น การตาม
หลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(3) การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพ ย์สินสุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่ วย
ลงทุน หรือจานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด บริษทั จัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี้
(3.1) คานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็ นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตาแหน่ง โดยใช้วธิ ีการปั ด
เศษทศนิยมตามหลักสากล

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิต้ี

40

(3.2) คานวณมูลค่าหน่ วยลงทุนเป็ นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตาแหน่ ง โดยใช้วิธกี ารปั ดเศษทศนิยม
ตามหลักสากล สาหรับมูลค่าหน่ วยลงทุนเพื่อใช้ในการคานวณราคาขายหน่ วยลงทุนจะปั ดเศษ
ทศนิ ยมต าแหน่ งที่ 4 ขึ้น ส่ว นมูล ค่าหน่ ว ยลงทุ น เพื่ อ ใช้ในการคานวณราคารับซื้อคืน หน่ ว ย
ลงทุนจะตัดทศนิยมตาแหน่งที่ 5 ทิ้ง
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่ วยลงทุนตามทีค่ านวณได้ใน (3.2) เป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตาแหน่ งโดย
ตัดทศนิยมตาแหน่งที่ 5 ทิ้ง และประกาศราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามทีค่ านวณ
ได้ใน (3.2)
(3.4) คานวณจานวนหน่ วยลงทุนเป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตาแหน่ ง โดยใช้วิธกี ารปั ดเศษทศนิยม
ตามหลักสากล แต่จ ะใช้ผ ลลัพ ธ์ เป็ น ตัว เลขโดยมีท ศนิ ย มเพีย ง 4 ต าแหน่ ง โดยตัดทศนิ ย ม
ตาแหน่งที่ 5 ทิ้ง
ในกรณี ที่ มี ผ ลประโยชน์ เ กิ ด ขึ้น จากการค านวณตาม (3.1) ถึ ง (3.4) บริ ษั ท จัด การจะน า
ผลประโยชน์นัน้ รวมเข้าเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุน
(4) ในกรณีดงั ต่อไปนี้ให้บริษทั จัดการได้รบั ยกเว้นไม่ต้องปฏิบตั ติ ามข้อ (2)
(4.1) เมื่อบริษทั จัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุ ดรับคาสั ่งซื้อ หรือคาสั ่ง
ขายคืนหน่วยลงทุน หรือเป็ นวันหยุดทาการซื้อขายของกองทุน และ/หรือกองทุนหลัก และ/หรือ
ตัวแทนขายของกองทุนหลักโดยให้ได้รบั ยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
(4.2) เมื่อมีเหตุที่บริษทั จัดการกองทุนรวมต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รบั ยกเว้นตัง้ แต่วนั ที่ปรากฏ
เหตุดงั กล่าว
เงื่อนไขพิเศษ:
- ในกรณีทวี่ นั ทาการในประเทศไทยตรงกับวันหยุดทาการในต่างประเทศที่กองทุนไปลงทุนหรือประเทศที่
เกี่ยวข้องกับการลงทุน หรือ ในกรณีทเี่ กิดเหตุสุดวิสยั ที่กองต่างประเทศไม่สามารถคานวณราคาปิ ดได้
เช่น เกิดภัยพิบตั ิทางธรรมชาติอย่างรุ นแรง ทาให้บริษัทจัดการไม่ได้รบั ราคาของกองทุนต่างประเทศที่
เหมาะสมมาคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน บริษัทจัดการจะคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนตามหลักการ forward pricing เสมอ และบริษทั จัดการขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะหยุดการขายและรับซื้อ
คืนหน่วยลงทุนตามกองทุนต่างประเทศโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
- บริษัทจัดการอาจไม่คานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับ
ซื้อ คืน หน่ วยลงทุ นของกองทุ น ในกรณี ที่ตลาดซื้อขายหลักทรัพ ย์ต่ างประเทศที่กองทุน ได้ล งทุ นใน
หลักทรัพย์ที่ซ้อื ขายในตลาดดังกล่าวเกินกว่าร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนไม่สามารถ
เปิ ดทาการซื้อขายได้ตามปกติ มีเหตุการณ์ที่ทาให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่าง
เสรี และทาให้ไม่สามารถถอนเงินออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือเกิด
เหตุ การณ์ อ่ืน ๆ ที่มีนั ย ส าคัญ และส่ งผลให้กองทุ น ไม่ ส ามารถคานวณมู ลค่ าทรัพ ย์ สิน สุ ท ธิได้ อ ย่ าง
สมเหตุสมผล หรือเป็ นธรรม และเหตุอ่ืนใดตามที่ได้รบั การผ่อนผัน จากสานักงาน ในกรณี ที่ตลาดซื้อ
ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที่กองทุนได้ลงทุนในหลักทรัพย์ทซี่ ้อื ขายในตลาดดังกล่าวไม่เกินร้อยละสิบ
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน บริษัทจัดการอาจใช้ข้อมูลล่าสุดของหลักทรัพย์ที่ลงทุนดังกล่าวใน
การคานวณมูลค่ าทรัพ ย์สิน สุทธิ มู ลค่าหน่ วยลงทุน ราคาขายหน่ ว ยลงทุ น และราคารับซื้อ คืนหน่ ว ย
ลงทุนของกองทุน
- เมื่อปรากฏเหตุดงั กล่าว บริษัทจัดการจะประกาศหยุดคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุ น
ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุนของกองทุน ณ ทีท่ าการทุกแห่งของบริษทั จัดการ
และจัดให้มีประกาศดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ติดต่อทุ กแห่งของผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ใน
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การซื้อขายหน่ วยลงทุ น (ถ้ามี) และบริษัทจัดการจะรายงานการหยุดคานวณมู ล ค่าดังกล่าวพร้อมทัง้
แสดงเหตุ ผ ล และรายงานแผนการดาเนิ น การของกองทุ นให้ส านั กงานทราบโดยพลัน ทัง้ นี้ ขณะที่
บริษทั จัดการไม่สามารถคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิได้อย่างสมเหตุสมผล บริษทั จัดการอาจไม่ขายหรือ
รับซื้อคืนหน่ วยลงทุนตามคาสั ่งขายหรือรับซื้อคืนที่รบั ไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคาสั ่งขายหรือรับซื้อคืน
ด้วยเช่นกัน
- ประกาศราคาขายหน่ วยลงทุนและ/หรือราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุน ของวันท าการซื้อขายหน่ วยลงทุ น
ล่าสุดภายใน 2 วันทาการถัดไป
16.3. แหล่งข้อมูลการเปิ ดเผยมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน :
บริษทั จัดการจะประกาศ/เผยแพร่ขอ้ มูลทางเว็บไซด์ของบริษทั จัดการที่ www.principal.th ทัง้ นี้ บริษทั
จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะประกาศโดยช่องทางอื่นแทนการประกาศในเว็บไซด์ หรือช่องทางอื่นใดทีเ่ หมาะสม
โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนแล้ว และบริษทั จัดการจะแจ้งให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน
ในกรณีที่การประกาศข้างต้น หากได้กระทาผ่านระบบเผยแพร่ขอ้ มูลมูลค่าหน่วยลงทุนทีจ่ ดั ขึน้ โดยสมาคม
(NAV Center) หรือช่องทางอื่นทีส่ านักงานยอมรับ บริษทั จัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิและมูลค่า
หน่วยลงทุนภายในสองวันทาการถัดไปก็ได้
16.4. หลักเกณฑ์และวิธกี ารดาเนินการในกรณีทมี่ ูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง :
16.4.1. ในกรณีทมี่ ูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมปิ ดไม่ถูกต้องและได้มีการประกาศมูลค่าดังกล่าวไป
แล้ว หรือในกรณีทรี่ าคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิ ดไม่ถูกต้อง หากการไม่ถูกต้องดังกล่าวมี
มูลค่าน้อยกว่าหนึ่งสตางค์ หรือคิดเป็ นอัตราไม่ถงึ ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาทีถ่ ูกต้อง ให้
บริษทั จัดการกองทุนรวมดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) จัดทาและส่งรายงานให้ผดู้ ูแลผลประโยชน์ทราบถึงความไม่ถูกต้องภายในเจ็ดวันทาการนับแต่
วันทีพ่ บว่ามูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง โดยรายงานดังกล่าวต้องมีสาระสาคัญ
ดังต่อไปนี้
(ก) มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ถูกต้อง
(ข) มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง
(ค) สาเหตุทที่ าให้มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(ง) มาตรการป้ องกันเพื่อมิให้มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ในกรณีที่ความไม่ถูกต้อง
มิได้มสี าเหตุมาจากปั จจัยภายนอกทีไ่ ม่อาจควบคุมได้
(2) ในกรณีทสี่ าเหตุทที่ าให้มูลค่าหรือราคาหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้องมีผลต่อเนื่องถึงการคานวณ
มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนครัง้ ต่อไป ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วย
ลงทุนให้ถูกต้องตัง้ แต่วนั ทีพ่ บว่ามูลค่าหรือราคาไม่ถูกต้อง
16.4.2. ในกรณีทมี่ ูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมปิ ดไม่ถูกต้องและได้มีการประกาศมูลค่าดังกล่าวไปแล้ว
หรือในกรณีทรี่ าคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิ ดไม่ถูกต้อง หากการไม่ถูกต้องดังกล่าวมีมูลค่า
ตัง้ แต่หนึ่งสตางค์ขน้ึ ไป และคิดเป็ นอัตราตัง้ แต่รอ้ ยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาทีถ่ ูกต้อง ให้บริษทั
จัดการกองทุนรวมปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) คานวณมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังตัง้ แต่วนั ทีบ่ ริษทั จัดการกองทุนรวมพบว่ามูลค่า
หรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวันทีม่ ูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง
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(2) ดาเนินการดังต่อไปนี้เฉพาะวันทีม่ ูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ถูกต้องนัน้ มีมูลค่าและคิด
เป็ นอัตราดังกล่าว
(ก) จัดทารายงานการแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังให้เสร็จสิน้ ภายในวันทาการ
ถัดจากวันที่ บริษทั จัดการกองทุนรวมพบว่ามูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่ง
รายงานดังกล่าวให้ผดู้ ูแลผลประโยชน์ภายในวันทาการถัดจากวันทีค่ านวณมูลค่าหรือ
ราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังเสร็จสิน้ เพื่อให้ผดู้ ูแลผลประโยชน์รบั รองข้อมูลในรายงาน
ดังกล่าวภายในวันทาการถัดจากวันทีบ่ ริษทั ส่งรายงานให้ผดู้ ูแลผลประโยชน์
รายงานตามวรรคหนึ่งให้มสี าระสาคัญตามทีก่ าหนดไว้ในข้อ 16.4.1(1) โดยอนุโลม เว้น
แต่ในกรณีของรายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังของกองทุนรวมเปิ ด ให้ระบุ
การดาเนินการของบริษทั จัดการกองทุนรวมเมื่อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องไว้แทน
ข้อมูลตามข้อ 16.4.1(1)(ง)
(ข) แก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องภายในวันทีผ่ ู้ดูแลผลประโยชน์รบั รองข้อมูล
ในรายงานตาม (ก)
(ค) ดาเนินการโดยวิธกี ารใดๆ เพื่อให้ผลู้ งทุนสามารถรับทราบชื่อกองทุนรวมทีม่ กี ารแก้ไข
มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุน และวัน เดือน ปี ทมี่ กี ารแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่ วยลงทุน
ภายในสามวันทาการนับแต่วนั ทีผ่ ดู้ ูแลผลประโยชน์รบั รองข้อมูลในรายงานตาม
(ก) ความใน (ค) มิให้นามาใช้บงั คับกับกองทุนรวมปิ ดทีม่ หี น่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และได้ประกาศการแก้ไขมูลค่าหน่วยลงทุนตามระเบียบ
หรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว
16.4.3. ในกรณีทรี่ าคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิ ดไม่ถูกต้อง หากการไม่ถกู ต้องดังกล่าวมีมูลค่าตัง้ แต่
หนึ่งสตางค์ขน้ึ ไป และคิดเป็ นอัตราตัง้ แต่รอ้ ยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาทีถ่ ูกต้อง ให้บริษทั จัดการ
กองทุนรวมดาเนินการดังต่อไปนี้เฉพาะวันทีม่ ูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ถู กต้องนัน้ มีมูลค่าและ
คิดเป็ นอัตราดังกล่าว
(1) จัดทารายงานการชดเชยราคาไว้ในรายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนตามข้อ 16.4.2.(2) (ก)
ด้วย โดยให้อยู่ในส่วนของการดาเนินการของบริษทั จัดการกองทุนรวมเมื่อพบว่าราคาหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้อง
(2) ชดเชยราคาตามหลักเกณฑ์ทกี่ าหนดไว้ในข้อ 16.4.4 ให้แล้วเสร็จ และดาเนินการโดยวิธกี าร
ใด ๆ เพื่อให้ผูซ้ ้อื หน่วยลงทุนหรือผูข้ ายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาทีร่ าคาหน่วยลงทุนไม่
ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตามข้อ 16.4.2. (2) (ข) และการชดเชยราคา ภายในห้าวันทา
การนับแต่วนั ทีผ่ ู้ดูแลผลประโยชน์รบั รองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนย้อนหลัง
และรายงานการชดเชยราคา
(3) จัดทามาตรการป้ องกันเพื่อมิให้ราคาหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทัง้
สาเนารายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังตามข้อ 16.4.2.(2) (ก) ให้สานักงานภายใน
เจ็ดวันทาการนับแต่วนั ทีผ่ ู้ดูแลผลประโยชน์รบั รองข้อมูลในรายงานดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีที่
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกทีไ่ ม่อาจควบคุมได้ ให้บริษทั จัดการ
กองทุนรวมส่งสาเนาเอกสารทีผ่ ู้ดูแลผลประโยชน์รบั รองว่าการที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกทีไ่ ม่อาจควบคุมได้มาพร้อมสาเนารายงานดังกล่าวแทน
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16.4.4 ในการชดเชยราคาตามข้อ 16.4.3 (2) บริษทั จัดการจะปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ถูกต้องต่ากว่าราคาหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง (understate)ให้บริษทั
จัดการกองทุนรวมปฏิบตั ิดงั นี้
(ก) กรณีทเี่ ป็ นการขายหน่วยลงทุน ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมลดจานวนหน่วยลงทุนของผู้
ซื้อหน่วยลงทุนเป็ นจานวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ถูกต้องกับ
ราคาหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้องหากปรากฏว่าผูซ้ ้อื หน่วยลงทุนไม่มหี น่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือ
มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ ะต้องลด ให้บริษทั จัดการกองทุน
รวมจ่ายเงินของบริษทั เองเป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาทีข่ าดอยู่ หรือลดจานวน
หน่วยลงทุนทีเ่ หลืออยู่นัน้ และจ่ายเงินของบริษทั เองเป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา
ทีข่ าดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทุนรวมเปิ ด เว้นแต่การทีร่ าคาหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกทีไ่ ม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์
ตามราคาตลาดครัง้ สุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซ้อื ขาย
หลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผูด้ ูแลผลประโยชน์รบั รองว่ามีสาเหตุดงั กล่าว
(ข) กรณีทเี่ ป็ นการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมเพิม่ จานวนหน่วยลงทุน
ของผูข้ ายคืนหน่วยลงทุนเป็ นจานวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่ ม่
ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนรวมเปิ ดเป็ นจานวนเท่ากับ
ส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผขู้ ายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผูข้ ายคืน
หน่วยลงทุนไม่มหี น่วยลงทุนเหลืออยู่ ให้บริษทั จ่ายเงินของกองทุนรวมเปิ ดเป็ นจานวน
เท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผขู้ ายคืนหน่วยลงทุน
(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง (overstate) ให้บริษทั
ปฏิบตั ิดงั นี้
(ก) กรณีทเี่ ป็ นการขายหน่วยลงทุน ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมเพิม่ จานวนหน่วยลงทุนของผู้
ซื้อหน่วยลงทุนเป็ นจานวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ถูกต้องกับ
ราคาหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนรวมเปิ ดเป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผูซ้ ้อื หน่วยลงทุน
(ข) กรณีทเี่ ป็ นการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมลดจานวนหน่วยลงทุน
ของผูข้ ายคืนหน่วยลงทุนเป็ นจานวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่ ม่
ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้องหากปรากฏว่าผูข้ ายคืนหน่ วยลงทุนไม่มีหน่วย
ลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ ะต้องลด ให้
บริษทั จัดการกองทุนรวมจ่ายเงินของบริษทั เองเป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาทีข่ าด
อยู่ หรือลดจานวนหน่วยลงทุนทีเ่ หลืออยู่นัน้ และจ่ายเงินของบริษทั เองเป็ นจานวนเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาทีข่ าดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทุนรวมเปิ ด เว้นแต่
การทีร่ าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกทีไ่ ม่อาจควบคุมได้ เช่น
ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้ สุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซ้อื ขาย
หลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผูด้ ูแลผลประโยชน์รบั รองว่ามีสาเหตุดงั กล่าว
ในกรณีที่บริษทั จัดการกองทุนรวมต้องชดเชยราคาเป็ นเงินให้แก่ผซู้ ้อื หน่วยลงทุนหรือ
ผูข้ ายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถงึ หนึ่งร้อยบาท บริษทั อาจนาเงินชดเชยราคาไป
รวมจ่ายในโอกาสแรกทีม่ ีการจ่ายเงินให้ผถู้ อื หน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มี
สถานะเป็ นผูถ้ อื หน่วยลงทุนแล้ว ให้บริษทั ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายในห้าวันทาการ
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นับแต่วนั ทีผ่ ดู้ ูแลผลประโยชน์รบั รองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงาน
การชดเชยราคา
การจ่ายเงินของกองทุนรวมเปิ ดเพื่อชดเชยราคาให้แก่ผขู้ ายคืนหน่วยลงทุนตาม
(1)(ข) หรือผูซ้ ้อื หน่วยลงทุนตาม (2)(ก) บริษทั จัดการกองทุนรวมอาจจ่ายเงินของ
บริษทั เองแทนกองทุนเปิ ดก็ได้
16.4.5. ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมจัดให้มสี าเนารายงานตามข้อ 16.4.1(1) และข้อ 16.4.2.(2) (ก) ไว้ ณ
ทีท่ าการของบริษทั เพื่อให้สานักงานสามารถตรวจสอบได้
16.4.6. ห้ามมิให้บริษทั จัดการกองทุนรวมคิดค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จากมูลค่าหน่วยลงทุน หรือราคาหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้องจากกองทุนรวม เว้นแต่ในกรณีที่ความไม่ถูกต้องดังกล่าวมีสาเหตุมาจากปั จจัย
ภายนอกทีไ่ ม่อาจควบคุมได้
16.4.7. บริษทั จัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ จากมูลค่าหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่าย
ในการประกาศการแก้ไขราคาตามข้อ 16.4.2. ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง
เงินชดเชยราคาให้แก่ผซู้ ้อื หน่วยลงทุนและผูข้ ายคืนหน่วยลงทุน เป็ นต้น เว้นแต่ในกรณีทมี่ ูลค่ า
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้องดังกล่าวมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกทีไ่ ม่อาจควบคุมได้
17. ชื่อผู้เกีย่ วข้อง :
17.1 ชื่อบริษทั จัดการ :
ชื่อ : บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด
17.2 ชื่อผูด้ ูแลผลประโยชน์ :
17.3
17.4
17.5

17.6

17.7

ชื่อ : ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
ชื่อผูป้ ระกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : ไม่มี
ชื่อของผูร้ บั มอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : ไม่มี
ทีป่ รึกษา :
บริษัท จัดการขอสงวนสิท ธิจะแต่ งตัง้ ที่ปรึกษาการลงทุ นในภายหลัง โดยไม่ ถือ เป็ น การแก้ ไขเพิ่ม เติม
โครงการ โดยทีป่ รึกษาการลงทุนดังกล่าวจะต้องมีคุ ณสมบัติตามประกาศ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ
บริษทั จัดการจะแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบต่อไป
ผูส้ อบบัญชี :
ชื่อ : นาง ขวัญใจ เกียรติกงั วาฬไกล
ชื่อ : นาย อนุสรณ์ เกียรติกงั วาฬไกล
บริษทั เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จากัด
47 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2294-8504, 0-2264-8587 โทรสาร 0-2294-2345
หรือบุคคลอื่นทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผูส้ อบบัญชีโดยบริษทั จัดการ
จะแจ้งให้สานักงานทราบ
การแต่งตัง้ คณะตัวแทนผูถ้ อื หน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : ไม่มี
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18. รอบระยะเวลาบัญชีประจาปี ของกองทุนรวม :
18.1 วันทีส่ นิ้ สุดรอบบัญชี : วันที่ 30 เดือน เมษายน
18.2 วันทีส่ นิ้ สุดรอบบัญชีครัง้ แรก : วันที่ 30 เมษายน 2558
18.3 รายละเอียดเพิม่ เติม :
วันทีส่ นิ้ สุดรอบบัญชี: ประมาณ 1 ปี นับแต่จดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวม
วันทีส่ นิ้ สุดรอบบัญชีครัง้ แรก: ประมาณ 1 ปี นับแต่จดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวม
19. การขอมติ ของผู้ถือหน่ วยลงทุน และวิ ธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิ ธีการจัดการ :
19.1 การดาเนินการใดทีโ่ ครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกาหนดให้ต้องได้รบั มติของผูถ้ อื หน่วยลงทุน
หากบริษทั จัดการกองทุนรวมได้ดาเนินการไปตามมติของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีไ่ ด้รบั มาโดยชอบแล้ว ให้ถอื ว่า
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนทัง้ ปวงเห็นชอบให้ดาเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ
มติของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีใ่ ห้ดาเนินการใดอันเป็ นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎหมายให้ถอื
ว่ามตินัน้ เสียไป
ในกรณีทเี่ ป็ นการขอมติเพื่อแก้ไขเรื่องทีก่ ระทบต่อสิทธิของผูถ้ อื หน่วยลงทุนอย่างมีนัยสาคัญต้องได้รบั มติ
โดยเสียงข้างมากหรือมติพเิ ศษของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนซึ่งคิดตามจานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่ง
หรือไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนหน่ วยลงทุนทัง้ หมดของผูถ้ อื หน่วยลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสทิ ธิ
ออกเสียงลงคะแนน หรือของจานวนหน่วยลงทุนทัง้ หมดของผูถ้ อื หน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสทิ ธิ
ออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่กรณีที่กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่ วยลงทุน การขอมติ ผูถ้ อื หน่วยลงทุนต้อง
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์เพิม่ เติมดังต่อไปนี้ ดว้ ย
(1) ในกรณีทเี่ ป็ นการขอมติทมี่ ผี ลกระทบต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รบั ผลกระทบต่อผู้
ถือหน่วยลงทุนไม่เท่ากัน ต้องได้รบั มติเสียงข้างมากหรือมติพเิ ศษของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่
ได้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(2) ในกรณีทเี่ ป็ นการขอมติทมี่ ผี ลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รบั มติ
เสียงข้างมากหรือมติพเิ ศษของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) ในกรณีทเี่ ป็ นการขอมติทมี่ ผี ลกระทบต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ต้องได้รบั มติเสียงข้างมาก
หรือมติพเิ ศษของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
ในกรณีทบี่ ุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้
แล้วทัง้ หมด บริษทั จัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนทีเ่ กินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่
จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดนัน้
ในการดาเนินการและบริหารจัดการใดๆ ของกองทุนนัน้ บริษทั จัดการจะดาเนินการให้เป็ นไปตามทีร่ ะบุไว้
ในโครงการจัดการกองทุนและหนังสือชี้ชวน เว้นแต่กรณีทคี่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. สานักงาน สมาคม และ/
หรือหน่วยงานอื่นใดทีม่ อี านาจตามกฎหมาย เช่น กระทรวงการคลัง เป็ นต้น ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิม่ เติม
ประกาศ กาหนด สั ่งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็ นอย่างอื่น บริษทั จัดการจะดาเนินการให้เป็ นไป
ตามนัน้ โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนแล้ว
19.2 วิธกี ารแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ
1. การแก้ไขเพิม่ เติมโครงการโดยใช้วธิ กี ารขอมติผถู้ อื หน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติ
พิเศษมีจานวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 หรือในกรณีทเี่ ป็ นกองทุนรวมทีม่ ีการแบ่งชนิด
หน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพเิ ศษเมื่อคานวณเฉพาะหน่วยลงทุนแต่ละชนิดมี
จานวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 ให้ บริษทั จัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับ
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การขอมติและการนับมติไปยังผูด้ ูแลผลประโยชน์ เพื่อให้ผดู้ ูแลผลประโยชน์รบั รองผลการนับมตินัน้
2. ในกรณีทกี่ ารแก้ไขเพิม่ เติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธจี ดั การได้กระทาตามมติของผูถ้ อื หน่วย
ลงทุน ซึ่งจะดาเนินการโดยการจัดประชุมผูถ้ อื หน่วยลงทุนหรือส่งหนังสือขอมติของผูห้ น่วยลงทุนก็ได้
3. ให้บริษทั จัดการแจ้งการแก้ไขเพิม่ เติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธจี ดั การให้สานักงานทราบ
รวมทัง้ แจ้งไปยังผูถ้ อื หน่วยลงทุนทุกคนและเผยแพร่ในลักษณะทีผ่ ลู้ งทุนทัวไปสามารถเข้
่
าตรวจดูได้
ทัง้ นี้ ภายใน 15 วันนับแต่วนั ทีม่ ีมติให้แก้ไข
4. การแก้ไขเพิม่ เติมโครงการหรือวิธีการจัดการตามกรณีดงั ต่อไปนี้ บริษทั จัดการต้องได้รบั มติเสียงข้าง
มาก เว้นแต่ในกรณีดงั ต่อไปนี้ ต้องได้รบั มติพเิ ศษจากผูถ้ อื หน่วยลงทุน
(1) การเปลี่ยนแปลงประเภทหรือนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมทีท่ าให้ผลตอบแทนและความเสีย่ ง
ของกองทุนรวมเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญ
(2) การชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่น
(3) การควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมทีม่ นี โยบายการลงทุน ความเสีย่ ง และระดับความเสีย่ ง
ของการลงทุน (risk spectrum) แตกต่างกัน
(4) การรับชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สนิ อื่นแทนเงิน
(5) การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิม่ ขึน้ เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าใช้จ่ายเดิมตามทีร่ ะบุไว้ล่าสุดในโครงการ
(6) การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการประกัน ผูป้ ระกัน สิทธิ หน้าที่ และความรับผิด ชอบของผูป้ ระกัน หรือ
การแก้ไขเพิม่ เติมสัญญาประกันในเรื่องใดๆ อันมีผลให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนเสียประโยชน์
5. ในกรณีทกี่ องทุนรวมใดมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผถู้ อื หน่วยลงทุน นอกจากจะต้องปฏิบตั ใิ ห้
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอมติผถู้ อื หน่วยลงทุนแล้ว ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์เพิม่ เติม
ดังต่อไปนี้ดว้ ย
(1) กรณีเป็ นการขอมติทมี่ ผี ลกระทบต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รบั ผลกระทบต่อผูถ้ อื
หน่วยลงทุนไม่เท่ากัน ต้องได้รบั มติเสียงข้างมากหรือมติพเิ ศษของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่
ได้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(2) กรณีเป็ นการขอมติทมี่ ผี ลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รบั มติ
เสียงข้างมากหรือมติพเิ ศษของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) กรณีเป็ นการขอมติทมี่ ผี ลกระทบต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ต้องได้รบั มติเสียงข้างมาก
หรือมติพเิ ศษของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
6. ในการแก้ไขเพิม่ เติมโครงการหรือวิธกี ารจัดการ หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพเิ ศษมีจานวนไม่
เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 หรือในกรณีทเี่ ป็ นกองทุนรวมทีม่ กี ารแบ่งชนิดหน่วยลงทุน หาก
ปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพเิ ศษเมื่อคานวณเฉพาะหน่วยลงทุนแต่ละชนิด มีจานวนไม่เกินอัตรา
ดังกล่าว แล้วแต่กรณี ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมจัดส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการขอมติและการนับ
มติไปยังผูด้ ูแลผลประโยชน์ เพื่อให้ผดู้ ูแลผลประโยชน์รบั รองผลการนับมตินั น้
7. การแก้ไขเพิม่ เติมโครงการในกรณีดงั ต่อไปนี้ บริษทั จัดการกองทุนรวมอาจขอให้สานักงานให้ความ
เห็นชอบแทนการขอมติผถุ้ อื หน่วยลงทุนได้ ทัง้ นี้สานักงานอาจกาหนดเงื่อนไขให้บริษทั จัดการกองทุน
รวมปฏิบตั เิ พื่อประโยชน์ในการแก้ไขโครงการก่อนให้ความเห็นชอบ โดยการแก้ไขโครงการดังกล่าวต้อง
ไม่มผี ลกระทบอย่างมีนัยสาคัญ หรือเป็ นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถอื หน่วยลงทุนทัง้ ปวง
(1) การเปลี่ยนแปลงข้อกาหนดเกี่ยวกับการขายและการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(2) การเพิม่ ชนิดหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ทาให้สทิ ธิทผี่ ถู้ อื หน่วยลงทุนมีอยู่เดิมด้อยลง
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(3) การเปลี่ยนแปลงประเภทของทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนรวมลงทุนหรืออัตราส่วนการลงทุนทีส่ อดคล้องกับ
นโยบายการลงทุน
(4) การคานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคา
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี
(5) กรณีอ่นื ใดนอกเหนือจาก (1) (2) (3) และ (4)
การแก้ไขเพิม่ เติมโครงการตามวรรคหนึ่งต้องไมมีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนรวมถึง
ไม่ทาให้ผลตอบแทนและความเสีย่ งของกองทุนรวมเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสาคัญ
8. การแก้ไขเพิม่ เติมโครงการโดยขอความเห็นชอบต่อสานักงาน ในเรื่องดังต่อไปนี้ ให้บริษทั จัดการ
กองทุนรวมยื่นคาขอพร้อมทัง้ เอกสารหลักฐานประกอบคาขอทีถ่ ูกต้องครบถ้วนตามคู่มอื สาหรับ
ประชาชนผ่านระบบทีจ่ ดั ไว้บนเว็บไซต์ของสานักงาน และให้ถอื ว่าได้รบั ความเห็นชอบการแก้ไขเพิม่ เติม
โครงการในเรื่องดังกล่าว เมื่อสานักงานได้รบั คาขอพร้อมทัง้ เอกสารหลักฐานประกอบคาขอถูกต้อง
ครบถ้วนตามคู่มอื สาหรับประชาชนแล้ว
(1) การแก้ไขเพิม่ เติมซึ่งมีผลให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทัง้ ปวงได้รบั ประโยชน์เพิม่ ขึ้น
(2) การแก้ไขเพิม่ เติมทีต่ ้องดาเนินการให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตลอดจนประกาศ กฎ และคาสั ่งทีอ่ อกโดยอาศัยอานวจแห่งกฎหมายดังกล่าว
(3) การแก้ไขเพิม่ เติมชื่อและรายละเอียดของบุคคลให้ถูกต้อง
9. การแก้ไขเพิม่ เติมโครงการโดยขอความเห็นชอบต่อสานักงานนอกเหนือจากข้อ 8 ให้บริษทั จัดการ
กองทุนรวมยื่นคาขอพร้อมทัง้ เอกสารหลักฐานประกอบคาขอทีถ่ ูกต้องครบถ้วนตามคู่มอื สาหรับ
ประชาชนผ่านระบบทีจ่ ดั ไว้บนเว็บไซต์ของสานักงาน และชาระค่าธรรมเนียมต่อสานักงาน เมื่อสานักงาน
ได้รบั คาขอพร้อมทัง้ เอกสารหลักฐานประกอบคาขอทีถ่ ูกต้องครบถ้วนตามคู่มอื สาหรับประชาชนแล้ว
ทัง้ นี้อตั ราค่าธรรมเนียมให้เป็ นไปตามทีส่ านักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่า
ด้วยการกาหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียน และการยื่นคาขอต่างๆ
ทัง้ นี้ ค่าธรรมเนียมดังกล่าว มิให้บริษทั จัดการเรียกเก็บจากกองทุน
เมื่อสานักงานได้รบั คาขอและเอกสารหลักฐานทีถ่ ูกต้องครบถ้วนตามวรรคหนึ่งแล้ว สานักงานจะ
ดาเนินการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน
การชาระค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง มิให้บริษทั จัดการเรียกเก็บจากกองทุนรวม
19.3 หลักเกณฑ์และวิธกี ารในการขอมติของผูถ้ อื หน่วยลงทุน
19.3.1 ในการขอมติจากผูถ้ อื หน่วยลงทุน บริษทั จัดการอาจใช้วธิ ีดงั ต่อไปนี้
1) การจัดประชุมผูถ้ อื หน่วยลงทุน หรือ
2) การส่งหนังสือเพื่อขอมติไปยังผูถ้ อื หน่วยลงทุน
19.3.2 วันและเวลาในการดาเนินการรวมถึงวันปิ ดสมุดทะเบียนผุถ้ อื หน่วยลงทุนเพื่อขอมติจะเป็ นไปตาม
วันทีบ่ ริษทั จัดการจะกาหนดขึน้ โดยไม่ชกั ช้า
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการใช้วธิ กี ารในการดาเนินการตามความเหมาะสม หรือวิธกี ารอื่นใดที่
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด ทัง้ นี้ ในการขอมติจากผูถ้ อื หน่วยลงทุ น บริษทั จัดการกองทุนรวม
จะไม่นับคะแนนเสียงของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทัง้ หมดในบางกรณี เช่น กรณีทผี่ ถู้ อื หน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุน
เกินข้อจากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
ข้อจากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่ องบริษทั จัดการ
การดาเนินการใดทีโ่ ครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกาหนดให้ต้องได้รบั มติของผูถ้ อื หน่วยลงทุน
หากบริษทั จัดการกองทุนรวมได้ดาเนินการไปตามมติของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีไ่ ด้รบั มาโดยชอบแล้ว ให้ถอื ว่า
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ผูถ้ อื หน่วยลงทุนทัง้ ปวงเห็นชอบให้ดาเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ
มติของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีใ่ ห้ดาเนินการใดอันเป็ นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ทกี่ าหนดในกฎหมาย ให้ถอื
ว่ามตินัน้ เสียไป
ในกรณีทเี่ ป็ นการขอมติเพื่อแก้ไขข้อผูกพันในเรื่องทีก่ ระทบต่อสิทธิของผูถ้ อื หน่วยลงทุนอย่างมีนัยสาคัญ
ต้องได้รบั มติโดยเสียงข้างมากของผูถ้ อื หน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของ
จานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของโครงการจัดการกองทุนรวมนัน้ เว้นแต่กรณีทกี่ องทุนรวมมี
การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผถู้ อื หน่วยลงทุนต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์เพิม่ เติมดังต่อไปนี้ดว้ ย
(1) ในกรณีทเี่ ป็ นการขอมติทมี่ ผี ลกระทบต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รบั ผลกระทบต่อผู้
ถือหน่วยลงทุนไม่เท่ากัน ให้ได้รบั มติผถู้ อื หน่วยลงทุนทีถ่ อื หน่วยลงทุนชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบเกินกึ่ง
หนึ่งของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
(2) ในกรณีทเี่ ป็ นการขอมติทมี่ ผี ลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ให้ได้รบั มติผถู้ อื
หน่วยลงทุนทีถ่ อื หน่วยลงทุนชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบเกินกึ่งหนึ่งของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
(3) ในกรณีทเี่ ป็ นการขอมติทมี่ ผี ลกระทบต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ให้ได้รบั มติผถู้ อื หน่วยลงทุน
ชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบเกินกึ่งหนึ่งของจานวนหน่วยลงทุนชนิดนัน้
การเพิม่ จานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิดาเนินการเพิม่ จานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนตามเหมาะสม โดยถือว่า
ได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนแล้ว ทัง้ นี้ เมื่อดาเนินการเพิม่ จานวนเงินทุนจดทะเบียนของ
กองทุนแล้ว บริษทั จัดการจะแจ้งการดาเนินการดังกล่าว โดยติดประกาศทีท่ ที่ าการทุกแห่งของบริษทั จัดการ
และ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน ภายใน 15 วัน
นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั จดทะเบียนเพิม่ จานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน
หลักเกณฑ์และวิธกี ารในการขอมติของผูถ้ อื หน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดงั กล่าว ให้เป็ นไปตาม
ข้อกาหนดในข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่วยลงทุนกับบริษทั จัดการกองทุนรวม ทัง้ นี้ การขอมติเพื่อแก้ไข
เพิม่ เติมโครงการเป็ นไปตามทีก่ าหนดไว้ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3
แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
20. ข้อกาหนดอื่นๆ :
20.1. การแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิม่ เติมโครงการจัดการกองทุนหรือวิธกี ารจัดการ
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิม่ เติมโครงการจัดการกองทุน หรือวิธกี ารจัดการ
ตามทีเ่ ห็นสมควรในกรณีทสี่ ่วนราชการต่างๆ เช่น คณะกรรมการ ก.ล.ต. สานักคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กระทรวงการคลัง และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดทีม่ อี านาจตามกฎหมาย ได้มีการปรับเปลี่ยน แก้ไข เพิม่ /ลด
ประกาศ เห็นชอบ สั ่งการ ผ่อนผันในเรื่องต่างๆ ทีเ่ กี่ยวเนื่องกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธกี ารจัดตัง้ จัดการ
และ/หรือวิธกี ารบริหารจัดการกองทุนไม่ว่าจะเป็ นเรื่องของกฎหมาย ประกาศ ข้อกาหนด ระเบียบปฏิบตั ิ
เงื่อนไข หรือ รายละเอียดต่างๆ ทัง้ นี้โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนทุกราย ทัง้ นี้
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิม่ เติมดังกล่าว จะต้องเป็ นไปตามทีส่ านักงานประกาศกาหนด เห็นชอบ ผ่อนผัน
สั ่งการ ให้สามารถกระทาได้
20.2. การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการทีก่ องทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft commission)
บริษทั จัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุน จากบุคคลที่เป็ นผูใ้ ห้บริการ อันเนื่องมาจากการใช้
บริการของบุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ โดยมีหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) ผลประโยชน์ต อบแทนที่รบั ไว้นั น้ ต้ องเป็ น ทรัพ ย์ สินที่มีมู ลค่ าในทางเศรษฐกิจและต้อ งเกี่ยวกับ
บทบาทโดยตรงของความเป็ นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
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20.3.

20.4.

20.5.

20.6.

(2) ต้องไม่มพี ฤติกรรมทีแ่ สดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนัน้ บ่อยครัง้ เกินความจาเป็ น
เพื่อให้กองทุนได้รบั ประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (churning)
ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้แก่กองทุนรวมทีอ่ ยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท
จัดการ บริษัทต้องกระทาด้วยความเป็ นธรรมและคานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที่อาจมี
ไว้ได้ของกองทุนรวมนัน้ ด้วย
การกู้ยมื เงินหรือการทาธุรกรรมขายโดยมีสญ
ั ญาซื้อคืน
บริษทั จัดการอาจกู้ยมื เงินหรือทาธุรกรรมการขายโดยมีสญ
ั ญาซื้อคืนในนามกองทุนได้ โดยจะเป็ น ไปตาม
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี ารทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
การโอนเงินและรับโอนเงินเป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ
(1) การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพื่อนาไปลงทุนในต่างประเทศหรือการนาเงินกลับเข้าประเทศ
เพื่อรักษาสภาพคล่องของกองทุน ให้อยู่ภายในระยะเวลาหรือแนวทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
กาหนด
(2) การโอนเงินและรับโอนเงินเป็ นเงินตราต่างประเทศ เพื่อกิจกรรมอื่น ๆทีเ่ กี่ยวข้องกับการดาเนินการ
ของกองทุน ให้อยู่ภายใต้การกากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย
การดารงความเพียงพอของเงินทุน
ในกรณี ที่ บ ริษั ท จัด การไม่ ส ามารถดารงความเพี ย งพอของเงิ น กองทุ น ตามนั ย ข้ อ 4 ของประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดารงความเพียงพอของเงินกองทุ น และการท า
ประกันภัยความรับผิดของบริษทั จัดการ บริษทั จัดการจะเปลี่ยนให้บริษทั จัดการรายอื่นเข้าจัดการกองทุน
รวมแทน ด้วยวิธขี อรับความเห็นชอบจากสานักงาน หรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่ วยลงทุน
ซึ่งคิดตามจานวนหน่ วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจานวนหน่ วยลงทุนที่จาหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดของ
กองทุนรวมภายในสิบห้าวันนับแต่วนั ทีบ่ ริษทั จัดการรูห้ รืออาจรูถ้ งึ การไม่สามารถดารงความเพียงพอของ
เงินกองทุนดังกล่าว ทัง้ นี้ หากมีเหตุจาเป็ นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้สานักงานพิจารณาขยาย
ระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการรายใหม่จะคานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่ วยลงทุ น
เป็ นส าคัญ และในกรณี ที่ มี ค่ า ใช้ จ่ า ยเกิ ด ขึ้ น จากการเปลี่ ย นบริ ษั ท จัด การ บริษั ท จัด การจะเป็ น
ผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว
หากบริษัท จัดการไม่ ส ามารถดาเนิ น การภายในระยะเวลาที่ กาหนด บริษัท จัดการจะดาเนิ น การเลิ ก
กองทุนรวมต่อไป
การบริการซื้อขายหน่วยลงทุนด้วยวิธอี ่นื ๆ เพิม่ เติม
(1) บริ ษั ท จั ด การอาจเปิ ดให้ บ ริ ก ารซื้ อ ขายหน่ ว ยลงทุ น ด้ ว ยวิ ธี ก ารขายแบบอื่ น ๆ เพิ่ ม เ ติ ม
ตามหลัก เกณฑ์ แ ละเงื่อ นไขที่บริษัท จัดการกาหนด และเป็ น ไปตามหลั กเกณฑ์ ข องส านั กงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยจะประกาศให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนเริม่ ให้บริการ
โดยติดประกาศไว้ที่ส านั กงานของบริษัทจัดการ และสานักงานผู้สนับสนุ นการขายหรือรับ ซื้อคืน
โดยไม่ถอื ว่าเป็ นการแก้ไขโครงการ
(2) บริษัท จัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิ่มเติม วิธีการชาระเงิน ค่าซื้อ หน่ ว ย
ลงทุนโดยไม่ถือว่าเป็ นการแก้ไขโครงการ โดยจะทาการติดประกาศที่สานักงานของบริษัทจัดการ
และสานักงานผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
(3) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะเปลี่ยนแปลงระยะเวลาทาการในการขายและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
เพื่อความเหมาะสมและเป็ นไปตามนโยบายของทางราชการ โดยไม่ถือ ว่าเป็ นการแก้ไขเพิ่มเติม
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โครงการจัดการกองทุนรวม ทัง้ นี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถอื หน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทัวไปทราบ
่
ถึง การเปลี่ยนแปลงระยะเวลาท าการล่ วงหน้ าอย่ างน้ อย 5 วัน โดยจะปิ ดประกาศ ณ ที่ท าการ
บริษัทจัดการและผู้สนั บสนุ นการขายและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน และ/หรือช่องทางอื่นใด นับแต่วนั
เปลี่ยนแปลง
20.7. การท าความรู้จ ักตัว ตนของลู กค้า (Know Your Client: KYC) และการพิ สูจ น์ ท ราบลู กค้า (Client Due
Diligence: CDD)
บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุ น การขายหรือรับซื้อ คืนที่บริษัทจัดการแต่งตัง้ อาจพิจ ารณาขอข้อมู ล
เอกสาร หลักฐาน เพิ่มเติมจากผู้สนใจสั ่งซื้อหน่ วยลงทุน หรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลที่
เกี่ยวข้องกับผูล้ งทุนตามคาจากัดความของกฎหมายหรือตามทีห่ น่วยงานที่มอี านาจกาหนด ทัง้ ก่อนและ
หรือภายหลังการลงทุนในกองทุนไปแล้ว ทัง้ นี้เพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมายการป้ องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงินของประเทศไทยและประเทศอื่น ที่เกี่ยวข้อง หรือ เพื่อให้เป็ นไปตามแนวทางปฏิบัติ หรือการ
ตีความ หรือการสั ่งการของหน่วยงานผูม้ ีอานาจ ทัง้ นี้ บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืนมีหน้าที่ต้องทาความรู้จกั ตัวตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า
(Client Due Diligence: CDD) โดยผู้ ล งทุ น หรื อ ผู้ ถื อ หน่ วยลงทุ น ของกองทุ น มี ห น้ า ที่ แ จ้ ง กา ร
เปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับการรูจ้ กั ตัวตนของลูกค้า (KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (CDD) ให้บริษัท
จัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทราบ โดยตามแนวทางปฏิบตั ขิ องกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้อง
กับการฟอกเงินดังกล่าว บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนจาเป็ นต้องดาเนินการ
ตามกฎหมายครอบคลุ ม ทัง้ การเปิ ดบัญ ชีเพื่อ ใช้บริการใหม่ การท าธุ ร กรรมของลู กค้ าเดิ ม และการ
ทบทวนข้อมูลลูกค้าให้เป็ น ปั จจุบนั เป็ น ระยะๆ รวมทัง้ การดาเนินการอื่น ๆ ตามที่หน่ วยงานผู้มีอานาจ
กาหนดแนวทาง
20.8 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปรับปรุงเปลี่ย นแปลง เพิ่มเติม และ/หรือ แก้ไขวิธีการจัดส่งเอกสาร ข้อมู ล
หรือรายงานต่างๆ
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม และ/หรือแก้ไขวิธกี ารจัดส่งเอกสาร ข้อมูล
หรือรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน เช่น หนังสือรับรองสิทธิในหน่ วยลงทุน (Confirmation Note)
หรือ รายงานยอดหน่ วยลงทุนคงเหลือ (Statement) เป็ นต้น โดยผู้ถอื หน่ วยลงทุนอาจรับเอกสาร ข้อมูล
หรือรายงานต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับกองทุนแตกต่างไปจากเดิม อาทิเช่น บริษทั จัดการอาจพิจารณาจัดส่ง
เอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนผ่านทางระบบอิเล็ กทรอนิกส์ เช่น จัดส่งข้อมูล
ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของบริษัทจัดการ หรือการจัดส่งข้อมูลผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (email)
เป็ นต้น และ/หรือจัดส่งข้อมู ลให้ในรูปแบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์อ่นื ดังนัน้ ผู้ถือหน่ วยลงทุนจึงควร
ตรวจสอบให้แน่ ใจว่าได้รบั ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนครบถ้วนแล้ว เพื่อประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน ทัง้ นี้
สาหรับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนทีไ่ ด้รบั ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือวิธกี ารอื่นใด ผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนสามารถใช้แทนหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนตามปกติได้
20.9 การควบรวมกองทุน
20.9.1 การควบรวมกองทุนรวมต้องเป็ นการควบกองทุนรวมหรือการรวมกองทุนรวมทีอ่ ยู่ภายใต้การ
จัดการของบริษทั จัดการกองทุนรวมเดียวกัน โดยบริษทั จัดการกองทุนรวมต้องพิจารณาถึง
ผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ ต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนรวมด้วยความเป็ นธรรม
กองทุนรวมตัง้ แต่ 2 กองทุนรวมขึน้ ไปจะดาเนินการเพื่อควบรวมกองทุนรวมได้ต่อเมื่อได้รบั มติ
ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ทรี่ ะบุไว้ในโครงการและข้อผูกพัน ภายใต้หลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้
1. กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมทีม่ นี โยบายการลงทุน ความเสีย่ งและระดับ
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิต้ี

51

ความเสีย่ งของการลงทุน (risk spectrum) เดียวกัน บริษทั จัดการกองทุนรวมต้องได้รบั มติ
เสียงข้างมากของโครงการแต่ละกองทุนรวมทีจ่ ะควบรวมกองทุนรวมดังกล่าว
2. กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมทีม่ นี โยบายการลงทุน ความเสีย่ งและระดับ
ความเสีย่ งของการลงทุน (risk spectrum) แตกต่างกัน บริษทั จัดการกองทุนรวมต้องได้รบั
มติพเิ ศษของโครงการแต่ละกองทุนรวมทีจ่ ะควบรวมกองทุนรวมดังกล่าว
ในการควบรวมกองทุนไม่ว่าจะเป็ นการควบรวมระหว่างกองทุนปิ ดกับกองทุนปิ ด หรือกองทุน
ปิ ดกับกองทุนเปิ ด หากมีผลให้เกิดกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมทีร่ บั โอนเป็ นกองทุนเปิ ด
บริษทั จัดการจะขอมติผถู้ อื หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีร่ บั โอนเพื่อแก้ไขโครงการจัดการ
กองทุนปิ ดเป็ นโครงการจัดการกองทุนเปิ ดด้วย และหากได้รบั มติโดยเสียงข้างมากของผูถ้ อื
หน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ใน (1) ของวรรคหนึ่ง ถือว่าได้รบั มติของผูถ้ อื หน่วยลงทุนในการ
แก้ไขโครงการจัดการกองทุนปิ ดเป็ นโครงการจัดการกองทุนเปิ ดแล้ว ทัง้ นี้ โดยได้รบั ยกเว้นไม่
ต้องปฏิบตั ติ ามประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการกาหนดวิธปี ฏิบตั ใิ นการขอ
ความเห็นชอบเพื่อแก้ไขประเภทของโครงการจัดการกองทุนรวม”
ในการขอมติจากผูถ้ อื หน่วยลงทุน บริษทั จัดการจะส่งหนังสือนัดประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบ
สีว่ นั ก่อนวันประชุม หรือส่งหนังสือขอมติล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนวันทีก่ าหนดให้
เป็ นวันสุดท้ายของการรับหนังสือแจ้งมติจากผูถ้ อื หน่วยลงทุน โดยเปิ ดเผยข้อมูลทีผ่ ถู้ อื หน่วย
ลงทุนควรทราบเกี่ยวกับการควบรวมกองทุนอย่างน้อยดังต่อไปนี้ให้ชดั เจนไว้ในหนังสือนัด
ประชุม หรือหนังสือขอมติดงั กล่าว
(3) สถานการณ์ลงทุนของกองทุนรวมทีจ่ ะควบรวมกองทุนทีเ่ ป็ นปั จจุบนั ก่อนการขอมติควบรวม
กองทุน ซึ่งจะต้องแสดงรายละเอียดเป็ นรายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นโดยระบุประเภท ชื่อ
จานวน อัตราผลตอบแทน (ถ้ามี) มูลค่ายุตธิ รรมของหลักทรัพย์ตามมาตรฐานการบัญชีสาหรับ
กิจการทีด่ าเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันทา
การสุดท้ายของสัปดาห์ล่าสุด และผลการดาเนินงานล่าสุดของกองทุนรวม
(4) สรุปประเด็นเปรียบเทียบสาระสาคัญและความแตกต่างของกองทุนรวมทีจ่ ะควบรวมกองทุน
และลักษณะทีจ่ ะเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการควบรวมกองทุนแล้ว โดยต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับ
ประเภทและวัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม นโยบายการลงทุน และค่าใช้จ่ายที่
เรียกเก็บจากผูซ้ ้อื หรือผูถ้ อื หน่วยลงทุนและจากกองทุนรวม เป็ นอย่างน้ อย
(5) ขัน้ ตอน สาระสาคัญของการดาเนินการในแต่ละขัน้ ตอน และกาหนดเวลาในการควบรวม
กองทุน
(6) สิทธิของผูถ้ อื หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีจ่ ะควบรวมกองทุน
(7) รายงานแสดงฐานะการเงินของกองทุนรวมทีจ่ ะควบรวมกองทุน ประมาณการฐานะการเงินของ
กองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมทีร่ บั โอน
(8) การดาเนินการเกี่ยวกับการจ่ายเงินปั นผล (ถ้ามี) ก่อนการควบรวมกองทุน และนโยบายการ
จ่ายเงินปั นผลภายหลังการควบรวมกองทุน (ถ้ามี)
(9) ค่าใช้จ่ายในการควบรวมกองทุน และค่าใช้จ่ายทีจ่ ะเกิดขึน้ จากการดังกล่าวทีจ่ ะเรียกเก็บจากผู้
ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม (ถ้ามี) เช่น ค่าใช้จ่ายในการชาระบัญชี
(10) ข้อดีและข้อเสียหลังจากมีการควบรวมกองทุน เช่น ค่าใช้จ่าย ความเสีย่ ง หรือสิทธิประโยชน์
ของผูถ้ อื หน่วยลงทุน ทัง้ นี้ ต้องไม่มลี กั ษณะทีเ่ กินความจริง
20.9.2 ในกรณีทผี่ ถู้ อื หน่วยลงทุนไม่ได้แสดงเจตนาภายในกาหนดเวลาให้สทิ ธิในการออกจากกองทุนรวม
ก่อนวันทีก่ ารควบรวมกองทุนแล้วเสร็จ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะถือว่าผูถ้ อื หน่วยลงทุนได้
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มอบหมายให้บริษทั จัดการดาเนินการให้ผถู้ อื หน่ วยลงทุนดังกล่าวเป็ นผูถ้ อื หน่วยลงทุนของกองทุน
รวมใหม่หรือกองทุนรวมทีร่ บั โอนได้
20.9.3ในช่วงระยะเวลานับแต่วนั ส่งหนังสือนัดประชุมหรือหนังสือขอมติเพื่อควบรวมกองทุนถึงวันทีม่ กี าร
ควบรวมกองทุน บริษทั จัดการอาจไม่ขายหน่ วยลงทุนตามคาสั ่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีจ่ ะ
ควบรวมกองทุนรวมทีไ่ ด้รบั ไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคาสั ่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าวได้
โดยการปิ ดประกาศเรื่องดังกล่าวไว้ ณ ทีท่ าการทุกแห่งของบริษทั จัดการ และจัดให้มกี ารประกาศ
เรื่องดังกล่าวไว้ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อทุกแห่งของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
ในช่วงระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้บริษทั จัดการจัดทารายงานแสดงสถานการณ์ลงทุนของวันทา
การสุดท้ายของแต่ละสัปดาห์ของกองทุนรวมทีจ่ ะควบรวมกองทุนรวมและจัดให้มรี ายงานดังกล่าว
ไว้ ณ ทีท่ าการของบริษทั จัดการและสถานที่ตดิ ต่อทุกแห่งของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
เพื่อให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ และจัดสาเนาให้เมื่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนร้องขอ
เว้นแต่ในกรณีทคี่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีประกาศแก้ไขหรือ
เพิม่ เติมรายละเอียดการควบรวมกองทุนไปจากรายละเอียดข้างต้น บริษทั จัดการจะดาเนินการตาม
ประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทีแ่ ก้ไขหรือ
เพิม่ เติมดังกล่าว
20.10 การถือหน่วยลงทุนเกินหนึ่งในสาม
กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่ วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุน ทีจ่ าหน่ ายได้แล้วทัง้ หมด
ของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่า 1 ใน 3 เว้นแต่กรณีที่มีการแบ่งชนิด
หน่ วยลงทุนและหน่ วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผถู้ ือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือ
หน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจานวนทีถ่ อื อยู่
20.11 บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับ/หรือเพื่อประโยชน์กับ
1) พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผูม้ ถี นิ่ ฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา(ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศ
สหรัฐอเมริกาหรือทีป่ ระเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผูท้ ี่มหี นังสือเดินทางของประเทศ
สหรัฐอเมริกา หรือผูถ้ อื Green Card ทีอ่ อกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา
2) นิตบิ ุคคล รวมถึงบริษทั หรือห้างหุน้ ส่วน เป็ นต้น ซึ่งจัดตัง้ ขึน้ ภายใต้กฎหมายของประเทศ
สหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิตบิ ุคคลดังกล่าว
3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทัง้ ในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา
4) ผูล้ งทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคาสั ่งเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริษทั จัดการ หรือชาระ/รับ
ชาระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทัง้ นี้ รวมถึง ผูล้ งทุนทีใ่ ช้ตวั แทน
หรือผูจ้ ดั การทีต่ งั ้ อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดาเนินการดังกล่าว
5) กองทรัพย์สนิ ของบุคคลและนิตบิ ุคคลดังกล่าว ตามข้อ 1-4 บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิทจี่ ะปฏิเสธ
หรือระงับการสั ่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสาหรับผู้
ลงทุนทีม่ ลี กั ษณะดังกล่าวข้างต้น
20.12 ในกรณีทผี่ ถู้ อื หน่วยลงทุน ไม่มภี ูมลิ าเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็ นอย่างอื่น บริษทั จัดการ
กองทุนรวมจะอ้างอิงทีอ่ ยู่ของบริษทั จัดการกองทุนรวมเป็ นภูมลิ าเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีทตี่ ้องมี
การวางทรัพย์
20.13 ข้อกาหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน:
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที่เรียกว่ า Foreign Account Tax Compliance
Act (ซึ่ ง ต่ อ ไปจะเรีย กว่ า FATCA) โดยมี ผ ลบัง คับ ใช้ ว ัน ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับ
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ดังกล่าวกาหนดให้สถาบันการเงินทีไ่ ม่ใช่สญ
ั ชาติอเมริกนั นอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial
Institution หรือ FFI) รายงานข้อ มูล เกี่ยวกับ บัญ ชีของบุคคลที่อ ยู่ในบังคับต้ องเสียภาษี ให้กับประเทศ
สหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกนั ผู้ซ่งึ มีถิ่นทีอ่ ยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา
และผู้ซ่งึ มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปิ ดหรือมีไว้กบั FFI นัน้ นอกจากนี้ยงั ปรากฎด้วยว่าใน
ปั จจุบนั มีรฐั บาลในหลายประเทศกาลังดาเนินการออกกฎหมายทีม่ ีขอ้ กาหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะ
ทีค่ ล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที่
เกี่ยวข้อง”)
กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็ น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกาหนดให้ต้องเข้าผูกพัน
ตนกับหน่ วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐ อเมริกาโดยมีหน้าทีต่ ้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการ
เงิน ของบุ คคลสัญ ชาติอ เมริกันและบุคคลที่มีลกั ษณะตามหลักเกณฑ์ที่ FATCA กาหนด หน้าที่ในการ
ตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื่อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที่ในการ
กาหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทาเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็ นต้น
ภายใต้ ข้อ กาหนดของ FATCA หากกองทุ น รวมใดไม่ เข้าผู ก พัน ตนเพื่ อ ปฏิบัติต ามหลักเกณฑ์ ข อง
FATCA (กล่าวคือ มีสถานะเป็ น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุน
รวมนัน้ จะได้รบั ผลกระทบทีส่ าคัญในสองกรณี คือ
(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที่กองทุนรวมจะได้รบั จากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจาก
การขายทรัพย์สนิ ทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริ่มต้นตัง้ แต่วนั ที่
1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็ นต้น ไป และเงิน ลงทุน ทางอ้อมในทรัพย์สิน ทางการเงินของประเทศ
สหรัฐ อเมริก า (Pass-thru) ซึ่ง อาจรวมถึ งเงิน ฝากและเงิน ลงทุ น กับสถาบัน การเงิน อื่น ๆ นอก
ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเริม่ ต้ นตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2560 เป็ นต้นไป โดย FATCA กาหนดให้สถาบัน
การเงินของประเทศสหรัฐ อเมริกาและ FFI ที่เข้าร่วมผูกพัน ตนตามข้อกาหนดของ FATCA (ซึ่ง
รวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผู้รบั ฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุ นการขายและรับ
ซื้อคืนหน่ วยลงทุน) มีหน้าที่ดาเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายดังกล่าวก่อนชาระให้กับกองทุนรวมที่เป็ น
NPFFI
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทัง้ ในประเทศไทยและต่ างประเทศรวมทัง้ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผูร้ บั ฝาก
ทรัพย์สิน และผู้สนับสนุ นการขายและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน ที่เข้าร่วมผูกพันตามข้อกาหนดของ
FATCA อาจจะปฏิเสธหรือ ระงับการท าธุ ร กรรมทางการเงิน หรือยุ ติความสัม พัน ธ์ท างธุ รกิจ กับ
กองทุนรวมหรือบริษทั จัดการ ซึ่งอาจทาให้กองทุนรวมไม่สามารถดาเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/
หรือดาเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทาให้ผู้ถือหน่ วยลงทุนไม่สามารถท า
รายการผ่านทางผูส้ นับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้อกี ต่อไป
เพื่ อ มิใ ห้บ ริษัท จัดการและกองทุ น รวมได้ ร ับ ผลกระทบในการดาเนิ น งานรวมทัง้ เพื่ อ เป็ น การรัก ษา
ประโยชน์ของผู้ถอื หน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพัน
ตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์แ ละข้อกาหนดของกฎหมายต่ างประเทศที่เกี่ย วข้อง และเพื่อ ให้บริษัท
จัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบตั ิต ามภาระผูกพันภายใต้ข้อกาหนดและหลั กเกณฑ์ ของกฎหมาย
ต่างประเทศที่เกี่ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทัง้ ผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับการปฎิบตั งิ านของ
กองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รบั ฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุ นการขายและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน)
จึงขอสงวนสิทธิในการดาเนินการดังนี้
(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่ วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็ นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็ นบุคคลตามที่
กฎหมายต่างประเทศทีเ่ กี่ยวข้องกาหนด) ให้คายินยอมบริษัทจัดการและกองทุน และตัวแทนในการ
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นาส่งข้อมู ล (เช่ น ชื่อ ที่อ ยู่ เลขประจาตัวผู้เสีย ภาษี ข องสหรัฐอเมริกา จานวนและมู ล ค่าหน่ ว ย
ลงทุนคงเหลือ จานวนเงิน ค่าขายคืนหน่ วยลงทุ นหรือเงินปั น ผลที่ได้รบั เป็ นต้น ) ที่มีอยู่ในบัญ ชี
ทัง้ หมดของผู้ถือหน่ วยลงทุน นัน้ กับบริษัทจัดการ ให้กับหน่ วยงานของรั ฐทัง้ ในและต่างประเทศ
ตามข้อกาหนดของกฎหมายต่างประเทศทีเ่ กี่ยวข้อง
(2) ร้องขอให้ผถู้ อื หน่ วยลงทุนนาส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคายินยอม เพิม่ เติม เพื่อยืนยันหรือพิสูจน์
ทราบความเกี่ยวข้องกับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกัน
หรื อ การให้ ข้อ มู ล ตามหัว ข้ อ ที่ ก าหนดไว้ใ นแบบฟอร์ ม ของหน่ ว ยงานสรรพากรของประเทศ
สหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื่อข้อมูลที่เคยให้ไว้มกี ารเปลี่ยนแปลง เป็ นต้น รวมถึง
นาส่งหลักฐานเพื่อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่
เป็ นลูกค้าสถาบันการเงิน) ทัง้ นี้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกาหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) ดาเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศทีเ่ กี่ยวข้อง
เพื่อเป็ นการป้ องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อ กองทุน หรือผู้ถือ หน่ วยลงทุ นโดยรวม รวมทัง้
เพื่ อ ให้ กองทุ น หรือ ผู้ ถือ หน่ ว ยลงทุ น โดยรวมได้ ร ับ ประโยชน์ เ พิ่ ม ขึ้ น หากมีก ารด าเนิ น การที่
สอดคล้ อ งกับกฎหมายต่ างประเทศที่เกี่ ย วข้ อ งข้ างต้ น ในกรณี ที่ ผู้ถือ หน่ ว ยลงทุ น ปฏิเ สธการ
ดาเนิน การหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริษัท จัดการกาหนด บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิในการดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ตามความจาเป็ นและความ
เหมาะสม โดยถือว่าผูถ้ อื หน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดาเนินการตามทีบ่ ริษัทจัดการแจ้งนี้แล้ว
และ/หรือได้ดาเนินการตามข้อตกลงทีไ่ ด้ระบุไว้ในคาขอเปิ ดบัญชี
(1) ไม่รบั คาสั ่งซื้อ/ สับเปลี่ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดาเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่ วย
ลงทุนดังกล่าว
(3) ดาเนิ นการหักเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้เงินลงทุ น เงิน ปั นผลและ/หรือเงิน ที่ชาระค่ าขายคืน
หน่ วยลงทุนของผู้ถือ หน่ ว ยลงทุน รายนัน้ ได้ เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์ และข้อกาหนดของ
กฎหมายต่างประเทศทีเ่ กี่ยวข้อง ทัง้ นี้ ต้องไม่ขดั กับกฎหมายของประเทศไทย
(4) ดาเนินการอื่นใดอันเป็ นการป้ องกันหรือลดผลกระทบ หรือทาให้กองทุนหรือผูถ้ ือหน่วยลงทุน
โดยรวมได้รบั ประโยชน์เพิ่มขึ้น หากมีการดาเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่
เกี่ยวข้องข้างต้น
การดาเนิ น การดั งกล่ าวถือ เป็ นความจ าเป็ น และเป็ นการรัก ษาผลประโยชน์ ข องกองทุ น
โดยรวม เพราะเป็ นการกระทาเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการดาเนินการที่
ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องอันจะทาให้กองทุ น
อาจต้อ งถูกหัก ณ ที่จ่าย หรือถูกปิ ดบัญ ชีธนาคารตามที่กล่าวแล้วข้างต้ น ซึ่งในทางปฏิบัติ
บริษัทจัดการจะเลือ กดาเนิ นการเฉพาะผู้ถื อหน่ วยลงทุนที่เข้าข่ ายเป็ น พลเมืองของประเทศ
สหรัฐอเมริกา(หรือเป็ นบุคคลตามทีก่ ฎหมายต่างประเทศทีเ่ กี่ยวข้องกาหนด)เท่านัน้
ทัง้ นี้ ในกรณี ที่กฎหมายไทยมีการแก้ ไขเพิ่มเติม ข้อกาหนดเพื่อรองรับการดาเนินการตามที่
บริษัท จัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้ น บริษัท จัดการ(รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง) จะดาเนินการตาม
ข้อ กาหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจน าส่ งข้ อ มู ล ของผู้ถื อ หน่ วยลงทุ น ไปยัง
หน่ วยงาน หรือดาเนิ นการอื่น ใดที่ราชการกาหนด โดยไม่ จาเป็ นต้ อ งร้อ งขอต่อ ผู้ ถือ หน่ ว ย
ลงทุน
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21. การดาเนิ นการกรณี บริษทั จัดการไม่สามารถดารงเงิ นกองทุนได้ตามที่ประกาศกาหนด :
ในกรณีทบี่ ริษทั จัดการไม่สามารถดารงเงินกองทุนได้ตามที่ประกาศกาหนด บริษทั จัดการจะดาเนินการเปลี่ยนให้
บริษัทจัดการรายอื่นเข้าจัดการกองทุน รวมแทนด้วยวิธีการขอรับความเห็น ชอบจากสานั กงานหรือ ขอมติโดย
เสียงข้างมากของผู้ถือหน่ ว ยลงทุนซึ่งคิดตามจานวนหน่ วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของจานวนหน่ วย
ลงทุ น ที่ จ าหน่ ายได้ แ ล้ ว ทัง้ หมดของกองทุ น รวมภายใน 15 วัน นั บ แต่ ว ัน ที่ รู้ ห รือ ควรรู้ว่ า ไม่ ส ามารถด ารง
เงิน กองทุ นได้ ทัง้ นี้ หากมีเหตุ จาเป็ นและสมควร บริษัท จัดการอาจขอให้ส านักงานพิจ ารณาขยายระยะเวลา
ออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษทั จัดการกองทุนรวมรายใหม่จะคานึงถึงประโยชน์ของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนเป็ นสาคัญ
และในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการรายเดิมจะเป็ น ผู้รบั ผิดชอบค่าใช้จ่าย
ดังกล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถดาเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด บริษัทจัดการจะดาเนิน การเลิก
กองทุนรวมต่อไป
22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม :
บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่ปฏิบตั ิตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่ วยลงทุนกับ
บริษทั จัดการกองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคาสั ่งที่
ออกโดยอาศัยอานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทัง้ นี้ ในกรณีที่ข้อกาหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ใน
กฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคาสั ่งดังกล่าว หากบริษัทจัดการกองทุ นรวมได้ดาเนิ นการให้เป็ น ไปตามกฎหมาย
ประกาศ กฎ หรือคาสั ่งนัน้ ให้ถอื ว่าบริษทั จัดการกองทุนรวมได้ปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามโครงการแล้ว
บริษทั จัดการกองทุนรวมจะแต่งตัง้ ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามทีร่ ะบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม
โดยผู้ดูแลผลประโยชน์มีอานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่ วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทัง้ นี้
การลงนามในข้อผูกพันของผูด้ ูแลผลประโยชน์ทไี่ ด้รบั การแต่งตัง้ โดยชอบ ให้ถอื ว่าผูกพันผูถ้ อื หน่วยลงทุนทัง้ ปวง
การที่ผู้ถือหน่ วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้อหรือลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการ
จัดการกองทุนรวมนี้ ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่ วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกาหนดใน
โครงการจัดการกองทุนรวมและข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่วยลงทุนและบริษทั จัดการกองทุนรวม
โครงการจัดการกองทุ นรวมที่ผ่ านการอนุ ม ัติจ ากสานั กงาน หรือผ่ านการแก้ ไข เพิ่ม เติม ตามมาตรา 129 แห่ ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพ ย์และตลาดหลักทรัพ ย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อผูกพัน ระหว่างผู้ถือ หน่ วยลงทุนกับ
บริษทั จัดการกองทุนรวม ถือเป็ นส่วนหนึ่งของข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่วยลงทุนกับบริษทั จัดการกองทุนรวม
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แนวทางในการใช้สิทธิ ออกเสียงและการดาเนิ นการใช้สิทธิ ออกเสียง
ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สทิ ธิออกเสียงและการดาเนินการใช้สทิ ธิออกเสียงในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั
ต่างๆ ในรอบปี ปฏิทนิ ได้จาก website ของบริษทั จัดการ (www.principal.th)

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ มีการทาธุรกรรมกับกองทุนรวม
กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล โกลบอล อิ ควิ ตี้
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565
- ไม่มี หมายเหตุ : ผู้ล งทุ นสามารถตรวจสอบการท าธุ รกรรมกับบุ คคลที่เกี่ย วข้องกับกองทุ น รวมได้ที่ บริษัท จัดการ
โดยตรง หรือที่ website ของบริษทั จัดการ (www.principal.th) และสานักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)

รายชื่อผู้จดั การกองทุนที่บริหารจัดการกองทุนรวม
กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล โกลบอล อิ ควิ ตี้
1. นายศุภกร ตุลยธัญ, CFA
2. นายวิทยา เจนจรัสโชติ, CISA
3. น.ส.วิรยิ า โภไคศวรรย์
4. นายประพจน์ อ้วนเจริญกุล
5. นายธนา เชนะกุล, CFA
6. นายวรุณ ทรัพย์ทวีกุล
7. นายสร สุรสิทธิ ์, CFA
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถดูร ายชื่อผู้จดั การกองทุนทัง้ หมดได้ที่ website ของ
บริษทั จัดการ (www.principal.th)

รายงานรายละเอียดการรับค่าตอบแทน หรือประโยชน์ อื่นใดที่มิใช่ดอกเบีย้ หรือผลประโยชน์ ทั ่วไปที่เกิ ดจากการ
ลงทุน
- ไม่มี -
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ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

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

บริษทั หลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน)

บริษทั หลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จากัด(มหาชน)

บริษทั หลักทรัพย์ ซีจเี อส ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด

บริษทั หลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จากัด

บริษทั หลักทรัพย์ ซิต้คี อร์ป (ประเทศไทย) จากัด

บริษทั หลักทรัพย์เครดิต ดีบเี อส วิคเกอร์ (ประเทศไทย) จากัด

บริษทั หลักทรัพย์เครดิต ฟิ นนั เซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)


ธนาคาร กสิกรไทย จากัด(มหาชน)

บริษทั หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

เพือ่ เป็ นข้อมูลประกอบ
บริษทั หลักทรัพย์ กสิกรไทย จากัด (มหาชน)

การตัดสินใจลงทุน
บริษทั หลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)


บริษทั หลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน)

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จากัด(มหาชน)

บริษทั หลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จากัด


บริษทั หลักทรัพย์ ธนชาต จากัด (มหาชน)


บริษทั หลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด (มหาชน)

บริษทั หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จากัด


ตารางรายละเอียดค่านายหน้ าซื้อขายหลักทรัพย์
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565

อันดับ

รายชื่อบริษทั นายหน้ า

ค่านายหน้ าจาก
การซื้อขาย
หลักทรัพย์
(หน่ วย : บาท)

ร้อยละของ
ค่านายหน้ า
ทัง้ หมด

1

บริษทั หลักทรัพย์ ดีบเี อส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จากัด

2,618,824.60

46.63

2

บริษทั หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮี้ยน (ประเทศไทย) จากัด(มหาชน)

1,880,054.45

33.47

3

บริษทั หลักทรัพย์ ซีจเี อส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด

677,663.85

12.07

4

บริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

439,958.91

7.83

5,616,501.81

100.00

รวมค่านายหน้ าทัง้ หมด
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ข้อผูกพัน
1. บริษทั จัดการ :
ชื่อ : บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนพรินซิเพิล จากัด
ทีอ่ ยู่ (ภาษาไทย) : เลขที่ 44 อาคารซีไอเอ็มบี ไทย ชัน้ 16 ถ.หลังสวน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร.0-2686-9500
ทีอ่ ยู่ (ภาษาอังกฤษ) : 44 CIMB THAI Building 16th Floor Langsuan Road, Lumpini, Pathumwan Bangkok 10330
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
(ก) สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษทั จัดการ
ในการจัดการกองทุนบริษทั จัดการมีสทิ ธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) การบริหารกองทุนรวม
(1.1) ยื่นคาขอจดทะเบียนกองทรัพย์สนิ ซึ่งเป็ นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็ นกองทุนต่อสานักงาน
ภายใน 15 วันทาการนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครัง้ แรก
(1.2) จัดการกองทุนรวมให้เป็ นไปตามทีร่ ะบุไว้ในโครงการจัดการกองทุน ทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่วยลงทุนกับบริษทั จัดการอย่างเคร่งครัด
(1.3) นาเงินของกองทุนรวมไปลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ต่างๆ และซื้อขาย จาหน่าย สั ่งโอน เปลี่ยนแปลง
เพิม่ เติมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนไว้ตามทีบ่ ริษทั จัดการเห็นสมควร โดยลงทุนภายใต้หลักเกณฑ์ของ
กฎหมาย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. นโยบายการลงทุนของ
คณะกรรมการการลงทุน และตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของโครงการทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
(1.4) ดาเนินการเพิ่มจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายแล้ว หรือยกเลิกหน่วยลงทุนทีร่ บั ซื้อคืน
(1.5) ดาเนินการเพิ่มจานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม ตามวิธกี ารทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(1.6) สงวนสิทธิทจี่ ะปฏิเสธ ระงับ หรือหยุดการสั ่งซื้อ ขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามทีร่ ะบุไว้ในโครงการ
(1.7) สงวนสิทธิทจี่ ะเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามทีร่ ะบุไว้ในโครงการ
(1.8) สงวนสิทธิทจี่ ะรับชาระหนี้เพื่อกองทุนด้วยทรัพย์สนิ อื่นแทนการชาระหนี้ดว้ ยเงินสดตามตราสารแห่งหนี้ตามทีร่ ะบุ
ไว้ในโครงการ
(1.9) สงวนสิทธิทจี่ ะชาระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นแทนเงินได้ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่
สมาคมกาหนด
(1.10) สงวนสิทธิทจี่ ะละเว้นไม่ปฏิบตั ติ ามมติของผูถ้ อื หน่วยลงทุน เมื่อบริษทั จัดการ และ/หรือ ผูจ้ ดั การกองทุนมีเหตุอนั
สมควรเชื่อได้ว่ามติดงั กล่าว ขัด ฝ่ าฝืน กฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ของสานักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
หน่วยงานอื่นใดทีม่ อี านาจตามกฎหมาย
(1.11) เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของกิจการทีก่ องทุนถือหุน้ หรือหลักทรัพย์อยู่เท่าทีจ่ าเป็ น
เพื่อรักษาประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุน และเป็ นไปตามแนวนโยบายทีค่ ณะกรรมการการลงทุนเป็ นผูก้ าหนด
(1.12) เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเพิม่ เติมข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่วยลงทุนและบริษทั จัดการกองทุนรวม และรายละเอียด
โครงการจัดการกองทุน หรือวิธจี ดั การกองทุนตามทีร่ ะบุไว้ในโครงการภายใต้หวั ข้อ 20 ในส่วนข้อผูกพันระระหว่าง
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนและบริษทั จัดการกองทุนรวม และข้อ ในส่วนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิต้ี
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ข้อผูกพัน
(1.13) กระทานิตกิ รรมสัญญาใดๆ ในนามของกองทุน ซึ่งบริษทั จัดการมีอานาจกระทาได้ภายในขอบเขตของกฎหมาย
(1.14) ปฏิบตั กิ ารอื่นๆ เพื่อให้บรรลุซ่งึ วัตถุประสงค์ของกองทุน และรักษาไว้ซ่งึ ผลประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนภายใต้
ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษทั จัดการ ทัง้ นี้ จะต้องไม่ขดั ต่อพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทัง้ ทีม่ อี ยู่ในปั จจุบนั และทีจ่ ะแก้ไขเพิม่ เติมในอนาคต
(1.15) ดาเนินการเลิกกองทุนตามทีร่ ะบุไว้ในโครงการ
(1.16) จัดให้มกี ารชาระบัญชี ภายใต้หวั ข้อ “การชาระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน”
(1.17) ปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามรายละเอียดโครงการ และตามกฎหมาย ก.ล.ต. โดยเคร่งครัด
(2) การรับและจ่ายเงินของกองทุน
(2.1) จัดให้มกี ารรับและจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย หรือเงินตอบแทนอื่นใดจากและให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนและกองทุน
ให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดการของกองทุนตามที่กาหนดไว้ในข้อ “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียก
เก็บจากกองทุนรวมและผูส้ ั ่งซื้อหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุน”
(2.2) ได้รบั ค่าตอบแทนในการจัดการกองทุนรวม และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตามทีก่ าหนดไว้ในข้อ “ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวมและผูส้ ั ่งซื้อหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุน ”
(3) การแต่งตัง้ บุคคลทีเ่ กี่ยวข้องเพื่อการจัดการกองทุน
(3.1) จัดให้มผี ดู้ ูแลผลประโยชน์กองทุนซึ่งมีคุณสมบัตติ ามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยคุณสมบัตขิ องผูด้ ูแล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวม รวมถึงการเปลี่ยนตัวผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุน และแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์อ่นื
แทนตามเงื่อนไขในการเปลี่ยนตัวผูด้ ูแลผลประโยชน์ทกี่ าหนดไว้ใน “เงื่อนไขการเปลี่ยนผูด้ ูแลผลประโยชน์” ทัง้ นี้
โดยได้รบั อนุญาตจากสานักงาน ก่อน
(3.2) แต่งตัง้ ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี ารทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กาหนด
(3.3) จัดให้มผี สู้ อบบัญชีของกองทุนทีม่ คี ุณสมบัติ และไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามประกาศสานักงาน ว่าด้วยการให้ความ
เห็นชอบผูส้ อบบัญชีของบริษทั หลักทรัพย์และบริษทั เงินทุนหลักทรัพย์
(3.4) แต่งตัง้ ผูช้ าระบัญชีกองทุนเมื่อยุตหิ รือเลิกกองทุน ทัง้ นี้โดยความเห็นชอบของสานักงาน ก่อน
(3.5) แต่งตัง้ และถอดถอนนายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนตามทีบ่ ริษทั จัดการเห็นสมควร
(3.6) แต่งตัง้ บุคคลใดๆ เพื่อมาปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้แก่กองทุน ทัง้ นี้ตามทีบ่ ริษทั จัดการเห็นสมควร
(4) การขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และงานทะเบียนหน่วยลงทุน
(4.1) จัดให้มใี บคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน คาสั ่งซื้อหน่วยลงทุน หรือคาสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุน ซึ่งมีลกั ษณะเป็ นไปตามที่
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
(4.2) ขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามวิธกี ารทีร่ ะบุไว้ในโครงการภายใต้ขอ้ “การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก” ข้อ
“การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก” และข้อ “การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน”
(4.3) จัดสรรหน่วยลงทุนตามวิธกี ารทีก่ าหนดในข้อ “การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก” และข้อ “การเสนอขายภายหลัง
การเสนอขายครัง้ แรก” ของรายละเอียดโครงการ
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(4.4) จัดสรรหน่วยลงทุนของกองทุนทีจ่ ะรับซื้อคืนจากผูถ้ อื หน่วยตามส่วนตามข้อ “การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุน” แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน หรือข้อ “การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสั ่งซื้อหรือขายคืนหน่ วย
ลงทุน ทีไ่ ด้รบั ไว้แล้ว หรือการหยุดรับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน" หรือข้อ “การชาระค่ารับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นแทนเงิน” ของรายละเอียดโครงการ
(4.5) ยกเลิกจานวนหน่วยลงทุนทีร่ บั ซื้อคืน ซึ่งได้รบั การจัดสรรแล้ว
(4.6) ชดเชยราคาตามข้อ “หลักเกณฑ์และวิธกี ารดาเนินการในกรณีทมี่ ูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง”
(4.7) ปิ ดบัญชีกองทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีม่ ไิ ด้ทาการซื้อขายหน่วยลงทุนและไม่มหี น่วยลงทุนตามทีร่ ะบุไว้ในหัวข้อ “การ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน” คงเหลืออยู่ในบัญชี
(5) การดาเนินการอื่นๆ
(5.1) จัดให้มกี ารฝากทรัพย์สนิ ของกองทุนไว้กบั ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน
(5.2) จัดให้มแี ละเก็บรักษาไว้ซ่งึ ทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ านักงาน ประกาศกาหนด
(5.3) จัดทาและส่งรายงานเกี่ยวกับข้อมูลการจัดการกองทุนรวมสาหรับทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปี บญ
ั ชีหรือของ
รอบปี ปฏิทนิ และรายงานทุกรอบปี บญ
ั ชีของกองทุนตามทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด และส่งรายงาน
ดังกล่าวแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนทีม่ ชี ่อื อยู่ในทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนและสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 2 เดือน
นับแต่วนั สิน้ รอบระยะเวลา 6 เดือน และ ภายใน 3 เดือนนับแต่วนั สิน้ ปี บญ
ั ชี ทัง้ นี้ หากบริษทั จัดการเลือกจัดทาและ
จัดส่งรายงานรอบปี บญ
ั ชีตามรายงานรอบปี ปฎิทนิ บริษทั จัดการสามารถขยายระยะเวลาการส่งรายงานเพื่อแสดง
ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมเป็ นภายใน 4 เดือนนับแต่วนั สิน้ รอบปี บญ
ั ชีของกองทุน ตามลาดับ การจัดส่งรายงาน
ดังกล่าวให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนนัน้ ให้บริษทั จัดการจะดาเนินการอย่างน้อยด้วยวิธกี ารอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(1) จัดส่งรายงานดังกล่าวในรูปแบบเอกสารสิง่ พิมพ์ หรือ สื่อบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
(2) เผยแพร่รายงานดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษทั จัดการกองทุนรวม
ทัง้ นี้ ในกรณีทผี่ ถู้ อื หน่วยลงทุนแจ้งความประสงค์ให้จดั ส่งรายงานดังกล่าวโดยวิธกี ารตาม (1) ให้บริษทั จัดการกองทุน
รวมดาเนินการตามวิธีการดังกล่าวด้วย
ทัง้ นี้ ในกรณีทบี่ ริษทั จัดการเลือกจัดทารายงานรอบปี บญ
ั ชีของกองทุน บริษทั จัดการจะได้รบั การยกเว้นไม่ต้องจัดทา
และจัดส่งรายงานในรอบระยะเวลา 6 เดือนหลังสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีนัน้ เว้นแต่ในกรณีทคี่ ณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขเป็ นอย่างอื่น
(5.4) แจ้งการแก้ไขเพิม่ เติมข้อมูลทีไ่ ด้จดทะเบียนไว้แล้ว ยกเว้นการเพิม่ จานวนเงินทุนจดทะเบียนและการแก้ไขเพิม่ เติม
จานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนทีข่ ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนให้แก่สานักงาน ทราบภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ที่
ได้แก้ไขเพิม่ เติมนัน้
(5.5) ขอรับใบแทนหลักฐานการรับจดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนต่อสานักงาน โดยเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่
สานักงาน กาหนดในกรณีทหี่ ลักฐานดังกล่าวสูญหายหรือถูกทาลาย
(5.6) จัดทารายงานการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นเพื่อการลงทุนของกองทุนเป็ นรายวัน และจัดให้ผูด้ ูแล
ผลประโยชน์ภายในทุกสิน้ วันทาการนัน้
(5.7) จัดทารายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเป็ นรายวัน และจัดส่งให้ผดู้ ูแลผลประโยชน์ภายในทุกสิน้ วันทาการนัน้
(5.8) จัดทารายงานอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ และ/หรือ ทรัพย์สนิ ทีม่ มี ูลค่าเกินอัตราส่วนทีส่ านักงาน กาหนด ใน
กรณีทมี่ ไิ ด้เกิดจากการลงทุนหรือได้หลักทรัพย์มาเพิม่ เติมตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ านักงาน กาหนด และจัดส่ง
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ให้ผดู้ ูแลผลประโยชน์ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ถัดจากวันทีไ่ ด้มาซึ่งหลักทรัพย์ และ/หรือ ทรัพย์สนิ นัน้ มีมูลค่าเกิน
อัตราทีก่ าหนด
(5.9) จัดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทัง้ หมดของผูถ้ อื หน่วยลงทุนรายใดในกรณีทผี่ ถู้ อื หน่วยลงทุนนัน้ ๆ ขายคืนหน่วยลงทุน
เกินกว่าจานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ “การรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน”
(5.10) กาหนดราคาทีเ่ ป็ นธรรมของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ของกองทุน ด้วยความเห็นชอบของผูด้ ูแลผลประโยชน์เพื่อใช้ใน
การคานวณทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน ในกรณีทบี่ ริษทั จัดการสามารถแสดงให้เห็นได้ว่า วิธกี ารคานวณมูลค่า
ทรัพย์สนิ ของกองทุนตามทีก่ าหนดในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสมาคม ไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ใน
ขณะทีค่ านวณมูลค่า
(5.11) ดูแลติดตาม และรักษาสิทธิของกองทุน รวมถึงการดาเนินการฟ้ องร้อง บังคับคดี หรือฟ้ องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทน
ความเสียหาย ทัง้ นี้เพื่อประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุน
(5.12) ขอความเห็นชอบจากผูด้ ูแลผลประโยชน์ในการดาเนินการรับชาระหนี้เพื่อกองทุนรวมด้วยทรัพย์สนิ อื่น
(5.13) จัดทาบัญชีแสดงการลงทุนของกองทุนไว้โดยถูกต้องครบถ้วน
(5.14) จัดทาและจัดส่งรายงานตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
(5.15) คานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ “วิธกี ารคานวณ กาหนดเวลาใน
การคานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์ และวิธกี าร
ดาเนินการในกรณีทมี่ ูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง”
(5.16) สั ่งผูด้ ูแลผลประโยชน์ให้ส่งมอบ รับมอบ แปลงสภาพ จาหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์ ตลอดจนชาระราคาค่า
หลักทรัพย์ และเบิกจ่ายเงินของกองทุนสาหรับค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานของกองทุน ตามข้อ “ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุน”
(5.17) หน้าทีอ่ ่นื ใดตามทีส่ านักงาน กาหนด
(ข) เงื่อนไขการเปลี่ยนบริษทั จัดการ
กองทุนรวมอาจเปลี่ยนบริษทั จัดการได้เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ และเมื่อได้รบั การอนุมตั ิ หรือเห็นชอบจาก
สานักงาน
(1) เมื่อสิน้ สุดระยะเวลา และ/หรือเงื่อนไขทีก่ าหนดไว้ในโครงการ
(2) ในกรณีทมี่ กี ารเปลี่ยนแปลงนโยบาย วิธกี ารในการจัดการ การดาเนินงาน การบริหารจัดการกองทุน หรือมีการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างผูถ้ อื หน่วยลงทุน หรือกรณีอ่นื ใดอันจะมีผลให้บริษทั จัดการไม่ประสงค์ทจี่ ะปฏิบตั หิ น้าทีต่ ่อไป
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการไม่รบั หน้าทีใ่ นการจัดการกองทุนต่อไป ทัง้ นี้ บริษทั จัดการจะต้องแจ้งต่อผูถ้ อื หน่วย
ลงทุนล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรว่าไม่ประสงค์จะรับหน้าทีต่ ่อไป (ลาออก) โดยทีป่ ระชุมผูถ้ อื หน่วยลงทุนจะต้อง
ดาเนินการจัดหาบริษทั จัดการรายใหม่ทมี่ คี ุณสมบัตคิ รบถ้วนตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสานักงาน และได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน เพื่อทาหน้าทีจ่ ดั การกองทุน
ตามทีร่ ะบุไว้ในโครงการแทนบริษทั จัดการภายในระยะเวลาไม่เกิน 90 วันนับจากวันทีไ่ ด้รบั แจ้งจากบริษทั จัดการ
ในการเปลี่ยนตัวบริษทั จัดการหากเป็ นกรณีที่กฎหมายกาหนดให้ต้องได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ก็ให้ดาเนินการ
ขอความเห็นชอบดังกล่าวก่อน โดยบริษทั จัดการจะปฏิบตั หิ น้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตัง้ บริษทั จัดการรายใหม่
อย่างไรก็ดี หากเป็ นกรณีที่บริษทั จัดการได้ทาการบอกกล่าวการลาออกจากการเป็ นบริษทั จัดการตามข้อ (2) ข้างต้นนี้
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จนครบถ้วน แต่กองทุน และ/หรือผูถ้ อื หน่วยลงทุน และ/หรือคณะกรรมการลงทุนไม่สามารถจัดหาบริษทั จัดการกองทุน
รวมอื่นใดมารับหน้าทีไ่ ด้ภายใน 180 วันนับแต่วนั ทีบ่ ริษทั จัดการได้ทาการบอกกล่าว บริษทั จัดการสงวนสิทธิทจี่ ะเลิก
โครงการ โดยถือว่าการดาเนินการดังกล่าวได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนทุกรายแล้ว
บริษทั จัดการกองทุนรวมมีหน้าทีป่ ฏิบตั ติ ามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคาสั ่งทีอ่ อกโดยอาศัยอานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทัง้ นี้ ในกรณีทขี่ อ้ กาหนดใน
ข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคาสั ่งดังกล่าว หาก
บริษทั จัดการกองทุนได้ดาเนินการให้เป็ นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคาสั ่งนัน้ ให้ถอื ว่าบริษทั จัดการกองทุนได้
ปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว
เงื่อนไขการเปลี่ยนบริษทั จัดการ :
ในกรณีทมี่ ีการเปลี่ยนบริษทั จัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคาสั ่งของสานักงาน หรือโดยเหตุอ่นื ใดตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษทั จัดการกองทุนรวมต้องดาเนินการตามทีจ่ าเป็ นเพื่อให้บริษทั จัดการ
กองทุนรวมรายใหม่เข้าทาหน้าทีต่ ่อไปได้ ซึ่งรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษทั จัดการกองทุนรวม
รายใหม่
2. ผู้ดูแลผลประโยชน์ :
ชื่อ : ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
ทีอ่ ยู่ : เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-470-5920
โทรสาร : 02-470-1996
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
(1) สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์
(1.1) ได้รบั ค่าธรรมเนียมตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจาก ผูส้ ั ่งซื้อหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุนและ
กองทุนรวม”
(1.2) บอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ ตามเงื่อนไขทีก่ าหนดไว้ในสัญญาดังกล่าว ทัง้ นี้ โดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
(2) หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของผูด้ ูแลผลประโยชน์
(2.1) ดูแลให้บริษทั จัดการปฏิบตั ติ ามหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบให้เป็ นไปตามโครงการจัดการกองทุนภายใต้
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และประกาศสานักงาน ทีอ่ อกตามพระราชบัญญัตดิ งั กล่าว หรือประกาศและคาสั ่งต่างๆ ทัง้ ทีม่ อี ยู่ใน
ปั จจุบนั และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม ทีก่ าหนดให้เป็ นหน้าทีข่ องบริษทั จัดการโดยเคร่งครัด
(2.2) ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพย์สนิ ของกองทุนโดยแยกทรัพย์สนิ ของกองทุนออกจากทรัพย์สนิ ของผูด้ ูแล
ผลประโยชน์และทรัพย์สนิ ของลูกค้าอื่นจนกว่าจะจดทะเบียนยกเลิกกองทุน พร้อมทัง้ ดูแลให้การเบิกจ่ายของกองทุน
เป็ นไปตามทีร่ ะบุไว้ในโครงการ โดยต้องเก็บรักษาหรือฝากไว้อย่างปลอดภัยทีผ่ ดู้ ูแลผลประโยชน์ หรือบริษทั ศูนย์รบั
ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด หรือธนาคารแห่งประเทศไทย เว้นแต่บริษทั จัดการจะอนุญาตหรือตกลงเป็ น
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อย่างอื่น ทัง้ นี้หากมีการเปลี่ยนแปลงสถานทีเ่ ก็บรักษาทรัพย์สนิ ต้องได้รบั ความยินยอมจากบริษทั จัดการ รับเงิน
ต่างๆ ทีก่ องทุนจะพึงได้รบั จากการจัดตัง้ และดาเนินงานของกองทุน เช่น เงินจองซื้อหน่วยลงทุน เงินปั นผล และ
ดอกเบี้ยจากหลักทรัพย์ เงินได้จากการจาหน่ายหรือเวนคืนหลักทรัพย์ และเงินอื่นใดของกองทุนและนาเข้าไว้ในบัญชี
เงินฝาก และ/หรือ บัญชีทรัพย์สนิ ของกองทุน
(2.3) จัดให้มกี ารรับมอบ เปลี่ยนแปลง จาหน่าย ส่งมอบ และโอนหลักทรัพย์ต่างๆ ซึ่งเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนตลอดจนรับ
ชาระหรือชาระราคาค่าหลักทรัพย์ดงั กล่าว ตามคาสั ่งของบริษทั จัดการเมื่อเห็นว่าหลักฐานถูกต้องแล้ว
(2.4) รับรองความถูกต้องในการแจ้งแก้ไขเพิม่ เติมมูลค่าหน่ วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุน ณ วันทาการ
สุดท้ายของแต่ละเดือนต่อสานักงานทุกเดือน ภายในวันทาการที่ 7 ของเดือนถัดไป
(2.5) รับรองความถูกต้องในจานวนหน่วยลงทุนทีเ่ พิม่ ขึน้ จากการออกหน่วยลงทุนให้กบั ผูส้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุนหรือผูถ้ อื หน่วย
ลงทุน ตามจานวนเงินทีบ่ ริษทั จัดการโอนเข้าบัญชีส ั ่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนและจานวนหน่วยลงทุนทีถ่ ูกยกเลิก
จากการขายคืนของ ผูถ้ อื หน่วยลงทุนในแต่ละวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนตามคาสั ่งของบริษทั จัดการ
(2.6) ให้ความเห็นชอบแก่บริษทั จัดการในการที่บริษทั จัดการเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผถู้ อื หน่วย
ลงทุนทีไ่ ด้มคี าสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเนื่องจากมีเหตุจาเป็ น ทาให้ไม่สามารถ จาหน่ าย จ่าย โอนหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สนิ ของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล
(2.7) ให้ความเห็นชอบแก่บริษทั จัดการในการที่บริษทั จัดการไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขาย
คืนหน่วยลงทุนทีไ่ ด้รบั ไว้แล้ว หรือหยุดรับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน หากเห็นว่ามีเหตุจาเป็ นทาให้ไม่
สามารถ จาหน่ าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล หรือไม่สามารถคานวณมูลค่า
ทรัพย์สนิ ของกองทุนได้อย่างเป็ นธรรมและเหมาะสม หรือมีเหตุจาเป็ นอื่นใดเพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วย
ลงทุน
(2.8) ให้ความเห็นชอบแก่บริษทั จัดการในกรณีที่บริษทั จัดการชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่น
แทนเงิน ในกรณีทกี่ องทุนไม่สามารถชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนได้ และผูถ้ อื หน่วยลงทุนที่
สั ่งขายคืนหน่วยลงทุนตกลงทีจ่ ะรับชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นแทนเงิน ทัง้ นี้ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ มาคมกาหนด
(2.9) ให้ความเห็นชอบราคาทีเ่ ป็ นธรรมของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ของกองทุนในกรณีทบี่ ริษทั จัดการสามารถแสดงให้เห็น
ว่าการคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. หรือประกาศสมาคมไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์
ในขณะคานวณมูลค่าดังกล่าว
(2.10) ให้ความเห็นชอบแก่บริษทั จัดการในการรับชาระหนี้เพื่อกองทุนด้วยทรัพย์สนิ อื่นทีม่ ใิ ช่หลักประกันแทนการชาระหนี้
ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี้
(2.11) ให้ความเห็นเกี่ยวกับการจัดการกองทุนของบริษทั จัดการ เพื่อประกอบกับข้อมูลอื่นๆ ทีบ่ ริษทั จัดการเป็ นผูจ้ ดั หาใน
การจัดทารายงานดังนี้
1) รายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปี บญ
ั ชีหรือปี ปฏิทิน โดยส่งให้บริษทั จัดการภายใน 30 วันนับตัง้ แต่วนั ถัด
จากวันสิน้ รอบระยะเวลาหกเดือนดังกล่าว
2) รายงานทุกรอบปี บญ
ั ชี โดยส่งให้บริษทั จัดการภายใน 60 วัน นับแต่วนั สิน้ ปี บญ
ั ชีนัน้
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(2.12) รับรองความถูกต้องในการคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคารับซื้อคืน และราคาขายหน่วยลงทุนของ
กองทุน และการคานวณหน่วยลงทุนทีเ่ พิม่ ขึน้ จากการออกหน่วยลงทุนให้ผสู้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุน และจานวนหน่วยลงทุนที่
ลดลงจากการขายคืนหน่วยลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุน ทีบ่ ริษทั จัดการได้คานวณไว้ และส่งให้ผดู้ ูแลผลประโยชน์รบั รอง
เมื่อเห็นว่าถูกต้องแล้ว
(2.13) จ่ายเงินจากบัญชีของกองทุนในเวลาทีก่ าหนดตามคาสั ่งของบริษทั จัดการ
(2.14) แจ้งและรายงานให้บริษทั จัดการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเข้าประชุมผูถ้ อื หุน้ รับเงินปั นผล และรับดอกเบี้ย
การจองหุน้ เพิม่ ทุน การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ และการเปลี่ยนแปลงอื่นใดทีม่ ผี ลต่อการถือครองหลักทรัพย์ของกองทุน
โดยทันทีทผี่ ดู้ ูแลผลประโยชน์ได้รบั ข่าวเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากตลาดหลักทรัพย์
(2.15) จัดทารายงาน และบัญชี ดังต่อไปนี้ และส่งให้แก่บริษทั จัดการ
1) รายงานเป็ นลายลักษณ์อกั ษรถึงผลในการดาเนินการตามคาสั ่งของบริษทั จัดการเกี่ยวกับการรับและจาหน่าย
หลักทรัพย์ การรับเงินปั นผล ดอกเบี้ย และอื่นๆ
2) จัดทาบัญชี และรับรองความถูกต้องของทรัพย์สนิ ของกองทุนทีร่ บั ฝากไว้
3) จัดทาบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สนิ ของกองทุน และรับรองความถูกต้อง
4) จัดทางบกระทบยอดสาหรับบัญชีเงินฝากของกองทุนทีอ่ ยู่ภายใต้การดูแลของผูด้ ูแลผลประโยชน์
5) จัดทารายงานเกี่ยวกับเงินสด และรายละเอียดการคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุน
ของกองทุน
(2.16) แจ้งให้บริษทั จัดการทราบในกรณีทบี่ ริษทั จัดการมิได้ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทัง้
ประกาศหลักเกณฑ์ หรือข้อบังคับอื่นใดทีอ่ อกโดยอาศัยอานาจของกฎหมายดังกล่าวจนก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
กองทุน
(2.17) จัดทารายงานเสนอต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีบริษทั จัดการกระทาการหรืองดเว้นกระทาการจน
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนหรือไม่ปฏิบตั ติ ามหน้าทีต่ ามมาตรา 125 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 5 วันนับแต่วนั ทีผ่ ดู้ ูแลผลประโยชน์รูถ้ งึ เหตุการณ์ดงั กล่าว
(2.18) ดูแลและตรวจสอบสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานของกองทุนตามทีเ่ ห็นสมควร ทัง้ นี้จะต้องไม่เข้ามามีอานาจต่อการ
ตัดสินใจและการดาเนินงานของบริษทั จัดการ
(2.19) ดาเนินการฟ้ องร้องบังคับคดีให้บริษทั จัดการปฏิบตั ติ ามหน้าทีข่ องตนหรือฟ้ องร้องเรียกค่ าสินไหมทดแทนความเสียหาย
จากบริษทั จัดการ ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทัง้ ปวง หรือเมื่อได้รบั คาสั ่งจากสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. สาหรับค่าใช้จ่ายในการฟ้ องร้องบังคับคดีเพื่อประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนในกองทุนให้เรียกร้องจากทรัพย์สนิ
ของกองทุนรวม
(2.20) ในกรณีทมี่ กี ารเลิกโครงการ หน้าทีผ่ ดู้ ูแลผลประโยชน์จะสิ้นสุดเมื่อผูช้ าระบัญชีได้จดทะเบียนเลิกกองทุนกับสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยในช่วงระยะเวลาทีก่ ารชาระบัญชียงั ไม่สนิ้ สุดผู้ดูแลผลประโยชน์จะรับฝากทรัพย์สนิ ของ
กองทุนจนกว่าจะจดทะเบียนเลิกกองทุน
(2.21) ในกรณีทผี่ ดู้ ูแลผลประโยชน์หมดหน้าทีล่ งไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ผูด้ ูแลผลประโยชน์นนั ้ ต้องทาหน้าทีผ่ ู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุนต่อไปอย่างสมบูรณ์จนกว่าการจัดการโอนทรัพย์สนิ และเอกสารหลักฐานทัง้ หมดของกองทุนนัน้ ตลอดจน
การดาเนินการอื่นใดทีจ่ าเป็ นเพื่อให้การโอนทรัพย์สนิ และเอกสารทัง้ หลายเป็ นไปโดยเรียบร้อยให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์
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รายใหม่จะเสร็จสิน้ และผูด้ ูแลผลประโยชน์รายใหม่สามารถทาหน้าทีไ่ ด้ทนั ที เว้นแต่บริษทั จัดการหรือผูม้ อี านาจตาม
กฎหมายจะมีคาสั ่งเป็ นอย่างอื่น
(2.22) แจ้งการเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทารายงานในเรื่องดังกล่าว พร้อมทัง้ แสดงเหตุผล และ
หลักฐานทีไ่ ด้ให้ความเห็นชอบหรือทีไ่ ด้ให้การรับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชย
ราคาจากผู้ดูแลผลประโยชน์ให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน
(2.23) ทาการรับรองในกรณีทรี่ าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องอันมีสาเหตุเนื่องจากจากปั จจัยภายนอกทีไ่ ม่อาจควบคุมได้ เช่น จาก
ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้ สุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซ้อื ขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง
(2.24) รับรองข้อมูลการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนย้อนหลัง รวมถึงการชดเชยราคากรณีคานวณหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(2.25) กรณีการชาระบัญชีกองทุน ผูด้ ูแลผลประโยชน์จะดาเนินการเฉลี่ยเงินคืนแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สนิ คงเหลือ
ทีผ่ ชู้ าระบัญชีระบุ รวมถึงการรับฝากทรัพย์สนิ จนกว่าการชาระบัญชีจะเสร็จสิน้
(2.26) จดทะเบียนทรัพย์สนิ หรือหลักทรัพย์ทตี่ ้องจดทะเบียนต่อนายทะเบียน หรือผูอ้ อกหลักทรัพย์แล้วแต่กรณี
(2.27) จัดทาบัญชีและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สนิ ของกองทุนทีร่ บั ฝากไว้ รวมทัง้ จัดทาบัญชีแสดงการรับจ่ายของกองทุน
ด้วย
(2.28) ผูด้ ูแลผลประโยชน์จะปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสานักงาน ประกาศไว้โดยเคร่งครัด
(2.29) ดาเนินการอื่นๆ ตามทีก่ าหนดไว้ในสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ ทัง้ นี้ต้องไม่ขดั ต่อกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศของสานักงาน หรือ ประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ผูด้ ูแลผลประโยชน์มอี านาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบตามทีก่ าหนดไว้ในสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุน
รวมและตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถึงหน้าทีด่ ูแลรักษาประโยชน์ของผูถ้ อื
หน่วยลงทุน และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผูด้ ูแลผลประโยชน์ ผูด้ ูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที่ดาเนินการตามทีจ่ าเป็ น
เพื่อให้ผดู้ ูแลผลประโยชน์รายใหม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีต่ ่อไปได้ ซึ่งการดาเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื่อใน
หนังสือเพื่อรับรองความถูกต้องและครบถ้วนของสิง่ ทีส่ ่งมอบให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงผูด้ ูแล
ผลประโยชน์
ในกรณีทผี่ ู้ดูแลผลประโยชน์กระทาการ งดเว้นกระทาการ หรือละเลยไม่ปฏิบตั หิ น้าที่ ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผู้
ถือหน่วยลงทุน ผูถ้ อื หน่วยลงทุนอาจใช้สทิ ธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้ องร้องบังคับคดีกับผูด้ ูแลผลประโยชน์เพื่อประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทัง้ ปวง
ได้
ผูด้ ูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทาการอันเป็ นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผูถ้ อื หน่วยลงทุน ไม่ว่าการ
กระทานัน้ จะเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของผูด้ ูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผูอ้ ่นื เว้นแต่เป็ นการเรียกค่าตอบแทนใน
การทาหน้าทีเ่ ป็ นผูด้ ูแลผลประโยชน์ หรือเป็ นการดาเนินการในลักษณะทีเ่ ป็ นธรรมและได้เปิ ดเผยข้อมูลให้ผถู้ อื หน่วย
ลงทุนทราบก่อนอย่างเพียงพอแล้ว โดยผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีไ่ ด้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน
ในกรณีที่การดาเนินการใดต้องได้รบั มติของผูถ้ อื หน่วยลงทุน หากบริษทั จัดการกองทุนรวมไม่ดาเนินการขอมติ ให้
ผูด้ ูแลผลประโยชน์มอี านาจดาเนินการตามทีจ่ าเป็ นเพื่อขอมติของผูถ้ อื หน่วยลงทุนได้
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เงื่อนไขการเปลี่ยนผูด้ ูแลผลประโยชน์ :
บริษทั จัดการจะเปลี่ยนตัวผูด้ ูแลผลประโยชน์ ภายใต้เงื่อนไขสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งหรือ
ทัง้ หมดดังต่อไปนี้ ทัง้ นี้ โดยได้รบั อนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
(1) เมื่อบริษทั จัดการหรือผูด้ ูแลผลประโยชน์มคี วามประสงค์จะบอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์โดยบอกกล่าวให้อกี
ฝ่ ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไม่น้อยกว่า 90 วัน
(2) ในกรณีทบี่ ริษทั จัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ ายหนึ่งไม่ปฏิบตั ติ ามหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีไ่ ด้ตกลงไว้ ผู้ดูแล
ผลประโยชน์หรือบริษทั จัดการอาจบอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ โดยบอกกล่าวให้อกี ฝ่ ายหนึ่งทราบล่วงหน้า
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน
(3) ในกรณีทมี่ กี ารเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการจัดการโครงการ หรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ หรือ
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายอื่นใดในส่วนทีเ่ กี่ยวข้องกับการ
ดาเนินงานของกองทุนรวมอันจะมีผลให้บริษทั จัดการและผูด้ ูแลผลประโยชน์ไม่สามารถตกลงทีจ่ ะแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา
แต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ให้สอดคล้องกับกฎหมายหรือประกาศดังกล่าว ทัง้ นี้เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว มีผลให้
เป็ นการเพิม่ ภาระหน้าทีแ่ ก่ผดู้ ูแลผลประโยชน์ และผูด้ ูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าทีด่ งั กล่าวต่อไป ผูด้ ูแล
ผลประโยชน์มสี ทิ ธิบอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้บริษทั จัดการทราบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์
อักษรเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
(4) ในกรณีทผี่ ถู้ อื หน่วยลงทุนให้ความเห็นชอบมีมติโดยเสียงข้างมากซึ่งคิดตามจานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของ
จานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนเรียกร้องให้มกี ารเปลี่ยนแปลงผูด้ ูแลผลประโยชน์โดยบริษทั จัดการ
จะบอกกล่าวให้ผดู้ ูแลผลประโยชน์ทราบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
(5) ในกรณีทผี่ ดู้ ูแลผลประโยชน์มคี ุณสมบัตไิ ม่เป็ นไปตามประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยคุณสมบัตขิ องผูด้ ูแล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวม บริษทั จัดการจะดาเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จดั การแก้ไขคุณสมบัตใิ ห้ถูกต้องภายใน 15
วันนับแต่วนั ทีบ่ ริษทั จัดการทราบเหตุดงั กล่าว และจะแจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้สานักงานทราบภายใน 3 วันทาการนับแต่
วันทีไ่ ด้แก้ไขเสร็จสิน้
ในกรณีทผี่ ู้ดูแลผลประโยชน์มไิ ด้ทาการแก้ไขคุณสมบัตใิ ห้ถูกต้องภายในกาหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง บริษทั จัดการจะ
ดาเนินการขออนุญาตเปลี่ยนตัวผูด้ ูแลผลประโยชน์ต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแต่วนั ทีค่ รบ
กาหนดเวลาดังกล่าว และเมื่อได้รบั อนุญาตจากสานักงานแล้วบริษทั จัดการจะแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์รายใหม่แทนโดย
พลัน ทัง้ นี้เว้นแต่สานักงานมีคาสั ่งเป็ นอย่างอื่น
(6) ในกรณีทผี่ ดู้ ูแลผลประโยชน์นาข้อมูลต่างๆ ทีเ่ กี่ยวกับการจัดการกองทุนรวม หรือข้อมูลอื่นทีเ่ กี่ยวข้องไปเปิ ดเผย หรือใช้
ในทางทีก่ ่อหรืออาจก่อความเสียหายต่อกองทุนรวมหรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์เอง บริษทั จัดการสามารถ
บอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ได้ ทัง้ นี้การบอกเลิกสัญญาจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน
กรณีทมี่ เี หตุต้องเปลี่ยนผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทาให้การเป็ นผูด้ ูแลผลประโยชน์สนิ้ สุดลง ให้ผดู้ ูแลผลประโยชน์
จัดการโอนทรัพย์สนิ และเอกสารหลักฐานทัง้ หมดของกองทุนรวมให้แก่ผดู้ ูแลผลประโยชน์รายใหม่หรือตามคาสั ่งของบริษทั
จัดการหรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมตลอดถึงการดาเนินการอื่นใดทีจ่ าเป็ นเพื่อให้การโอนทรัพย์สนิ และเอกสาร
ทัง้ หลายเป็ นไปโดยเรียบร้อยภายใน 30 วัน นับตัง้ แต่วนั ถัดจากการเป็ นผูด้ ูแลผลประโยชน์สนิ้ สุดลง

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิต้ี

9

ข้อผูกพัน
ในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์กระทาการอันเป็ นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีไ่ ม่เข้า
ข้อยกเว้นให้กระทาได้ หากเป็ นกรณีทมี่ นี ัยสาคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมมีอานาจ
บอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ได้
สถานทีเ่ ก็บรักษาทรัพย์สนิ กองทุนรวม :
ชื่อ : ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
ทีอ่ ยู่ : เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-470-5920
โทรสาร : 02-470-1996
และ/หรือ ผูด้ ูแลผลประโยชน์รายใหม่ทบี่ ริษทั จัดการจะแต่งตัง้ ขึน้ ในกรณีทมี่ ีการเปลี่ยนแปลงผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
และ/หรือ บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
อนุญาต และ/หรือ ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศอื่น และ/หรือ ผูร้ บั ฝากทรัพย์สนิ หลักทรัพย์ต่างประเทศอื่น รวมถึง ระบบ
อื่นใดทีเ่ กี่ยวข้อง ทีบ่ ริษทั จัดการ และ/หรือ ผูด้ ูแลผลประโยชน์แต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเก็บรักษาทรัพย์สนิ ในต่างประเทศ
3. ผู้สอบบัญชี :
ชื่อ : นาง ขวัญใจ เกียรติกงั วาฬไกล
ทีอ่ ยู่ : บริษทั เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จากัด
47 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2294-8504, 0-2264-8587
โทรสาร 0-2294-2345
ชื่อ : นาย อนุสรณ์ เกียรติกงั วาฬไกล
ทีอ่ ยู่ : บริษทั เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จากัด
47 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2294-8504, 0-2264-8587
โทรสาร 0-2294-2345
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินประจารอบระยะเวลาบัญชีของกองทุนตามมาตรฐานการสอบบัญชีทรี่ บั รองทัวไป
่
4. นายทะเบียนหน่ วยลงทุน :
ชื่อ : บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด
ทีอ่ ยู่ : เลขที่ 44 อาคารซีไอเอ็มบี ไทย ชัน้ 16 ถ.หลังสวน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร.0-2686-9500
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิต้ี
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5. ผู้จดั จาหน่ าย : ไม่มี
6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน :
ชื่อ : บริษทั หลักทรัพย์ฟินันซ่า จากัด
ทีอ่ ยู่ : เลขที่ 48/45 ชัน้ 20 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ (02)697-3800
โทรสาร (02)697-3880
และสาขาของ บริษทั หลักทรัพย์ ฟิ นันซ่า จากัด
บริษทั จัดการอาจแต่งตัง้ ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเพิม่ เติมหรือยกเลิกการแต่งตัง้ ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนใน
ภายหลัง ในกรณีของการแต่งตัง้ ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเพิม่ เติม ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนดังกล่าวอาจเป็ น
บุคคลธรรมดาหรือนิตบิ ุคคลทีส่ านักงานได้ให้ความเห็นชอบเพื่อทาหน้าทีเ่ ป็ นผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนของกองทุน โดย
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ จะต้องปฏิบตั ิงานได้ภายใต้ระบบงานเดียวกันกับผูส้ นับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืนทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีอ่ ยู่ก่อนแล้ว
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
(1) สิทธิของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
(1.1) ได้รบั ค่าธรรมเนียม ตามทีร่ ะบุไว้ในสัญญาแต่งตัง้ ผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน
(1.2) บอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนตามเงื่อนไขทีก่ าหนดไว้ในสัญญาแต่งตัง้ ผูส้ นับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืน
(2) หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
(2.1) ให้จดั วางเอกสารเผยแพร่ ณ สานักงานใหญ่และสาขา (ถ้ามี) ของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเกี่ยวกับกองทุน
รวมทัง้ ดาเนินการด้วยความร่วมมือของบริษทั จัดการในการเผยแพร่มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคารับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุน รวมทัง้ ข้อมูลและเอกสารอันจาเป็ น
(2.2) แจกจ่ายหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญทีผ่ ลู้ งทุนควรทราบ ใบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน ใบคาสั ่งซื้อหน่วยลงทุน ใบ
คาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน หรือเอกสารการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่าย หรือเอกสารอื่นๆทีเ่ กี่ยวข้อง
กับกองทุน
(2.3) รับเอกสารและตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของเอกสารทีใ่ ช้ในการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนและ
เอกสารอื่นๆทีเ่ กี่ยวข้อง
(2.4) ตรวจสอบเอกสารการแสดงตน อาทิ บัตรประชาชน บัตรข้าราชการ ว่าตรงกับชื่อของผูถ้ อื หน่วยลงทุนของกองทุนใน
การทาธุรกรรมกับกองทุน
(2.5) รับชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน หรือชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน ทัง้ นี้ ตามเงื่อนไขทีร่ ะบุใน
โครงการ
(2.6) ยืนยันการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ส่งมอบหรือรับมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกากับภาษี
และเอกสารอื่นใดทีเ่ กี่ยวข้อง
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิต้ี
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(2.7) คืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผซู้ ้อื ทีไ่ ม่ได้รบั การจัดสรรหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขทีร่ ะบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม
(2.8) ให้ความร่วมมือกับบริษทั จัดการในการแจ้งหรือติดต่อกับผู้ส ั ่งซื้อหน่วยลงทุน หรือผูถ้ อื หน่วยลงทุนเมื่อมีความจาเป็ นที่
จะต้องแจ้งหรือติดต่อเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของผูส้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุน หรือผูถ้ อื หน่วยลงทุน หรือเมื่อมีเหตุจาเป็ นอื่นใด
(2.9) ทาการอื่นใดทีเ่ กี่ยวข้องกับหน้าทีด่ งั กล่าวข้างต้น
(2.10) ดาเนินการอื่นๆ ตามทีก่ าหนดไว้ในสัญญาแต่งตัง้ ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ตลอดจนหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนตามหลักเกณฑ์ และวิธกี ารทีพ่ ระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึงกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
7. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) : ไม่มี
8. ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายที่ไม่ได้เป็ นผู้ดูแลสภาพคล่อง) : ไม่มี
9. ที่ปรึกษา : ไม่มี
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิจะแต่งตัง้ ทีป่ รึกษาการลงทุนในภายหลัง โดยไม่ถอื เป็ นการแก้ไขเพิม่ เติมโครงการ โดยทีป่ รึกษาการ
ลงทุนดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัตติ ามประกาศ หรือกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้อง และบริษทั จัดการจะแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ทราบต่อไป
10. ผู้ประกัน (กรณี กองทุนมีประกัน) : ไม่มี
11. ผู้รบั มอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : ไม่มี
12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่ วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : ไม่มี
13. สิ ทธิ หน้ าที่และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่ วยลงทุน :
13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน :
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนให้กบั บริษทั จัดการหรือผ่านผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ได้ตาม
หลักเกณฑ์และวิธกี ารทีก่ าหนดไว้ในข้อ “การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” ในส่วนรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม
13.2. สิทธิในการรับเงินปั นผล :
ไม่มี
13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน :
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ในกรณีดงั ต่อไปนี้
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(1) การโอนหน่วยลงทุนให้บดิ า มารดา บุตร และคู่สมรสของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
(2) การโอนหน่วยลงทุนตามคาสั ่งศาล หรือโดยผลของกฎหมาย
(3) การโอนทางมรดกหรือทางพินัยกรรมให้กบั ทายาท หรือผูร้ บั ประโยชน์ทางพินัยกรรม
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการหรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิให้ดุลยพินิจของบริษทั จัดการทีจ่ ะพิจารณาการโอนหน่วยลงทุนในลักษณะอื่น
นอกเหนือจากการโอนหน่วยลงทุนตาม (1) (2) และ (3) ข้างต้น
วิธกี ารโอนหน่วยลงทุน
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีป่ ระสงค์จะโอนหน่วยลงทุน จะต้องดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) กรอกแบบคาขอโอนหน่วยลงทุนตามทีบ่ ริษทั จัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนกาหนด พร้อมทัง้ ลงลายมือชื่อผูโ้ อนและ
ผูร้ บั โอน และยื่นคาขอโอนหน่วยลงทุนดังกล่าวพร้อมเอกสารทีก่ าหนดแก่นายทะเบียนหน่วยลงทุน ในกรณีทผี่ รู้ บั โอนยังไม่
มีบญ
ั ชีกองทุนกับบริษทั จัดการ ผูร้ บั โอนจะต้องดาเนินการขอเปิ ดบัญชีกองทุนตามวิธกี ารทีก่ าหนดไว้ในโครงการก่อน แล้วผู้
โอนจึงทาการโอนหน่ วยลงทุนให้ผรู้ บั โอนได้
(2) ผูโ้ อนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ “ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากผูส้ ั ่งซื้อหรือผูถ้ อื หน่วย
ลงทุน”
(3) หลังจากทีไ่ ด้รบั ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนจากผูโ้ อนแล้ว นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบใบเสร็จรับเงิน และ
ใบกากับภาษี พร้อมสาเนาคาขอโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผโู้ อนไว้เป็ นหลักฐาน
นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะบันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุนและออกหนังสือรับรองสิทธิ ในหน่วยลงทุน หรือหลักฐานแสดง
สิทธิในหน่วยลงทุน ให้ผโู้ อนและผูร้ บั โอนหน่วยลงทุน ภายใน 30 วันนับแต่วนั ทีน่ ายทะเบียนหน่วยลงทุนได้รบั คาขอโอน
หน่วยลงทุนถูกต้องสมบูรณ์ ทัง้ นี้ ผูร้ บั โอนหน่วยลงทุนจะมีสทิ ธิในฐานะผูถ้ อื หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามข้อ “สิทธิหน้าที่
และความรับผิดชอบของผูถ้ อื หน่วยลงทุน” ได้ต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บนั ทึกชื่อผูร้ บั โอนหน่วยลงทุนในสมุด
ทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว
13.4. ข้อจากัดการโอนหน่วยลงทุน :
13.5. สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิม่ เติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธจี ดั การ :
13.5.1 ผูถ้ อื หน่วยลงทุนมีสทิ ธิลงมติเพื่อให้บริษทั จัดการทาการแก้ไขเพิม่ เติมโครงการจัดการกองทุนโดยบริษทั จัดการจะกระทา
การตามหัวข้อ "การขอมติของผูถ้ อื หน่วยลงทุน และวิธกี ารแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธกี ารจัดการ"
13.5.2 กรณีผถู้ อื หน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนรวม
บริษทั จัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนทีเ่ กินกว่า 1 ใน 3 เว้นแต่กรณีทมี่ ีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิด
ดังกล่าวมีผถู้ อื หน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผูถ้ อื หน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจานวนทีถ่ อื อยู่
13.6. สิทธิในการได้รบั เงินคืนเมื่อเลิกโครงการ :
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนมีสทิ ธิทจี่ ะได้รบั เงินคืน และ/หรือ ได้รบั ทรัพย์สนิ อื่นแทนเงิน เมื่อบริษทั จัดการเลิกกองทุนรวม โดยบริษทั
จัดการจะจัดให้มีการชาระบัญชีตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารตามที่กาหนดไว้ในโครงการนี้
13.7. สิทธิประโยชน์อ่นื ๆ :
13.7.1. สิทธิในการจานาหน่วยลงทุน
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนของกองทุนสามารถนาหน่วยลงทุนไปจานาได้ตามกฎหมาย
13.7.2. สิทธิในการได้รบั ชาระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นแทนเงิน
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ผูถ้ อื หน่วยลงทุนมีสทิ ธิได้รบั ชาระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่น แทนเงินได้ ในกรณีทกี่ องทุน
ไม่สามารถชาระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนได้ตามทีก่ าหนดในข้อ “การชาระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นแทนเงิน”
13.7.3. สิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผูถ้ อื หน่วยลงทุน
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีป่ ระสงค์จะแจ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลทีไ่ ด้แจ้งไว้เมื่อเปิ ดบัญชีผถู้ อื หน่วยลงทุนหรือเมื่อเปิ ดบัญชี
กองทุน ต้องกรอกใบคาขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล และยื่นให้แก่บริษทั จัดการหรือนายทะเบียนเพื่อแก้ไขข้อมูล โดยผู้
ถือหน่วยลงทุนต้องยื่นเอกสารประกอบ (ถ้ามี) เพื่อให้นายทะเบียนดาเนินการแก้ไขข้อมูลในทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน
หรือบัญชีกองทุนต่อไป โดยผูถ้ อื หน่วยลงทุนต้องรับทราบและยินยอมทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขทีก่ าหนดในใบคาขอ
เปลี่ยนแปลงข้อมูล
13.7.4. สิทธิในการได้รบั ประโยชน์ต่างๆ ทีก่ องทุนจัดไว้ให้สาหรับผูถ้ อื หน่วยลงทุน
ในอนาคต เมื่อได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษทั จัดการอาจจัดหาสิทธิประโยชน์
ต่างๆ ให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนของกองทุนเพิม่ เติม โดยผูถ้ อื หน่วยลงทุนมีสทิ ธิทจี่ ะได้รบั ประโยชน์นี้อย่างเท่าเทียมกันทุก
ราย ทัง้ นี้ บริษทั จัดการถือว่าได้รบั มติจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนแล้ว อย่างไรก็ตาม สิทธิประโยชน์ต่างๆ เหล่านี้มไิ ด้ช่วยให้
ระดับความเสีย่ งและผลตอบแทนจากการลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนเปลี่ยนแปลงเพิม่ ขึน้ หรือลดลง
อนึ่ง เนื่องจากบริษทั จัดการเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดหาสิทธิประโยชน์ต่างๆ เอง บริษทั จัดการจึงขอสงวน
สิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้สทิ ธิประโยชน์ต่างๆ ในอนาคตได้ โดยจะแจ้งให้ผถู้ อื
หน่วยลงทุนทราบก่อน
13.8. อื่น ๆ :
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนมีความรับผิดจากัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนทีย่ งั ส่งใช้แก่บริษทั จัดการกองทุนรวมไม่ครบ
การทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถอื ว่าผู้
ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับทีจ่ ะผูกพันตามข้อกาหนดในข้อผูกพันซึ่งลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ทไี่ ด้รบั การแต่งตัง้ จาก
บริษทั จัดการกองทุนรวมโดยชอบ
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนมีสทิ ธิเรียกให้บริษทั จัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุน
ของกองทุนรวมทีต่ นถือ ทัง้ นี้ ในกรณีทมี่ ีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รบั ประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุน
ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็ นไปตามข้อกาหนดของหน่วยลงทุนชนิดนัน้ ๆ ด้วย
14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิ ทธิ ในหน่ วยลงทุน :
14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
- ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน
- หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
- อื่นๆ
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14.2. เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ :
(1) โครงการจัดการจะใช้ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) โดยบริษทั จัดการจะดาเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทา
การบันทึกชื่อผูส้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุนเป็ นผูถ้ อื หน่วยลงทุนในทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนตามรายละเอียดใน “ใบคาขอเปิ ด
บัญชีกองทุน และ/หรือ บัญชีผถู้ อื หน่วยลงทุน” และ “ใบคาสั ่งซื้อหน่วยลงทุน” เมื่อผูส้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุนได้ชาระเงินค่าซื้อ
หน่วยลงทุนครบถ้วนแล้ว
ในกรณีทมี่ ผี ถู้ อื หน่วยลงทุนตัง้ แต่ 2 คนขึน้ ไป แต่ไม่เกิน 4 คนถือหน่วยลงทุนรวมกัน บริษทั จัดการจะจดแจ้งชื่อผูถ้ อื
หน่วยลงทุน และจะถือเอาบุคคลทีม่ ชี ่อื แรกในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนเป็ นผูใ้ ช้สทิ ธิในฐานะผูส้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุนหรือผูถ้ อื
หน่วยลงทุน อย่างไรก็ดหี ากผูส้ ั ่งซื้อประสงค์เป็ นอย่างอื่น บริษทั จัดการอาจพิจารณาตามทีเ่ ห็นสมควร
(2) นายทะเบียนหน่วยลงทุนซึ่งได้รบั มอบหมายจากบริษทั จัดการจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือหลักฐาน
แสดงสิทธิในหน่วยลงทุน หรือเอกสาร/ข้อความใด ซึ่งไม่จากัดรูปแบบและวิธกี ารอันสามารถเป็ นหลักฐานได้ทุกครัง้ ทีม่ ี
การสั ่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน เพื่อเป็ นการยืนยันจานวนหน่ วยลงทุนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน โดยจะจัดส่งให้แก่ผถู้ อื
หน่วยลงทุนภายใน 15 วันทาการนับแต่วนั ทาการถัดจากวันทีป่ ิ ดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก หรือนับแต่วนั ทา
การถัดจากวันทีท่ ารายการนัน้ ๆ ภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก ทัง้ นี้ ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถแสดงความประสงค์
ขอรับหนังสือเพื่อรับรองสิทธิการถือหน่วยลงทุน ณ ขณะใดขณะหนึ่งได้ โดยติดต่อยังบริษทั จัดการ หรือผูส้ นับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืน
นายทะเบียนหน่วยลงทุนและ/หรือบริษทั จัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหน่วยลงทุนทีป่ รากฏในทะเบียนผูถ้ อื หน่วย
ลงทุนเป็ นรายการทีเ่ ป็ นปั จจุบนั และถูกต้อง
(3) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดาเนินการให้มกี ารออกและจัดส่ง “รายงานการถือหน่วยลงทุน” ซึ่งได้รบั การปรับปรุง
รายการให้เป็ นปั จจุบนั ณ วันทาการสุดท้ายของทุกไตรมาสตามปี ปฏิทนิ ให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนทีม่ ชี ่อื ปรากฏอยู่ในสมุด
ทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน ณ วันทาการสุดท้ายของไตรมาสนัน้ ๆ ทางไปรษณีย์ และ/หรือวิธกี ารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการ
กาหนดและเห็นว่าเหมาะสมโดยเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุน
ในกรณีทผี่ ถู้ อื หน่วยลงทุนรายใดมีจานวนหน่วยลงทุนในบัญชีกองทุนเหลือต่ากว่า 200 หน่วย นายทะเบียนหน่วยลงทุน
และ/หรือ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะไม่จดั ส่งรายงานดังกล่าว
(4) ในกรณีที่บญ
ั ชีกองทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนไม่มมี ูลค่าคงเหลือในบัญชีและบัญชีนัน้ ไม่มกี ารติดต่อขอใช้บริการเป็ น
เวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะปิ ดบัญชีดงั กล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเพิม่ เติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธกี ารจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลงวัน เวลาทาการขายหรือรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน และวิธปี ฏิบตั ทิ เี่ กี่ยวข้อง โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบ
จากผูถ้ อื หน่วยลงทุนแล้ว ทัง้ นี้ จะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
บริษทั จัดการกองทุนรวมจะจัดทาหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน เพื่อให้ผถู้ อื หน่วยลงทุน
สามารถใช้อ้างอิงต่อบริษทั จัดการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได้
ในกรณีทผี่ ถู้ อื หน่วยลงทุนจาเป็ นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษทั จัดการกองทุนรวมต้องจัดทาใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุน
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15. กาหนดเวลา วิ ธีการ และข้อจากัดในการจ่ายเงิ นปันผลแก่ผ้ถู ือหน่ วยลงทุน :
16. วิ ธีการชาระเงิ นหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผ้ถู ือหน่ วยลงทุน :
หากมีการผิดนัดชาระหนี้หรือมีพฤติการณ์ว่าผูอ้ อกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมจะไม่สามารถ
ชาระหนี้ได้ บริษทั จัดการจะรับชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สนิ อื่นทัง้ ทีเ่ ป็ นหลักประกันและมิใช่หลักประกันเพื่อกองทุนรวมตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี ารจัดการกองทุนรวม เกี่ยวกับการดาเนินการในกรณีทผี่ อู้ อกตราสาร
แห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชาระหนี้ ดังนี้
16.1. กรณีทบี่ ริษทั จัดการได้บนั ทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็ นศูนย์
16.1.1. เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็ นศูนย์ ผูถ้ อื หน่วยลงทุนทุกรายทีม่ ชี ่อื อยู่ในทะเบียนผู้
ถือหน่วยลงทุน ณ วันทีบ่ ริษทั จัดการได้บนั ทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็ นศูนย์เป็ นผูม้ สี ทิ ธิในเงิน
ได้สุทธิจากทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการรับชาระหนี้
16.1.2. เมื่อได้รบั ทรัพย์สนิ มาจากการรับชาระหนี้ บริษทั จัดการจะไม่นาทรัพย์สนิ ดังกล่าวและเงินได้สุทธิจากทรัพย์สนิ อื่น
ทีไ่ ด้จากการรับชาระหนี้ มารวมคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม และจะจาหน่ายทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จาก
การรับชาระหนี้ในโอกาสแรกทีส่ ามารถกระทาได้โดยคานึงถึงประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ เว้นแต่
กรณีทผี่ ถู้ อื หน่วยลงทุนทีม่ สี ทิ ธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สนิ อื่นทีไ่ ด้จากการรับชาระหนี้ตกลงรับชาระหนี้ดว้ ย
ทรัพย์สนิ ดังกล่าวแทนเงิน ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ มาคมบริษทั จัดการลงทุนกาหนดโดยได้รบั ความ
เห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในระหว่างทีบ่ ริษทั จัดการยังไม่สามารถจาหน่ ายทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จาก
การรับชาระหนี้ บริษทั จัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินนัน้ ได้ และในกรณีทมี่ ีค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ทรัพย์สนิ บริษทั จัดการจะจ่ายจากเงินสารอง รายได้หรือผลประโยชน์ทไี่ ด้จากการบริหารทรัพย์สนิ นัน้
16.1.3. เมื่อมีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สนิ อื่นทีไ่ ด้จากการรับชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สนิ อื่นในแต่ละครัง้ บริษทั จัดการจะเฉลี่ยเงิน
ได้สุทธิจากทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการรับชาระหนี้คนื ให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนทีม่ สี ทิ ธิในเงินได้สุทธินัน้ ภายใน 45 วันนับ
แต่วนั ทีม่ เี งินได้สุทธิจากทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการชาระหนี้ และจะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเฉลี่ยเงินคืนไปยัง
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทาการนับแต่วนั ทีบ่ ริษทั จัดการได้เฉลี่ยเงินคืน เว้นแต่สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผันระยะเวลาการเฉลี่ยเงินคืนเป็ นอย่างอื่น
ในการเฉลี่ยเงินคืนในแต่ละครัง้ ตามวรรคหนึ่ง หากบริษทั จัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่าเงินได้สุทธิจากทรัพย์สนิ
อื่นทีไ่ ด้จากการรับชาระหนี้ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน บริษทั จัดการอาจ
นาเงินได้สุทธิจากทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการรับชาระหนี้ดงั กล่าวไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่การเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผถู้ อื
หน่วยลงทุนจะคุม้ กับภาระค่าใช้จ่าย ทัง้ นี้ หากบริษทั จัดการได้จาหน่ายทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการรับชาระหนี้ดว้ ย
ทรัพย์สนิ อื่นจนครบถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สุทธิจากทรัพย์สนิ อื่นทีไ่ ด้จากการรับชาระหนี้นนั ้ ไม่คุ้มกับภาระ
ค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืน บริษทั จัดการอาจนาเงินได้สุทธิจากทรัพย์สนิ อื่นทีไ่ ด้จากการรับชาระหนี้ดงั กล่าวมา
รวมคานวณเป็ นมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวมก็ได้
16.1.4. เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็ นศูนย์แล้ว ต่อมาปรากฏว่ากองทุนรวมได้รบั ชาระหนี้
ตามตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็ นเงิน บริษทั จัดการจะปฏิบตั ติ ามความในข้อ 16.1.3 โดยอนุโลม
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16.2. กรณีทบี่ ริษทั จัดการไม่ได้บนั ทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็ นศูนย์
16.2.1. ก่อนการรับชาระหนี้ด้วยทรัพย์สนิ อื่นทีม่ ใิ ช่หลักประกันในแต่ละครัง้ บริษทั จัดการจะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ อื
หน่วยลงทุนโดยมติพเิ ศษและบริษทั จัดการจะระบุรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนรวมจะได้จากการรับชาระหนี้
มูลค่าของทรัพย์สนิ ประมาณการค่าใช้จ่าย พร้อมเหตุผลและความจาเป็ นในการรับชาระหนี้
16.2.2. เมื่อได้รบั ทรัพย์สนิ มาจากการรับชาระหนี้ บริษทั จัดการจะนาทรัพย์สนิ ดังกล่าวมารวมคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของ
กองทุนรวม โดยจะกาหนดราคาทรัพย์สนิ นัน้ เพื่อใช้ในการคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์
และวิธกี ารทีส่ มาคมกาหนดโดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน และจะดาเนินการกับทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการชาระหนี้
ดังนี้
(1) กรณีเป็ นทรัพย์สนิ ประเภททีก่ องทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษทั จัดการอาจมีไว้ซ่งึ ทรัพย์สนิ ดังกล่าว
ต่อไปเพื่อเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมก็ได้
(2) กรณีเป็ นทรัพย์สนิ ประเภททีก่ องทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษทั จัดการจะจาหน่ายทรัพย์สนิ ดังกล่าวใน
โอกาสแรกทีส่ ามารถกระทาได้โดยคานึงถึงประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ และในระหว่างทีบ่ ริษทั จัดการ
ยังไม่สามารถจาหน่ายทรัพย์สนิ ดังกล่าว บริษทั จัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ ดังกล่าวก็ได้ ในกรณีทมี่ ี
ค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สนิ บริษทั จัดการจะจ่ายจากทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม
การชาระเงินหรือทรัพย์สนิ อื่นให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน บริษทั จัดการกองทุนรวมจะชาระให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนที่
ปรากฏชื่อตามทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน ณ เวลาทีก่ าหนด เท่านัน้
17. การจัดทาทะเบียนหน่ วยลงทุน การโอนหน่ วยลงทุน และข้อจากัดในการโอนหน่ วยลงทุน :
บริษทั จัดการกองทุนรวมมีหน้าทีจ่ ดั ให้มที ะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ทอี่ อกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ให้สนั นิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชาระเงินหรือทรัพย์สนิ อื่น รวมทัง้ การให้สทิ ธิหรือการจากัดสิทธิใด ๆ แก่
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีป่ รากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน หากได้กระทาตามข้อกาหนดในข้อผูกพันหรือตามกฎหมายแล้ว
ให้ถอื ว่าบริษทั จัดการกองทุนรวมได้ดาเนินการตามอานาจหน้าที่แล้ว
บริษทั จัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจานาหน่วยลงทุน ในกรณีดงั นี้
(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็ นกองทุนรวมทีเ่ สนอขายต่อผู้ลงทุนทีม่ ใิ ช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะทาให้ผถู้ อื หน่วย
ลงทุนไม่เป็ นผูล้ งทุนสถาบัน ผูล้ งทุนรายใหญ่ หรือผูม้ เี งินลงทุนสูง ตามทีก่ าหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่เป็ นการ
โอนทางมรดก
(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็ นกองทุนรวมทีเ่ สนอขายต่อผูล้ งทุนสถาบันหรือผูล้ งทุนรายใหญ่พเิ ศษ และการโอนหน่วยลงทุนจะ
ทาให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนไม่เป็ นผูล้ งทุนสถาบันหรือผูล้ งทุนรายใหญ่พเิ ศษ ตามทีก่ าหนด ในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่เป็ น
การโอนทางมรดก
(ค) การโอนหรือการจานาหน่ วยลงทุน ดังนี้
1. หน่วยลงทุนทีบ่ ริษทั จัดการกองทุนรวมขายให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็ นกองทุนรวมหุน้
ระยะยาวทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิต้ี

17

ข้อผูกพัน
3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน
18. ข้อจากัดการถือหน่ วยลงทุน และข้อจากัดในการใช้สิทธิ ออกเสียง (ถ้ามี) :
กรณีผถู้ อื หน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนรวม บริษทั
จัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนทีเ่ กินกว่า 1 ใน 3 เว้นแต่กรณีที่มกี ารแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผถู้ อื
หน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผูถ้ อื หน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจานวนทีถ่ อื อยู่
19. หลักเกณฑ์และวิ ธีการในการขอมติ ของผู้ถือหน่ วยลงทุน :
ในการแก้ไขเพิม่ เติมโครงการใด หากไม่สามารถดาเนินการตามมติโดยเสียงข้างมาก หรือมติพเิ ศษของผูถ้ อื หน่วยลงทุนได้
เนื่องจากข้อจากัดดังต่อไปนี้ บริษทั จัดการกองทุนรวมอาจดานินการขอรับความเห็นชอบจากสานักงานตามแนวทางที่
สานักงานกาหนดได้
(1) การนับคะแนนเสียงของผุถ้ อื หน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจากัดการ
ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่ องบริษทั จัดการ
(2) การนับคะแนนเสียงของผูถ้ อื หน่วยลงทุนในกองทุนรวมอื่นที่บริษทั จัดการกองทุนรวมเดียวกันเป้ นผูร้ บั ผิดชอบในการ
ดาเนินการ
การดาเนินการใดทีโ่ ครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกาหนดให้ต้องได้รบั มติของผูถ้ อื หน่วยลงทุน หากบริษทั จัดการ
กองทุนรวมได้ดาเนินการไปตามมติของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีไ่ ด้รบั มาโดยชอบแล้ว ให้ถอื ว่าผูถ้ อื หน่วยลงทุนทัง้ ปวงเห็นชอบให้
ดาเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ
มติของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีใ่ ห้ดาเนินการใดอันเป็ นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ทกี่ าหนดในกฎหมาย ให้ถอื ว่ามตินัน้ เสียไป
ในกรณีทเี่ ป็ นการขอมติเพื่อแก้ไขข้อผูกพันในเรื่องทีก่ ระทบต่อสิทธิของผูถ้ อื หน่วยลงทุนอย่างมีนัยสาคัญ ต้องได้รบั มติพเิ ศษ
ของผูถ้ อื หน่วยลงทุน (มติของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีม่ คี ะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนหน่วยลงทุนทัง้ หมดของผูถ้ อื
หน่วยลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจานวนหน่วยลงทุนทัง้ หมดของผูถ้ อื หน่วยลงทุนซึ่งส่ง
หนังสือแจ้งมติและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน) เว้นแต่กรณีทกี่ องทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผถู้ อื หน่วยลงทุน
นอกจากจะต้องปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอมติผถู้ อื หน่วยลงทุนทีก่ าหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือทีก่ าหนดไว้ใน
มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามทีก่ าหนดในประกาศนี้แล้ว ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์เพิม่ เติมดังต่อไปนี้ดว้ ย
(1) ในกรณีทเี่ ป็ นการขอมติทมี่ ผี ลกระทบต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รบั ผลกระทบต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ต้องได้รบั มติเสียงข้างมากหรือมติพเิ ศษของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(2) ในกรณีทเี่ ป็ นการขอมติทมี่ ผี ลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รบั มติเสียงข้างมากหรือมติ
พิเศษของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) ในกรณีทเี่ ป็ นการขอมติทมี่ ผี ลกระทบต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ต้องได้รบั มติเสียงข้างมากหรือมติพเิ ศษของ
จานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิต้ี

18

ข้อผูกพัน
20. วิ ธีการแก้ไขเพิ่ มเติ มข้อผูกพัน :
การแก้ไขเพิม่ เติมส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อผูกพันทีเ่ ป็ นไปตามวิธกี ารทีก่ าหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสาระสาคัญทีเ่ ป็ นไปตามและ
ไม่ขดั หรือแย้งกับพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ทอี่ อกโดยอาศัยอานาจของ
กฎหมายดังกล่าว ให้ถอื ว่าข้อผูกพันส่วนทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมนัน้ มีผลผูกพันคู่สญ
ั ญา
การแก้ไขเพิม่ เติมข้อผูกพันในเรื่องทีก่ ระทบต่อสิทธิของผูถ้ อื หน่วยลงทุนอย่างมีนัยสาคัญต้องได้รบั มติพเิ ศษของผูถ้ อื หน่วย
ลงทุน ทัง้ นี้ เรื่องทีก่ ระทบต่อสิทธิของผูถ้ อื หน่วยลงทุนอย่างมีนัยสาคัญ ให้รวมถึง
(ก) ข้อกาหนดเกี่ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน
(ข) ข้อกาหนดเกี่ยวกับการชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นตามข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุน ที่ ทน. 19/2554
(ค) ข้อกาหนดเกี่ยวกับการรับชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สนิ อื่น
(ง) ข้อกาหนดเกี่ยวกับการประกันตามข้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมี
ประกัน และข้อกาหนดเกี่ยวกับการแก้ไขเพิม่ เติมสัญญาประกันในเรื่องใด ๆ อันมีผลให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์
(จ) เรื่องทีผ่ ดู้ ูแลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผูถ้ อื หน่วยลงทุนอย่างมีนัยสาคัญ
การแก้ไขเพิม่ เติมข้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี้ ให้มผี ลผูกพันเมื่อได้รบั ความเห็นชอบจากผูด้ ูแลผลประโยชน์ โดยไม่ต้อง
ได้รบั มติของผูถ้ อื หน่วยลงทุน
(ก) เป็ นการแก้ไขเพิม่ เติมข้อผูกพันให้มสี าระสาคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมโดยได้รบั มติโดย
เสียงข้างมากหรือมติพเิ ศษของผูถ้ อื หน่วยลงทุน หรือได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน แล้วแต่กรณี หรือ
(ข) ผูด้ ูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิม่ เติมข้อผูกพันนัน้ เหมาะสม มีความจาเป็ นหรือสมควร และไม่กระทบต่อ
สิทธิของผูถ้ อื หน่วยลงทุนอย่างมีนัยสาคัญ
การแก้ไขเพิม่ เติมข้อผูกพันไม่ว่ากรณีใด
ต้องกระทาเป็ นหนังสือลงลายมือชื่อโดยบุคคลผูม้ อี านาจลงนามผูกพันบริษทั จัดการกองทุนรวมและผูด้ ูแลผลประโยชน์ พร้อมทัง้
ประทับตราบริษทั (ถ้ามี) บริษทั จัดการกองทุนรวมจะจัดให้มขี อ้ ผูกพันเปิ ดเผยไว้ ณ ทีท่ าการและเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ
กองทุนรวมเพื่อให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ รวมทัง้ จัดส่งสรุปการแก้ไขเพิม่ เติมข้อผูกพันพร้อมทัง้ เหตุผลและความ
จาเป็ นให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนพร้อมกับการส่งรายงานประจาปี ของกองทุนรวม
21. การระงับข้อพิ พาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : ไม่มี
22. การเลิ กกองทุนรวม :
22.1. เงื่อนไขในการเลิกกองทุน :
22.1.1 หากปรากฏว่ากองทุนเปิ ดใดมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผถู้ อื หน่วยลงทุนเป็ นจานวนดังนี้
(1) จานวนผูถ้ อื หน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 รายในวันทาการใด
(2) มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
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(ก) มีการขายคืนหน่ วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้ หมด
(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิด
เป็ นจานวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมด ทัง้ นี้ ในกรณีทเี่ ป็ นกองทุน
รวมทีม่ กี าหนดระยะเวลาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็ นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการ
ขายคืนหน่วยลงทุน ให้พจิ ารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ซึ่งกองทุนรวมเปิ ดให้รบั ซื้อคืนหน่วย
ลงทุนเท่านัน้
ความใน (2) วรรคหนึ่ง มิให้นามาใช้บงั คับกับกองทุนรวมทีบ่ ริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความ
เชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีเ่ หลืออยู่
เนื่องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สนิ คงเหลือทีม่ คี ุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผูถ้ อื หน่วย
ลงทุนทีเ่ หลืออยู่จะไม่ได้รบั ผลกระทบจากการขายคืนนัน้
ความใน (2) วรรคหนึ่ง และวรรคสอง มิให้นามาใช้บงั คับกับกองทุนรวมตลาดเงิน กองทุนรวมหน่วยลงทุน
กองทุนรวมฟี ดเดอร์ กองทุนรวมดัชนี และกองทุนรวมอีทเี อฟ
(3) บริษทั จัดการกองทุนรวมดาเนินการเลิกกองทุนรวมเปิ ดตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในข้อ 22.2 เมื่อปรากฏ
ข้อเท็จจริงทีบ่ ริษทั จัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขาย
คืนหน่วยลงทุนตามข้อ 22.1.1 (2) วรรคหนึ่ง และการเลิกกองทุนรวมจะเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุน
โดยรวม ทัง้ นี้ ให้นาความในข้อ (2) วรรคสองมาใช้บงั คับโดยอนุ โลม
(4) เมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนทีข่ ายได้แล้วทัง้ หมด โดยคานวณตามมูลค่าทีต่ ราไว้ของหน่วยลงทุน ลดลงเหลือ
น้อยกว่า 50 ล้านบาทในวันทาการใด และบริษทั จัดการประสงค์จะเลิกกองทุนรวมนัน้
(5) บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเลิกโครงการในกรณีทมี่ ูลค่าหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้ และ/หรือ
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ ณ วันทาการถัดจากวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนในแต่ละรอบ ต่ากว่า 40 ล้านบาท
หรือในกรณีทบี่ ริษทจัดการไม่สามารถนาเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นอันเนื่องจากประเทศ
ทีก่ องทุนจะไปลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบ และ/หรือปั จจัยอื่นใดทีท่ าให้ผลตอบแทนของตราสาร
ทีก่ องทุนจะเข้าไปลงทุนปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสาคัญ หรือตามดุลยพินิจของบริษทั จัดการ เพื่อประโยชน์
สูงสุดของผูถ้ อื หน่วยลงทุนหรือกรณีเข้าเงื่อนไขการเลิกโครงการทีก่ าหนดโดยสานักงาน ก.ล.ต. โดย
บริษทั จัดการจะคืนเงินให้แก่ผสู้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุนตามทีร่ ะบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม
ทัง้ นี้ การดาเนินการใด ๆ บริษทั จัดการจะคานึงถึงประโยชน์สูงสุดกับผูล้ งทุนเป็ นหลัก
22.1.2 เมื่อสานักงานมีคาสั ่งเลิกกองทุนรวมตามแห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือเมื่อ
สานักงานมีคาสั ่งเพิกถอนการอนุมตั ใิ ห้จดั ตัง้ และจัดการกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัวไป
่ กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทีม่ ใิ ช่รายย่อย
22.1.3 เมื่อการอนุมตั ใิ ห้จดั ตัง้ กองทุนรวมเป็ นอันสิน้ สุดลงตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการจัดตัง้
กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัวไปและเพื
่
่อผูล้ งทุนทีม่ ใิ ช่รายย่อย และการเข้าทาสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล
22.1.4 เมื่อได้รบั ความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากหรือมติพเิ ศษของผูถ้ อื หน่วย
22.1.5 สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอานาจเพิกถอนการอนุ มตั ใิ ห้จดั ตัง้ และจัดการกองทุนรวม ในกรณีทปี่ รากฎ
เหตุดงั ต่อไปนี้
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิต้ี
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(1) มีการแก้ไขเพิม่ เติมโครงการหรือข้อผูกพันทีข่ ดั หรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคาสั ่งทีอ่ อกโดยอาศัยอานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว
(2) มีการจาหน่ายหน่วยลงทุนโดยบริษทั จัดการกองทุนรวมมิได้ปฎิบตั หิ รือดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัวไปตามที
่
ก่ าหนดในประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนและการเสนอขาย
หน่วยลงทุน
ในกรณีทสี่ านักงานสั ่งเพิกถอนการอนุมตั ใิ ห้จดั ตัง้ และจัดการกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง ให้บริษทั จัดการ
กองทุนรวมดาเนินการให้มีการเลิกกองทุนรวมทันที
22.1.6. เมื่อสานักงานสั ่งให้บริษทั จัดการเลิกกองทุนเปิ ดในกรณีทบี่ ริษทั จัดการกระทาการหรืองดเว้นกระทาการจน
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนเปิ ดหรือไม่ปฏิบตั ติ ามหน้าที่ของตน
เงื่อนไขพิเศษ :
22.1.7. กรณีทบี่ ริษทั จัดการได้รบั คาสั ่งให้เลิกกองทุนจากหน่วยงานทีม่ อี านาจตามกฎหมาย อาทิ คาสั ่งศาล คาสั ่ง
อนุญาโตตุลาการ และ/หรือกรณีปรากฏการณ์อ่นื ใดตามทีร่ ะบุไว้ในโครงการนี้
22.2. การดาเนินการของบริษทั จัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม :
บริษทั จัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี้เพื่อเลิกกองทุน เว้นแต่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต จะพิจารณาผ่อนผัน หรือ
สั ่งการให้บริษทั จัดการปฏิบตั เิ ป็ นอย่างอื่น
(1) ยุตกิ ารรับคาสั ่งซื้อและคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนตัง้ แต่วนั ทาการทีป่ รากฏเหตุตาม 22.1.1
(2) แจ้งให้ผทู้ เี่ กี่ยวข้องทราบภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ทีเ่ กิดเหตุการณ์ตาม 22.1.1 โดยวิธีการดังนี้
(2.1) แจ้งผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีม่ ชี ่อื อยู่ในทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนโดยช่องทางใดๆ ทีม่ หี ลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้
ถือหน่วยลงทุนได้
(2.2) แจ้งเป็ นหนังสือถึงผูด้ ูแลผลประโยชน์
(2.3) แจ้งสานักงานผ่านระบบทีจ่ ดั ไว้บนเว็บไซต์ของสานักงาน
(3) จาหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ทีเ่ หลืออยูข่ องกองทุนรวมภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ทาการทีป่ รากฏกรณี
ตามข้อ 22.1 เพื่อรวบรวมเงินเท่าทีส่ ามารถกระทาได้เพื่อชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนโดย
อัตโนมัติ
(4) ชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจานวนเงินทีร่ วบรวมได้ตาม (3) ให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนภายใน 10 วันทาการ
นับแต่วนั ทาการทีป่ รากฏกรณีตามข้อ 22.1.1 และเมื่อได้ดาเนินการชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแล้วจะถือว่าเป็ น
การเลิกกองทุนรวม
เมื่อได้ดาเนินการตาม (1) ถึง (4) แล้ว หากมีหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ คงเหลืออยู่จากการดาเนินการตาม (3)
บริษทั จัดการจะดาเนินการตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธกี ารชาระบัญชีของกองทุนรวม
ในกรณีที่ปรากฏว่ากองทุนเปิ ดมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผถู้ อื หน่วยลงทุนเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทจี่ ะต้อง
ดาเนินการเพื่อเลิกกองทุนเปิ ดตามข้อ “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม” ให้บริษทั จัดการได้รบั การยกเว้นไม่
ต้องปฏิบตั ใิ นเรื่องดังต่อไปนี้ ในกรณีทคี่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีประกาศ
แก้ไขเพิม่ เติม บริษทั จัดการจะดาเนินการให้เป็ นไปตามประกาศทีแ่ ก้ไขด้วย
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิต้ี
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(1) การจัดทาและจัดส่งหนังสือชี้ชวนใหม่ให้เป็ นปั จจุบนั ตามข้อ “สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษทั
จัดการ” หากวันทีป่ รากฏเหตุตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวเกิดขึน้ ก่อนหรือในวันทีค่ รบกาหนดจัดทาหรือจัดส่ง
หนังสือชี้ชวน
(2) การจัดทาและจัดส่งรายงานการลงทุนตามข้อ “สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษทั จัดการ” หากวันที่
ปรากฏเหตุตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวเกิดขึน้ ก่อนหรือในวันที่ครบกาหนดจัดทาหรือจัดส่งรายงาน
(3) การจัดทารายงานพอร์ตโฟลิโอ ดูเรชัน (portfolio duration) ตามข้อ “สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของ
บริษทั จัดการ” นับตัง้ แต่วนั ทีป่ รากฏเหตุตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว และการจัดส่งรายงานดังกล่าว หากวันที่
ปรากฏเหตุตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวเกิดขึน้ ก่อนหรือในวันที่ครบกาหนดจัดส่งรายงาน
(4) การจัดทารายงานการลงทุนตามข้อ “สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษทั จัดการ” นับตัง้ แต่วนั ที่
ปรากฏเหตุตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว และการจัดส่งรายงานดังกล่าว หากวันทีป่ รากฏเหตุตามหลักเกณฑ์
ดังกล่าวเกิดขึน้ ก่อนหรือในวันทีค่ รบกาหนดจัดส่งรายงาน
(5) การจัดทาและจัดส่งรายงานเพื่อแสดงข้อมูลตามข้อ “สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษทั จัดการ” หาก
วันทีป่ รากฏเหตุการณ์ตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวเกิดขึน้ ก่อนหรือในวันทีค่ รบกาหนดจัดทาหรือจัดส่งรายงาน
(6) การคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ตามข้อ “วิธกี ารคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน
และราคาหน่วยลงทุน” นับตัง้ แต่วนั ทีป่ รากฏเหตุตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว และการประกาศมูลค่าและราคา
ดังกล่าวตามข้อ “วิธกี ารคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่า
หน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน” นับตัง้ แต่วนั ทีป่ รากฏเหตุตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว
23. การชาระบัญชีเมื่อเลิ กกองทุน :
เมื่อเลิกโครงการแล้วบริษทั จัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี้ เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงาน จะพิจารณาแก้ไข
เปลี่ยนแปลง เพิม่ เติมประกาศ กาหนด สั ่งการเห็นชอบ และ/หรือผ่อนผัน เป็ นอย่างอื่น
(1) บริษทั จัดการจะจัดให้มีการชาระบัญชี โดยจะแต่งตัง้ ผูช้ าระบัญชีทสี่ านักงาน เห็นชอบ เพื่อดาเนินการคานวณ รวบรวม
ทรัพย์สนิ จัดทาบัญชี ชาระหนี้สนิ จาหน่ ายและแจกจ่ายทรัพย์สนิ แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน รวมทัง้ ทาการอย่างอื่นตามแต่จาเป็ น
เพื่อชาระบัญชีของกองทุนให้เสร็จสิน้ โดยจะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี ารทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กาหนด สั ่งการ ผ่อนผัน และ/หรือเห็นชอบ
(2) เมื่อชาระค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าภาระติดพัน เงินค่าตอบแทนในการชาระบัญชี และหนี้สนิ ทัง้ หมดของกองทุนเสร็จสิน้ ผู้
ชาระบัญชีจะดาเนินการเฉลี่ยคืนเงินให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน ตามมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิเท่าทีค่ งเหลืออยู่ตามสัดส่วนจานวน
หน่วยลงทุนทีม่ ชี ่อื ปรากฏอยู่ในทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน ณ วันเลิกกองทุนรวม
(3) ในกรณีทเี่ จ้าหนี้ของกองทุนไม่ได้ย่นื คาทวงหนี้แก่ผชู้ าระบัญชี หรือผูถ้ อื หน่วยลงทุนไม่มารับเงินหรือทรัพย์สนิ หรือไม่ย่นื
เช็คต่อธนาคารเพื่อให้ใช้เงินตามเช็คทีไ่ ด้รบั เนื่องจากการแจกจ่ายทรัพย์สนิ ให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน ผูช้ าระบัญชีจะ
ดาเนินการวางเงินตามจานวนหนี้หรือจานวนเงินตามเช็ค หรือวางทรัพย์สนิ อื่น ซึ่งได้หกั ค่าฤชาธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการวางเงินหรือทรัพย์สนิ ดังกล่าวแล้ว รวมทัง้ วางเงินประกันค่าฤชาธรรมเนียมไว้ ณ สานักงานวางทรัพย์ตาม
กฎหมาย กฎข้อบังคับ และระเบียบเกี่ยวกับการวางทรัพย์ และจะแจ้งเป็ นหนังสือให้เจ้าหนี้ หรือผูถ้ อื หน่วยลงทุน ซึ่งมีช่อื
ปรากฏในบัญชีและเอกสารหลักฐานของกองทุนรวมทราบถึงการวางเงินหรือทรัพย์สนิ ดังกล่าวโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิต้ี
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ตอบรับหรือโดยวิธอี ่นื ทีม่ หี ลักฐานการตอบรับ อีกทัง้ ยังจะดาเนินการใดๆ ตามความจาเป็ นเพื่อให้สานักงาน เป็ นผูม้ สี ทิ ธิ
ถอนเงินหรือทรัพย์สนิ ทีว่ างไว้ ซึ่งเจ้าหนี้หรือผูถ้ อื หน่วยลงทุนมิได้เรียกเอาภายใน 10 ปี นับแต่วนั ถัดจากวันทีไ่ ด้รบั คา
บอกกล่าวการวางเงินหรือทรัพย์สนิ ในฐานะทีเ่ ป็ นทรัพย์สนิ คงค้างของกองทุนรวม
(4) ผูช้ าระบัญชีจะต้องชาระบัญชีให้เสร็จสิน้ ภายใน 90 วันนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันเลิกกองทุนรวม และเมื่อชาระบัญชีเสร็จสิน้
แล้ว ผูช้ าระบัญชีจะทาการยื่นคาขอจดทะเบียนเลิกกองทุนพร้อมทัง้ จัดส่งรายงานผลการชาระบัญชีตามแบบทีส่ านักงาน
ประกาศกาหนด ภายใน 30 วันนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันชาระบัญชีเสร็จสิน้ เว้นแต่ในกรณีทผี่ ถู้ อื หน่วยลงทุนไม่มารับเงินหรือ
ทรัพย์สนิ หรือไม่ย่นื เช็คแก่ธนาคารเพื่อให้ใช้เงินตามเช็คทีไ่ ด้รบั เนื่องจากการแจกจ่ายทรัพย์สนิ ให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน ผู้
ชาระบัญชีสามารถยื่นคาขอจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมได้เมื่อพ้นกาหนด 6 เดือนนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันชาระบัญชีเสร็จสิน้
เว้นแต่มเี หตุผลจาเป็ นและสมควรโดยต้องได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ด้วย และหากปรากฏว่ายังมีทรัพย์สนิ คงค้าง
อยู่ ผูช้ าระบัญชีจะจัดการโอนทรัพย์สนิ ดังกล่าวให้ตกเป็ นกรรมสิทธิ ์ของสานักงาน
โครงการจัดการกองทุนรวมทีผ่ ่านการอนุมตั จิ ากสานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิม่ เติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทีแ่ นบท้ายข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่วยลงทุนกับบริษทั จัดการกองทุนรวม ถือ
เป็ นส่วนหนึ่งของข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่วยลงทุนกับบริษทั จัดการกองทุนรวม
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