
 

 

 

 

 
 

 

• กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร ์ฟิกซ์ อินคมัมีการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน จึงอาจท าให้กองทุนมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนสกลุเงินบาท  
และสกลุเงินต่างประเทศอ่ืนๆ ดงันัน้ บริษทัจดัการจะลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้าเพ่ือป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน (Hedging) ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าทรพัยสิ์นท่ีลงทุน ณ ต่างประเทศ เพ่ือป้องกนัความเส่ียงดงักล่าว 

• กองทุนมีนโยบายท่ีจะลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงสญัญาซื้อขายล่วงหน้า เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน ท าให้กองทุนรวม/เปิดน้ีมีความเส่ียง
มากกว่ากองทุนรวมอ่ืน  จึงเหมาะสมกบัผู้ลงทุนท่ีต้องการผลตอบแทนสูงและรบัความเส่ียงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทัว่ไป 

• กองทุนอาจจะลงทุนในตราสารท่ีมีลกัษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง  (Structured Note) ซ่ึงเป็นไปตามหลกัเกณฑ์หรือได้รบัความ
เหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กองทุนจึงมีความเส่ียงเน่ืองจากการลงทุนในตราสารดงักล่าว 

• กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 6 ชนิดได้แก่ ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติั ชนิดจ่ายเงินปันผล ชนิดสะสมมูลค่า ชนิดผู้ลงทุนสถาบนั 
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม และชนิดผู้ลงทุนพิเศษ ทัง้น้ี ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของหน่วยลงทุนทัง้ 6 ชนิดก่อนท าการลงทุน  นอกจากน้ี เพ่ือประโยชน์สูงสุดของ
ผู้ลงทุน บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิในการเพ่ิมชนิดหน่วยลงทุนในอนาคตได้ 

• การแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน มิได้ท าให้ความรบัผิดชอบของกองทุนรวมท่ีมีต่อบุคคลภายนอกแยกออกจากกนัตามชนิดของหน่วยลงทุน 
ทรพัยสิ์นทัง้หมดของกองทุนรวมยงัคงอยู่ภายใต้ความรบัผิดต่อบุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมกนั 

• มูลค่าหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมีมูลค่าเท่ากันหรือแตกต่างกันได้ โดยบริษัทจดัการจะแยกค านวณมูลค่าทรพัย์สินของ
กองทุนแต่ละชนิด 

• ส าหรบัหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติับริษัทจดัการจะน าเงินค่ารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติัไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน
เปิดพรินซิเพิล เดล่ี ตราสารรฐัระยะสัน้ ทัง้จ านวน 

• การลงทุนในหน่วยลงทุน มิใช่การฝากเงิน และมีความเส่ียงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รบัเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุน
เร่ิมแรกก็ได้ ดังนั้น ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม เม่ือเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมน้ี เหมาะสมกับ
วตัถปุระสงคก์ารลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรบัความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการลงทุนได้ 

• ในกรณีท่ีกองทุนน้ี ไม่สามารถด ารงสินทรพัยส์ภาพคล่องได้ตามท่ีส านักงานก าหนดผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนตามท่ีมีค าสัง่ไว้ 

• ในกรณีท่ีมีเหตกุารณ์ไม่ปกติผู้ลงทุนอาจได้รบัช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าเวลาท่ีก าหนดในหนังสือช้ีชวน 

• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือช้ีชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือช้ีชวนไว้เป็นข้อมูล เพ่ือใช้อ้างอิงในอนาคต และเม่ือมีข้อสงสัยให้
สอบถามผู้ติดต่อกบัผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน 

• บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธไม่รบั หรือไม่ด าเนินการตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผู้สัง่ซื้อ หรือสัง่สบัเปล่ียนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดท่ี
ท าให้บริษทัจดัการและหรือกองทุนภายใต้การจดัการมีความเส่ียงทางกฎหมาย ความเส่ียงด้านภาษี หรือความเส่ียงอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องกบักฎหมาย 
Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอ่ืนทัง้ในและต่างประเทศท่ีมีลกัษณะเดียวกนั 

• การพิจารณาร่างหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ี มิได้เป็นการแสดงว่าส านักงานได้รบัรองถึงความถกูต้องของ
ข้อมูลในหนังสือช้ีชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายนัน้ 

• ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลกัษณะสินค้า (กองทุนรวม) เง่ือนไข ตดัสินใจลงทุนผลตอบแทนและความเส่ียงก่อน 
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กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร ์ฟิกซ์ อินคมั 

รายละเอียดโครงการจดัการ 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

ช่ือโครงการจดัการ (ไทย) : กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ คอร ์ฟิกซ์ อนิคมั 

ช่ือโครงการจดัการ (องักฤษ) : Principal Core Fixed Income Fund 

ช่ือย่อโครงการ : PRINCIPAL iFIXED 

ประเภทโครงการ : กองทุนเปิด 

ประเภทการขาย : หลายครัง้ 

การก าหนดอายุโครงการ : ไม่ก าหนด 

รายละเอียดเพ่ิมเติมเง่ือนไข (อายุโครงการ) : - 

ลกัษณะโครงการ : กองทุนเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป 

ลกัษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย 

วตัถปุระสงคข์องโครงการ : 

เป็นทางเลอืกในการลงทุนในตราสารหนี้ใหแ้ก่ผู้ลงทุนทีส่ามารถรบัความเสีย่งของตราสารหนี้ทัง้ในและต่างประเทศได ้ซึ่งบรษิทั
จดัการพจิารณาแล้วเหน็ว่าเป็นตราสารหนี้ทีม่คีุณภาพ โดยเป็นการลงทุนทีผู่้ลงทุนสามารถไถ่ถอนการลงทุนหรอืลงทุนไดทุ้กวนั
ท าการ 

2. ประเภทกองทุน 

ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน : ตราสารหนี้ 

ประเภทกองทุนตามลกัษณะพิเศษ : ไม่ก าหนด 

ประเภทการลงทุนตามลกัษณะพิเศษอ่ืน ๆ : ไม่ก าหนด 

ประเภทการลงทุนตามความเส่ียงเก่ียวกบัต่างประเทศ : กองทุนทีล่งทุนแบบมคีวามเสีย่งทัง้ในและต่างประเทศ 

การก าหนดสดัส่วนการลงทุนในต่างประเทศ 

สดัส่วนการลงทุน : ไม่เกนิ รอ้ยละ 79.0 ของ NAV 

รายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกบันโยบายการลงทุนและลกัษณะพิเศษ : 

กองทุนมนีโยบายลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงนิ และ/หรอืเงนิฝากทีเ่สนอขายทัง้ในประเทศและ/หรอื
ต่างประเทศ ทีอ่อกโดยภาครฐับาล รฐัวสิาหกจิ สถาบนัการเงนิ และ/หรอื ภาคเอกชนทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืจาก 
สถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีไ่ดร้บัการยอมรบัจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.โดยมอีนัดบัความน่าเชื่อถอืของตรา
สารหรอืของผูอ้อกตราสารอยู่ในอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้(investment grade) ในกรณีตราสารดงักล่าวเป็น 
Subordinated Debt จะต้องไดร้บัอนัดบัความน่าเชื่อถอืของตราสาร (Issue rating) อยู่ในอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้(investment 
grade) เท่านัน้ ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิและกองทุนจะน า 
เงนิไปลงทุนในต่างประเทศไม่เกนิรอ้ยละ 79 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน 
กองทุนอาจท าธุรกรรมการยมืและใหย้มืหลกัทรพัย ์หรอืธุรกรรมการซื้อโดยมสีญัญาขายคนื (Reverse Repo) และ การกู้ยมืและ
การขายโดยมสีญัญาขายคนื (Repo) รวมถงึลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นใด หรอืหาดอกผลโดยวธิอืื่น 
อย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด 
หรอืตราสารทีม่ลีกัษณะของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured note) โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑห์รอืไดร้บั 
ความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

กองทุนอาจพจิารณาลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศทีม่ลีกัษณะคล้ายเงนิฝาก เงนิฝากในสถาบนัการเงนิตามกฎหมายไทย ที่มี
อายุของตราสารหรอืสญัญา หรอืระยะเวลาการฝากเงนิ แล้วแต่กรณี และบรษิัทจดัการอาจจะลงทุนในเงนิฝากต่างประเทศ 
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รวมทัง้ลงทุนในหลกัทรพัย์ หรอืทรพัย์สนิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิีอื่นตามที่ระบุไว้ในโครงการหรอืตามที่คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เช่น สญัญาซื้อขายล่วงหน้าทีม่สีนิค้าที่มตีวัแปรเป็นอตัราดอกเบี้ย , 
สญัญาเครดติอนุพนัธ ์เป็นต้น เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารการลงทุน (Efficient Portfolio 

Management) โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง, ลดค่าใชจ้่าย, เพิม่รายได้ของกองทุน ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด โดยพจิารณาจากสภาวะตลาดในขณะนัน้ กฎขอ้บงัคบั และปัจจยั 

อื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น ทศิทางราคาหลกัทรพัย ์รวมถงึค่าใชจ้่ายในการป้องกนัความเสีย่ง เป็นตน้ 

ในกรณีที่มกีารลงทุนในต่างประเทศกองทุนจะลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกนัความเสีย่งจากอตัรา
แลกเปลีย่น (hedging) ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 90 ของมลูค่าทรพัยส์นิทีล่งทุนในต่างประเทศ และอาจลงทุนใน 

หรอืมไีวซ้ึ่งตราสารหนี้ที่ไม่ได้รบัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) และตราสารหนี้ที่มอีนัดบัความน่าเชื่อถือ
ของตราสารหรอืผูอ้อก (Issue/Issuer) ต ่ากว่าทีส่ามารถลงทุนได ้(Non-investment 

grade) ตามเกณฑท์ีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศก าหนด 

อย่างไรกด็ ีในกรณีทีส่ถานการณ์การลงทุนทัง้ในและ/หรอืต่างประเทศไม่เหมาะสม เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกจิมคีวามผนัผวน 
เกิดภยัพบิัติ เกิดเหตุการณ์ไม่ปกติต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกบัการลงทุน ซึ่ง อาจมผีลกระทบต่อการ
ลงทุนในตลาดหลกัทรพัย์ การเกดิเหตุการณ์ไม่ปกตติ่างๆ ราคาตลาดลงอย่างรุนแรงทีสุ่ดในรอบปีบญัช ีหรอืกรณีอื่นใดที่จะก่อ
ความเสยีหายให้แก่กองทุนโดยรวม เป็นต้น และ/หรอื กรณีเกิดเหตุสุดวสิยัหรอืมเีหตุผลที่จ าเป็นและสมควร และ/หรอืในช่วง
ระยะเวลาประมาณ 10 วนัท าการ กรณีทีม่ผีูถ้อืหน่วยลงทุนสัง่ซื้อหรอืขายคนืหน่วยลงทุนจ านวนมาก ดงันัน้ จงึอาจมบีางขณะที่
กองทุนไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่ก าหนดได ้และบรษิทัจดัการจะรายงานการไม่สามารถลงทุนตาม
สดัส่วนการลงทุนต่อส านักงาน ก.ล.ต.โดยไม่ถอืว่าผดิเงื่อนไขโครงการ 

ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.มกีารแก้ ไขเพิ่มเติมประกาศที่เกี่ยวข้องกบักฎเกณฑ์การ
ลงทุนซึง่กระทบกบันโยบายการลงทุนของกองทุนน้ีในภายหลงั รวมถงึกฎเกณฑก์ารท าธุรกรรมการซื้อโดยมสีญัญาขายคนื 

(Reverse Repo) และ/หรอืการกู้ยมืและการขายโดยมสีญัญาขายคนื (Repo) การและ/หรอื การลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า 
(Derivatives) และ/หรือ ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง  (Structured notes) และ/หรือ การลงทุนใน
ต่างประเทศ รวมถึงนโยบายการลงทุนอื่นใด บรษิัทจดัการจะด าเนินการปรบันโยบายการลงทุนดงักล่าวเพื่อให้เป็นไปตาม
ประกาศทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนดและให้ถอืว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วย
ลงทุนแลว้ 

3. ข้อมูลเก่ียวกบัจ านวนเงินทุนโครงการ 

จ านวนเงินทุนโครงการเร่ิมต้น : 2,000,000,000.00 บาท 

นโยบายการเพ่ิมเงินทุนโครงการ : ม ี

ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก บริษัทจดัการเสนอขายหน่วยลงทุนมากกว่าจ านวนเงินทุน : 
เป็นจ านวนรอ้ยละ 15.0 ของจ านวนเงนิทุนโครงการ 

มูลค่าท่ีตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท 

จ านวนหน่วยลงทุนเร่ิมต้น : 200,000,000.0000 หน่วย 

ราคาของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายครัง้แรก : 10.0000 บาท 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก บรษิทัจดัการ อาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกนิจ านวนเงนิทุนของโครงการ
ไดไ้ม่เกนิ 300 ล้านบาท ตลอดจนสงวนสทิธทิีจ่ะด าเนินการเพิม่เงนิทุนจดทะเบยีนได ้โดยไม่ต้องขอมตคิวามเหน็ชอบจากผูถ้อื
หน่วยลงทุน 
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4. การบริหารจดัการกองทุน 

การลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) : ลงทุน 

วตัถปุระสงคข์องการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) : 

- ทีม่ไิดม้วีตัถุประสงคเ์พื่อลดความเสีย่ง (Non-Hedging) 

มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซบัซอ้น 

วิธีการในการค านวณ Global Exposure limit : Commitment approach 

อตัราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกินร้อยละ : 100.0 

- การลดความเสีย่ง (Hedging) 

การลงทุนในตราสารท่ีมีสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ลงทุน 

กลยุทธก์ารบริหารกองทุน (Management Style) : มุ่งหวงัใหผ้ลประกอบการเคลื่อนไหวสงูกว่าดชันีชีว้ดั (active 
management) 

ลกัษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซบัซอ้น 

5. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (class of unit) 

ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : 

- ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็ผูถ้อืหน่วยลงทุน 

- สทิธทิีจ่ะไดร้บัเงนิปันผล 

รายการ class of unit : 

1. ช่ือย่อ : PRINCIPAL iFIXED-R 

เป็นชนิดเพ่ือการออม (SSF) : ไม่เป็น 

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน : ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ

ค าอธิบาย : 

เหมาะกบัผูล้งทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสใหผู้ล้งทุนรบัรายไดส้ม ่าเสมอจากการขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ

2. ช่ือย่อ : PRINCIPAL iFIXED-D 

เป็นชนิดเพ่ือการออม (SSF) : ไม่เป็น 

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน : ชนิดจ่ายเงนิปันผล 

ค าอธิบาย : 

เหมาะส าหรบัผูล้งทุนประเภทนิติบุคคล/สถาบนั เปิดโอกาสใหผู้้ลงทุนรบัรายไดส้ม ่าเสมอจากเงนิปันผล รวมถึงมสีทิธิไดร้บั
สทิธพิเิศษทางภาษ ีหากปฏบิตัเิป็นไปตามเกณฑ/์เงื่อนไขทีก่รมสรรพากรก าหนด 

3. ช่ือย่อ : PRINCIPAL iFIXED-A 

เป็นชนิดเพ่ือการออม (SSF) : ไม่เป็น 

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน : ชนิดสะสมมลูค่า 

ค าอธิบาย : 

เหมาะส าหรบัผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสใหผู้ล้งทุนรบัรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และ
สะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) 
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4. ช่ือย่อ : PRINCIPAL iFIXED-I 

เป็นชนิดเพ่ือการออม (SSF) : ไม่เป็น 

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน : ชนิดผูล้งทุนสถาบนั 

ค าอธิบาย : 

เหมาะส าหรบัผู้ลงทุนประเภทนิตบิุคคล/สถาบนั เปิดโอกาสใหผู้้ลงทุนรบัรายไดส้ม ่าเสมอจากเงนิปันผล รวมถึงมสีทิธไิดร้บั
สทิธพิเิศษทางภาษ ีหากปฏบิตัเิป็นไปตามเกณฑ/์เงื่อนไขทีก่รมสรรพากรก าหนด 

5. ช่ือย่อ : PRINCIPAL iFIXED-C 

เป็นชนิดเพ่ือการออม (SSF) : ไม่เป็น 

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน : ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม 

ค าอธิบาย : 

เหมาะส าหรบัผูล้งทุนประเภทกลุ่มบุคคล นิตบิุคคล/ สถาบนัทีบ่รษิทัจดัการก าหนด อาท ิผูล้งทุนกลุ่มกองทุนส ารองเลีย้งชพี 

กองทุนส่วนบุคคลภายใต้การบรหิารของบรษิัทจดัการ ผู้ลงทุนกลุ่มกรมธรรม์ประกันชีวติควบหน่วยลงทุน (Unit Linked) 
กองทุนรวมของบรษิัทจดัการอี่น การลงทุนจากนิตบิุคคล/สถาบนัที่มกีารใหบ้รกิารบรหิารพอร์ตการลงทุนในรูปแบบ Asset 
Allocation Model รวมถงึ ผูล้งทุนกลุ่มผูล้งทุนอื่นทีบ่รษิทัจดัการประกาศเพิม่ในอนาคตเท่านัน้ 

6. ช่ือย่อ : PRINCIPAL iFIXED-X 

เป็นชนิดเพ่ือการออม (SSF) : ไม่เป็น 

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน : ชนิดผูล้งทุนพเิศษ 

ค าอธิบาย : 

เหมาะส าหรบัผู้ลงทุนประเภทกองทุนรวมอื่นที่อยู่ภายใต้การบรหิารของบรษิัทจดัการ หรอืการลงทุนในหรอืมีไว้ซึ่งหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่บรษิัทจดัการเดยีวกนัเป็นผู้รบัผดิชอบในการด าเนินการ อาท ิกองทุนรวมภายใต้การบรหิารของ
บรษิัทจดัการ รวมถึงกลุ่มผู้ลงทุนอื่นที่บรษิัทจดัการประกาศเพิม่เตมิในอนาคต โดยเปิดโอกาสใหผู้้ลงทุนรบัรายได้จากส่วน
ต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

6. การจ่ายเงินปันผล 

ชื่อย่อ นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

PRINCIPAL iFIXED-R ไม่จ่าย 

PRINCIPAL iFIXED-D จ่าย 

PRINCIPAL iFIXED-A ไม่จ่าย 

PRINCIPAL iFIXED-I จ่าย 

PRINCIPAL iFIXED-C ไม่จ่าย 

PRINCIPAL iFIXED-X ไม่จ่าย 

หลกัเกณฑก์ารจ่ายเงินปันผล : 

1. กองทุนจะพจิารณาจ่ายเงนิปันผลไม่เกนิปีละ 12 ครัง้ โดยพจิารณาจากผลการด าเนินงานสิ้นสุดตามช่วงเวลาทีบ่รษิทัจดัการ
เหน็สมควรจากก าไรสะสม หรอืก าไรสุทธใินงวดบญัชทีีจ่ะจ่ายเงนิปันผลแลว้แต่กรณี และการจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวจะตอ้งไม่
ท าใหก้องทุนรวมมผีลขาดทุนสะสมเพิม่ขึน้ในงวดทีม่กีารจ่ายเงนิปันผลนัน้ 

2. การพจิารณาจ่ายเงนิปันผลจะขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะถอืปฏบิตัติามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศก าหนด และตามที่บรษิทั
จดัการเหน็สมควร 
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บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะพจิารณาแกไ้ขเพิม่เตมิรายละเอยีดโครงการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจ่ายเงนิปันผล เพื่อไม่ใหข้ดัแยง้กบั
กฎหมาย หรอืประกาศทีเ่กีย่วขอ้งทีม่กีารแกไ้ขหรอืเพิม่เตมิเกี่ยวกบัการจ่ายเงนิปันผลของกองทุนในอนาคต 

ก าหนดเวลา วิธีการ และข้อจ ากดัในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ในกรณีทีบ่รษิัทจดัการพจิารณาให้มกีารจ่ายเงนิปันผลของหน่วยลงทุนชนิดที่มกีารจ่ายเงนิปันผล บรษิทัจดัการจะประกาศการ
จ่ายเงนิปันผล วนัปิดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนเพื่อจ่ายเงนิปันผล และอตัราปันผลโดยไม่ชกัชา้ ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะปฏบิตัดิงันี้ 
บรษิทัเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบัการจ่ายเงนิปันผล วนัปิดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงนิปันผล และอตัราเงนิปันผลของ
กองทุน ดว้ยวธิกีารทีเ่หมาะสมดงัต่อไปนี้ 

(1) เปิดเผยขอ้มลูผ่านช่องทางทีผู่ล้งทุนทัว่ไปสามารถเขา้ถงึได ้เวน้แต่เป็นกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั 

(2) แจง้ผูดู้แลผลประโยชน์ และผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ชีื่ออยู่ในทะเบยีนผู้ถอืหน่วยลงทุน รวมถงึผูถ้อืหน่วยลงทุนทีถ่อืหน่วยลงทุน   
     ชนิดไม่ระบุชื่อผูถ้อืเมื่อไดร้บัการรอ้งขอ 

บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่อาจจ่ายเงนิปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงนิปันผล ด้วยวธิีการที่ต่างกัน
ส าหรบัหน่วยงทุนของหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงนิปันผลทีข่ายในช่วงระยะเวลาทีต่่างกนัได ้โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน 
ก.ล.ต.ก่อน ด าเนินการจ่ายเงนิปันผลในแต่ละครัง้ และจะถอืปฏบิตัเิพิม่เตมิตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.ประกาศก าหนดในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ใช้สิทธิขอรบัเงนิปันผลจ านวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรียกร้องตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรษิัทจดัการจะไม่น าเงนิปันผลจ านวนดงักล่าวไปใชเ้พื่อการอื่นใด นอกจากเพื่อประโยชน์
ของหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดนัน้ 

7. การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

รายการ class of unit : 

1. ช่ือย่อ : PRINCIPAL iFIXED-R 

มูลคา่ขัน้ต า่ของการรบัซ้ือคืน : ไม่ก าหนด จ านวนหน่วยลงทุนขัน้ต ่าของการรบัซื้อคนื : ไม่ก าหนด 

2. ช่ือย่อ : PRINCIPAL iFIXED-D 

มูลค่าขัน้ต า่ของการรบัซ้ือคืน : ไม่ก าหนด จ านวนหน่วยลงทุนขัน้ต ่าของการรบัซื้อคนื : ไม่ก าหนด 

3. ช่ือย่อ : PRINCIPAL iFIXED-A 

มูลค่าขัน้ต า่ของการรบัซ้ือคืน : ไม่ก าหนด จ านวนหน่วยลงทุนขัน้ต ่าของการรบัซื้อคนื : ไม่ก าหนด 

4. ช่ือย่อ : PRINCIPAL iFIXED-I 

มูลค่าขัน้ต า่ของการรบัซ้ือคืน : ไม่ก าหนด จ านวนหน่วยลงทุนขัน้ต ่าของการรบัซื้อคนื : ไม่ก าหนด 

5. ช่ือย่อ : PRINCIPAL iFIXED-C 

มูลค่าขัน้ต า่ของการรบัซ้ือคืน : ไม่ก าหนด จ านวนหน่วยลงทุนขัน้ต ่าของการรบัซื้อคนื : ไม่ก าหนด 

6. ช่ือย่อ : PRINCIPAL iFIXED-X 

มูลค่าขัน้ต า่ของการรบัซ้ือคืน : ไม่ก าหนด จ านวนหน่วยลงทุนขัน้ต ่าของการรบัซื้อคนื : ไม่ก าหนด 

วิธีการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน : 

- แบบดุลยพนิิจของผูถ้อืหน่วยลงทุน 

- แบบอตัโนมตั ิ

ระยะเวลาในการรบัซ้ือคืน : ทุกวนัท าการ 

การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน : ผูถ้อืหน่วยลงทุน ไม่ตอ้งแจง้ล่วงหน้า 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

กรณีรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ

ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติั : ม ี



 

กองทนุเปิดพรนิซิเพิล คอร ์ฟิกซ ์อินคมั  6 

ชนิดจ่ายเงินปันผล : ไม่ม ี

ชนิดสะสมมูลคา่ : ไม่ม ี

ชนิดผู้ลงทุนสถาบนั : ไม่ม ี

ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม : ไม่ม ี

ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ : ไม่ม ี

หลกัเกณฑก์ารรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติั : 

1. กองทุนจะพจิารณารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัไิม่เกนิปีละ 12 ครัง้ โดยพจิารณาจากผลการด าเนินงานสิ้นสุดตามช่วงเวลา  
   ที่บรษิัทจดัการเห็นสมควร จากก าไรสะสม หรอืก าไรสุทธใินงวดบญัชทีี่จะจ่ายเงนิค่ารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิแล้วแต่  
   กรณ ี

2. การพจิารณาจ่ายเงนิค่ารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัจิะขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

วธิกีาร วนัเวลา และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

วธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ

1. บรษิัทจดัการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตกลงสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนและมอบหมายให้บรษิัทจดัการด าเนินการรบัซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมตัิให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 12 ครัง้ โดยการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอัตโนมตัิให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ดงักล่าว จะมผีลใหจ้ านวนหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนลดลง 

2. บรษิทัจดัการจะด าเนินการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัใิหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีม่รีายชื่ออยู่ตามหลกัฐานทีป่รากฏในทะเบยีนผู้
ถอืหน่วยลงทุน ของวนัที่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัินัน้ โดยจะรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนใหผู้้ถอืหน่วยลงทุนจากรายไดจ้าก
การลงทุนสุทธบิวก/หกัก าไรหรอืขาดทุนสุทธทิีเ่กดิขึน้ (ถา้ม)ี โดยการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัดิงักล่าวจะไม่เกนิจ านวน
เงนิสดทีก่องทุนทีม่อียู่ ณ ขณะนัน้ 

บรษิทัจดัการจะด าเนินการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัใิหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีม่รีายชื่ออยู่ตามหลกัฐานทีป่รากฏในทะเบยีนผู้
ถอืหน่วยลงทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนตามสดัส่วนจ านวนหน่วยลงทุนทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนถอืต่อจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้
แล้วทัง้หมด โดยบรษิทัจดัการจะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนทีค่ านวณไดเ้มื่อสิ้นวนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัเิป็นเกณฑ์
ในการค านวณราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

ทัง้นี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รบัเงนิตามมูลค่าหน่วยลงทุนอันเนื่องมาจากมูลค่าหน่วยลงทุนนัน้อาจจะต้องถูกหกัด้วย
ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ เช่น ค่าใชจ้่ายอื่นใดทีเ่กดิขึน้จรงิจากการด าเนินงานดงักล่าว เป็นต้น โดยบรษิทัจดัการจะน าเงนิค่ารบัซื้อ
คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิดงักล่าว ไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซิเพิล เดลี่ ตราสารรฐัระยะสัน้ โดยจ านวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซิเพลิ เดลี่ ตราสารรฐัระยะสัน้ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รบั จะค านวณโดยราคาหน่วยลงทุนของ
กองทุนเปิดพรนิซิเพลิ เดลี่ ตราสารรฐัระยะสัน้ ภายใน 5 วนัท าการนับถดัจากวนัที่บรษิทัจดัการด าเนินการรบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุนอตัโนมตั ิ

ในวนัท ารายการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ยงัมไิดเ้ปิดบญัชกีองทุนเปิดพรนิซิเพลิ เดลี่ ตรา
สารรฐัระยะสัน้บรษิทัจดัการจะด าเนินการเปิดบญัชกีองทุนดงักล่าวใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิโดยถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนได้
ใหค้วามยนิยอมในการด าเนินการดงักล่าวแลว้ 

3. บรษิัทจดัการจะลดจ านวนหน่วยลงทุนในวนัท าการถดัจากวนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตันิัน้ เวน้แต่บรษิัทจดัการ
ได้รบัการผ่อนผนัระยะเวลาการค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคืน
หน่วยลงทุน ตามที่สมาคมบรษิัทจดัการลงทุนก าหนดโดยได้รบัความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. บรษิัทจดัการจะลด
จ านวนหน่วยลงทุนตามวรรค 1 ภายในวนัท าการถดัจากวนัทีเ่สรจ็สนิการค านวณดงักล่าว 

4. บรษิัทจดัการจะใช้รายชื่อผูถ้ือหน่วยลงทุนในทะเบยีนผูถ้ือหน่วยลงทุน ณ วนัท าการขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวโดยจะปิด
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อพกัการโอนหน่วยลงทุนส าหรบัการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวในวนัท าการขายคนืหน่วย
ลงทุนอตัโนมตั ิ
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เอกสารประกอบการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจด าเนินการดงัต่อไปนี้ได ้หากไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการ 

กรณีผู้ถอืหน่วยลงทุนประสงค์ที่จะขอใหบ้รษิัทจดัการหรอืนายทะเบยีนจ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน ใหก้บับุคคลอื่นทีไ่ม่ใช่ผู้
ถือหน่วยลงทุน หรอืกองทุนอื่นที่อยู่ภายใต้การบริหารของบรษิัทจดัการตามที่ก าหนด ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแสดงความ
ประสงค์ดงักล่าวใน “หนังสอืแสดงเจตจ านงการจ่ายเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุน” หรอืเอกสารอื่นที่บรษิัทจดัการก าหนด เมื่อ
บรษิทัจดัการไดด้ าเนินการจ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนหรอืเงนิที่ไดเ้มื่อเป็นไปตามเกณฑ์การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ
ตามวธิีการและบุคคลที่ผู้ถอืหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์แล้ว บรษิัทจดัการจะถือว่าผูถ้ือหน่วยลงทุนได้รบัเงนิค่าขายคนื
หน่วยลงทุนในครัง้นัน้ ๆ เรยีบรอ้ยแล้ว และผูถ้ือหน่วยลงทุนตกลงยอมรบัว่าการที่บรษิัทจดัการด าเนินการตามความประสงค์
ของผู้ถือหน่วยลงทุนใน“หนังสือแสดงเจตจ านงการจ่ายเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน” หรือเอกสารอื่นที่บรษิัทจดัการก าหนด
ดงักล่าว ผูถ้อืหน่วยลงทุนใหถ้อืว่าตนไดร้บัเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนในครัง้นัน้ๆ เรยีบรอ้ยแลว้ 

และบรษิทัจดัการจะถอืว่ารายละเอยีดตาม “หนังสอืแสดงเจตจ านงการจ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน”มผีลใหบ้งัคบัใชต้ัง้แต่วนัที่
ผูถ้อืหน่วยลงทุนยื่น “หนังสอืแสดงเจตจ านงการจ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน” และใหม้ผีลใชบ้งัคบัไปจนกว่าผูถ้อืหน่วยลงทุน
ไดแ้จง้ยกเลกิหรอืเปลีย่นแปลงต่อบรษิทัจดัการเป็นลายลกัษณ์อกัษรเท่านัน้ 

เอกสารประกอบ “หนังสอืแสดงเจตจ านงการจ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน” หรอืเอกสารอื่นทีบ่รษิทัจดัการก าหนด 

กรณีบุคคลทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงคใ์หจ้่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหเ้ป็นบุคคลธรรมดา 

ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

ส าเนาสมุดบญัชเีงนิฝาก (ในกรณีทีข่อใหจ้่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนโดยการน าเงนิเขา้บญัช)ี 

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต 

กรณีบุคคลทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงคใ์หจ้่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหเ้ป็นนิตบิุคคล 

ส าเนาหนังสอืรบัรองกระทรวงพาณิชย์/หนังสอืรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และหนังสือ บรคิณฑ์สนธิ ซึ่งลงนามรบัรอง
ส าเนาถูกตอ้ง โดยผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคล 

ส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคล ซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

ส าเนาสมุดบญัชเีงนิฝาก (ในกรณีทีข่อใหจ้่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนโดยการน าเงนิเขา้บญัช)ี 

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต 

บรษิัทจดัการสงวนสิทธิที่จะด าเนินการหรอืไม่ด าเนินการตามหนังสือแสดงเจตจ านงการจ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนหรอื
เอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการก าหนด ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนได้มอบไว้กับบรษิัทจดัการแล้วได้ หากเกิดกรณีที่บริษัทจดัการ
พจิารณาเห็นว่าการด าเนินการตามหนังสือแสดงเจตจ านงการจ่ายเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรอืเอกสารอื่นใดดงักล่าวจะมี
ผลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม หรอือาจท าใหเ้กดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งในการท าธุรกรรม
ที่เกี่ยวกบัการฟอกเงนิ หรอืชื่อเสยีงของบรษิัทจดัการหรอืกองทุน หรอืเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงที่มกีาร
แก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี) หรือเพื่อให้เป็นไปตามค าสัง่หรือการตีความหรือการ ให้ความเห็นของหน่วยงานผู้มีอ านาจ โดยไม่
จ าเป็นต้องแจง้ผู้ถอืหน่วยลงทุนทราบก่อนการด าเนินการหรอืไม่ด าเนินการดงักล่าว และใหถ้อืว่าการด าเนินการดงักล่าวได้รบั
ความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนดว้ยแล้ว โดยไม่ถอืว่าบรษิทัจดัการด าเนินการผดิไปจากโครงการแต่อย่างใด และไม่ถอืเป็น
การแกไ้ขรายละเอยีดของโครงการ ทัง้นี้หากไม่มคี าสัง่หา้มหรอืข้อหา้มใดๆ บรษิทัจดัการสามารถพจิารณาจ่ายเงนิค่าขาย 

คนืหน่วยลงทุนดงักล่าวใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุนแทนได้ 

กรณีรบัซื้อคนืปกต ิ

ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติั : ม ี

ชนิดจ่ายเงินปันผล : ม ี

ชนิดสะสมมูลค่า : ม ี

ชนิดผู้ลงทุนสถาบนั : ม ี

ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม : ม ี
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ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ : ม ี

วธิกีาร วนัเวลา และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนปกต ิ

บรษิัทจดัการจะเปิดให้ผู้ถือหน่วยสามารถขายคนืหน่วยลงทุนได้ทุกวนัท าการ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่ งค าสัง่ขายคืน
หน่วยลงทุนไดต้ัง้แต่เวลาเริม่ท าการถงึเวลา 15.00 น. 

การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

วธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

1) ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน โดยส่งค าสัง่ขายคนื และหลกัฐานการขายคนืซึง่เป็นไปตามรายละเอยีดในขอ้    
    7.4.2 วธิกีาร วนัเวลา และวนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนปกต ิ

2) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นจ านวนเงนิหรอืเป็นจ านวนหน่วยลงทุน อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยกรอก
รายละเอียดในค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน (ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอรบัใบค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนได้ทีบ่รษิัทจดัการและ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืในวนัและเวลาท าการ หรอืช่องทางอื่น ที่บรษิัทจดัการอาจแจ้งเพิม่เติมในอนาคต) พร้อม
เอกสารประกอบการขายคนืหน่วยลงทุนที่บรษิัทจดัการก าหนด (ถ้าม)ี และน าส่งได้ที่บรษิัทจดัการหรอืผู้สนับสนุนการขาย
หรอืรบัซื้อคนืหรอืสามารถส่งค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนทางโทรสารไปยงับรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

เอกสารประกอบการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน 

ผูส้ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนจะต้องน าส่งค าสัง่ขายคนืพรอ้มเอกสารประกอบต่อไปนี้ เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิัทจดัการเป็น
อย่างอื่น 

กรณีผูส้ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นบุคคลธรรมดา 

ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต 

กรณีผูส้ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นนิตบิุคคล 

ส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคล ซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

หนังสอืมอบอ านาจ (ถา้ม)ี และส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อบอ านาจ และผูร้บัมอบอ านาจ 

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต 

วนัเวลารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน โดยส่งค าสัง่ขายคนื และหลกัฐานการขายคนืซึ่งเป็นไปตามรายละเอยีดในข้อ 
วธิกีาร วนั เวลา และวนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนปกต ิ

ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนได้ตามราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ณ สิ้นวนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนนัน้ 
(ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหมายถงึ มลูค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชเ้พื่อค านวณราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ณ สิน้วนัท าการรับซื้อคนืนัน้
หกัดว้ยค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี ) โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนต้องสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไม่ต ่ากว่ามลูค่าขัน้ต ่าใน
การขายคนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี 

การช าระค่ารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

ในการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุน บรษิทัจดัการจะด าเนินการช าระเงนิใหผู้ข้ายคนืหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัท าการนับแต่
วนัรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน โดยมใิหน้ับรวมวนัหยุดท าการของผูป้ระกอบธุรกจิการจดัการกองทุนต่างประเทศทีม่ลีกัษณะในท านอง
เดยีวกบัธุรกจิการจดัการกองทุนรวม และผูป้ระกอบธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการช าระราคา เวน้แต่
บรษิทัจดัการไดร้บัการผ่อนผนัระยะเวลาการค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบั
ซื้อคนืหน่วยลงทุน ตามทีส่มาคมบรษิทัจดัการลงทุนก าหนดโดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน ก.ล.ต บรษิทัจดัการจะช าระ
เงนิให้ผู้ขายคนืหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัค านวณมูลค่าและราคาดงักล่าวตามที่ได้รบัการผ่อนผนั โดยมใิห้นับ
รวมวนัหยุดท าการของผูป้ระกอบธุรกจิการจดัการกองทุน 
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ต่างประเทศทีม่ลีกัษณะในท านองเดยีวกบัธุรกจิการจดัการกองทุนรวม และผูป้ระกอบธุรกจิทีเ่กี่ยวขอ้งในต่างประเทศซึง่จะส่งผล
กระทบต่อการช าระราคา และหรอืกรณีตามข้อ “การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน” 
“การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” และ “การหยุดรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน” โดย
บรษิัทจดัการจะช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเช็คขดีคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะในนามผูถ้ือหน่วยลงทุน หรอืโดยน าเงนิค่าขายคนื
ดงักล่าวเขา้ฝากในบญัชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวก
ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต ตามทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้จง้ความประสงคไ์ว ้ตามรายละเอยีดในค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวม 

โดยในกรณีทีช่ าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเช็คขดีคร่อมสัง่จ่ายในนามผู้ถือหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการจะจดัส่งให้ผูถ้ือหน่วย
ลงทุน โดยทางไปรษณีย์ หรือโดยวิธีการที่บริษัทจัดการเห็นสมควร หรือโดยให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อ คืนเป็น
ผูด้ าเนินการดงักล่าวหรอืบรษิัทจดัการจะด าเนินการให้มกีารหกักลบหนี้กนัให้กบัผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผู้ถอืหน่วยลงทุน
ขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นของบรษิทัจดัการ 

ในกรณีทีไ่ม่มรีายละเอยีดระบุในค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวมหรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิัทจดัการไม่สามารถช าระเงนิใหผู้ข้ายคนืหน่วย
ลงทุนตามวธิกีารในค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวมของผูส้ ัง่ขายคนืได ้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะพจิารณาช าระค่าขายคนืหน่วย
ลงทุนดงักล่าวดว้ยวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการเห็นสมควร ทัง้นี้ บรษิทัจดัการอาจมอบหมายให้ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเป็น
ผูด้ าเนินการคนืเงนิดงักล่าวแก่ผู้ถอืหน่วยลงทุนแทนบรษิทัจดัการได ้

เงื่อนไขในการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

1. ค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อค าสัง่ขายคนืถูกต้องครบถ้วน และบรษิทัจดัการไดร้บัและไดท้ ารายการรบัซื้อคนื
หน่วยลงทุนแล้ว และผู้ส ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนมจี านวนหน่วยลงทุนตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพยีงพอกบัจ านวนหน่วย
ลงทุนทีส่ ัง่ขายคนื ทัง้นี้ผูส้ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุน จะยกเลกิหรอืเพกิถอนการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไม่ได ้เวน้แต่บรษิทัจดัการ
จะอนุญาตใหด้ าเนินการเป็นอย่างอื่นได้ ทัง้นี้ ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนโดยมจี านวนหน่วยลงทุนหรอื
มลูค่าหน่วยลงทุนสูงกว่าขอ้มลูทีป่รากฏตามสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวมผีลท าให้
หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนมมีูลค่าต ่ากว่ามูลค่าหรอืมจี านวนต ่ากว่าจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชขี ัน้ต ่า (ถ้าม)ี 
บรษิัทจดัการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์ที่จะขายคืนหน่วยลงทุนทัง้หมดตามจ านวนที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน 

หากบรษิัทจดัการจะเปลี่ยนแปลงมูลค่าหรอืจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชขี ัน้ต ่าดงักล่าว บรษิัทจดัการจะตดิประกาศ
รายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานที่
ตดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และแจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต ทราบ 

2. บรษิัทจดัการหรอืนายทะเบียนจะยกเลิกจ านวนหน่วยลงทุนที่ท ารายการขายคนืสมบูรณ์แล้ว ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุนในวนัท าการถัดจากวนัท าการขายคืนหน่วยลงทุนของค าสัง่ขายคืนนัน้ ๆ เว้นแต่บรษิัทจดัการได้รบัการผ่อนผัน
ระยะเวลาการค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ตามที่
สมาคมบรษิัทจดัการลงทุนก าหนดโดยได้รบัความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. บรษิัทจดัการหรอืนายทะเบียนจะยกเลิก
จ านวนหน่วยลงทุนทีท่ ารายการขายคนืสมบูรณ์แล้วตามวรรค 1 ภายในวนัท าการถดัจากวนัทีเ่สรจ็สนิการค านวณดงักล่าว 

3. ในกรณีทีก่องทุนไม่สามารถช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนได ้และผูถ้อืหน่วยลงทุนทีส่ ัง่ขายคนืหน่วย
ลงทุนตกลงที่จะรบัช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นแทนเงนิ บรษิัทจดัการอาจช าระค่าขายคืน
หน่วยลงทุนดงักล่าวเป็นหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่น โดยไดร้บัความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑ์
และวธิกีารทีส่มาคมก าหนด 

4. ผู้ถอืหน่วยลงทุนอาจยกเลกิค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนได้ ภายในวนัสุดท้ายในการรบัเอกสารแสดงความจ านงในการขายคนื
หน่วยลงทุนและตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากบรษิทัจดัการ 

การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน 

นายทะเบียนจะออกและจดัส่งหนังสือรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัรบัซื้อคืน 
หรอืโดยให้ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเป็นผู้ด าเนินการน าส่ง เว้นแต่กรณีบรษิัทจดัการได้รบัการผ่อนผนัระยะเวลาการ
ค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิ
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มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. นายทะเบียนจะ
ออกและจดัส่งหนังสอืรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัค านวณมูลค่าและราคา
ดงักล่าวตามทีไ่ดร้บัการผ่อนผนั โดยมใิหน้ับรวมวนัหยุดท าการของผูป้ระกอบธุรกจิการจดัการกองทุนต่างประเทศทีม่ลีกัษณะใน
ท านองเดยีวกบัธุรกจิการจดัการกองทุนรวม และผูป้ระกอบธุรกจิทีเ่กี่ยวขอ้งในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการช าระราคา 
หรอืโดยใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเป็นผูด้ าเนินการน าส่ง และหรอืกรณีตามขอ้ “การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขาย
คนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้ อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” 
และ “การหยุดรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน” บรษิทัจดัการและนายทะเบยีนขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสทิธิใน
หน่วยลงทุนจากหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน เป็นสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรูปแบบอื่ นที่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดทีเ่กี่ยวขอ้ง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ 
ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง 

เงื่อนไขอื่น ๆ 

1. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน โดยบรษิทัจดัการจะ
ปิดประกาศรายละเอียดล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ที่ท าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ สถานที่
ตดิต่อของผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุน 

2. บรษิทัจดัการอาจเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ความสะดวกใหแ้ก่ผู้ถอืหน่วยลงทน 
โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของ
บรษิัทจดัการและ ณ สถานที่ตดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ช้ในการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน เช่น การเพิม่เติม
วธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนดงัต่อไปนี้ 

2.1 การขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ การบริการ ธุรกรรมที่ใช้วิธีการทาง   
     อเิลก็ทรอนิกสท์ัง้หมดหรอืแต่บางส่วน เช่น 

- การขายคนืหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงนิอตัโนมตั ิ(automatic teller machine) (ถา้ม)ี 

- บรกิารธนาคารทางโทรศพัท ์(telebanking) (ถา้ม)ี 

- อนิเทอรเ์น็ต (internet) (ถา้ม)ี 

- สื่ออื่นใดทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั หรอืทีบ่รษิทัจดัการอาจเพิม่เตมิในอนาคต 

โดย การใหบ้รกิารดงักล่าวจะเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

2.2 การขายคนืหน่วยลงทุนวธิกีารอื่น ๆ ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตใหท้ าได ้

3. กรณีผู้ขายคนืหน่วยลงทุนส่งค าสัง่ขายคนืและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากข้อมูลไม่สมบูรณ์ และหรอืไม่ชดัเจน และ
บรษิัทจดัการไม่สามารถให้ผู้ถือหน่วยลงทุนแก้ไขหรอืยนืยนัข้อมูลได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะไม่
ด าเนินการขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าว 

ทัง้นี้ ผู้ขายคนืหน่วยลงทุนยนิยอมและตกลงส่งค าสัง่ขายคนืตวัจรงิ และเอกสารทัง้หมดให้บรษิัทจดัการภายใน 3 วนันับแต่
วนัทีม่กีารส่งค าสัง่ขายคนืทางโทรสารนัน้ และหากบรษิทัจดัการไดด้ าเนินการตามค าสัง่ขายคนืทางโทรสารของผูส้ ัง่ขายคนื
หน่วยลงทุนแล้ว หากข้อมูลทางโทรสารและตัวจรงิไม่ตรงกัน หรอืบริษัทจดัการไม่ได้รบัเอกสารตัวจรงิไม่ว่าด้วยเหตุใด 
บรษิัทจดัการจะถอืว่าผู้ถอืหน่วยลงทุนได้มอบหมายและให้ความเห็นชอบใหบ้รษิัทจดัการด าเนินการตามขอ้มูลทีไ่ด้รบัทาง
โทรสาร 

4. บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลาท าการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนเพื่อความเหมาะสม หรอืเพื่อ
ประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม โดยบริษัทจดัการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บรกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนั
เปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อ
คนืหน่วยลงทุน 

5. บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะปิดบญัชกีองทุนของผูถ้ือหน่วยลงทุนทีไ่ม่มยีอดคงเหลือโดยไม่ต้องแจง้ให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้า 
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6. บรษิทัจดัการจะไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหากเกดิกรณีตามขอ้ “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่
ขายคนืหน่วยลงทุน” “การหยุดรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการไดส้งวนสทิธใินการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน
ไวใ้นรายละเอยีดโครงการ (ถา้ม)ี 

7. ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมจ าเป็นต้องเปลีย่นแปลงวนัหรอืเวลาในการขายหรอืรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนใหแ้ตกต่างจากที่
ก าหนดไว้ในโครงการหรอืข้อผูกพนัของกองทุนรวมเป็นการชัว่คราว อันเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงวนัหรอืเวลาในการ
ใหบ้รกิารของผูใ้หบ้รกิารตามทีส่ านักงานก าหนดซึง่ส่งผลกระทบต่อการซื้อขายทรพัยส์นิทีก่องทุนรวมไปลงทุน บรษิทัจดัการ
กองทุนรวมสามารถด าเนินการดงักล่าวได้เพียงเท่าที่มีความจ าเป็น ทัง้นี้ ให้ถือว่าบรษิัทจดัการกองทุนรวมได้ปฏิบัติให้
เป็นไปตามโครงการหรอืขอ้ผกูพนัแลว้ 

เง่ือนไข ข้อจ ากดั หรือสิทธิในการระงบั การโอน หรือการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน : 

การช าระค่ารบัซ้ือคืน สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนด้วยหลกัทรพัย ์หรือทรพัยสิ์นอ่ืนแทนเงิน : 

1 กรณีบรษิัทจดัการไม่สามารถช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงนิ และจะช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรือ
ทรพัย์สนิอื่นแทนบรษิทัจดัการจะก าหนดขัน้ตอนการด าเนินการต่อไป โดยต้องไดร้บัมติพิเศษใหช้ าระค่าขายคนืหน่วยลงทุน
เป็นเป็นหลกัทรพัย ์หรอืทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิสดไดต้ามเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งดงัต่อไปนี้ 

(1) การช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าว มวีตัถุประสงค์เพื่อใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนน าหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นนัน้ไปช าระ
เป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นทีบ่รษิทัจดัการเป็นผูร้บัผดิชอบด าเนินการ 

(2) บรษิทัจดัการไม่สามารถช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเงนิ 

(3) ผูถ้อืหน่วยลงทุนตกลงรบัช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิได้ 

2 ในกรณีทีเ่ป็นการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่กองทุนส ารองเลี้ยงชพี และกองทุนส ารองเลีย้งชพีดงักล่าวจะน าหลกัทรพัย์
หรือทรัพย์สินที่ได้รับไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่เป็นกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ (MF for PVD) ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่ทน.41/2562 เรื่อง หลกัเกณฑ์เพิม่เตมิส าหรบัการจดัตัง้และจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนที่
เป็นกองทุนส ารองเลีย้งชพี ลงวนัที ่20 มถิุนายน 2562 

3 หลกัเกณฑก์ารจดัสรรหลกัทรพัย ์

3.1 ในการจดัสรรหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิ เพื่อช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นแทนเงนิ บรษิัท
จดัการจะยดึหลกัใหม้กีารด าเนินการทีเ่หมาะสม เกดิประโยชน์สูงสุด และเป็นธรรม ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ทุกรายเป็นส าคญั โดยจะพจิารณาปัจจยัดงัต่อไปนี้ 

(1) มลูค่ายุตธิรรมของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิ (Mark to Market) 

(2) อายุเฉลีย่ของตราสารหนี้ทีล่งทุน (Duration) 

(3) สดัส่วนการลงทุน 

(4) สภาพคล่องของตราสาร 

(5) อนัดบัความน่าเชื่อถอืของตราสาร (Credit Rating) 

หลกัการจดัสรร 

- บรษิทัจดัการจะด าเนินการจดัสรรโดยเทยีบมูลค่ายุตธิรรมของหลกัทรพัย์แต่ละตวัในพอร์ตการลงทุน และจดัสรรหลกัทรพัย์   
  หรอืทรพัย์สนิให้เป็นไปตามสดัส่วน (%) การถือหน่วยลงทุนที่ขายคนืหน่วยลงทุน ณ วนัที่ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคนืหน่วย 
  ลงทุนเป็นหลกั 

- บรษิทัจดัการอาจพจิารณาปัดจ านวนหุน้/จ านวนหน่วยของตราสารภายใตท้ีค่ านวณไดจ้ากการจดัสรรใหเ้ป็นจ านวนเตม็ตาม   
  ขนาดมาตรฐานการซื้อ-ขายตามความเหมาะสม 

- ในกรณีที่มขีอ้จ ากดัในการจดัสรรหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิ เช่น กรณีที่ ผู้ออกตราสารมกีารก าหนดเงื่อนไขทีไ่ม่อนุญาตให้ 
  กองทุนแบ่งหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิที่กองทุนถืออยู่ทัง้หมดที่ออกโดยผู้ออกตราสารรายนัน้ได้ หรอืในกรณีที่การจดัสรร   
  หลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิใดๆมีแนวโน้มส่งผลใหคุ้ณสมบตัดิา้นสภาพคล่องของหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิภายหลงัการจดัสรร 
  ลดลงอย่างมนีัยส าคญั บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการใชดุ้ลยพนิิจในการจดัสรรหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิตามวธิกีารที่ 
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   บรษิทัจดัการพจิารณาว่าเหมาะสม เกดิประโยชน์สงูสุด และเป็นธรรม ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย 

3.2 ในกรณีที่บรษิทัจดัการจะช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นแทนเงนิ บรษิัทจดัการจะด าเนินการ  
     จดัสรรหลกัทรพัยต์ามขัน้ตอนดงัต่อไปนี้ 

(1) บรษิทัจดัการจะค านวณมูลค่าหลกัทรพัยห์รอืทรพัย์สนิอื่นทีจ่ะน ามาช าระเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุนแทนเงนิใหแ้ก่ผูข้าย
คนืหน่วยลงทุนโดยค านวณจากมูลค่ายุติธรรมที่บรษิทัจดัการใชใ้นการค านวณราคาหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นนัน้ ณ 
วนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุน และจดัสรรหลกัทรพัย์ให้เป็นไปตามหลกัการจดัสรรตามข้อ 9.3.1 และหากมสี่วนต่างจะ
ช าระเป็น เงนิสด โดยมวีธิกีารค านวณ ดงันี้ 

(ก) ค านวณจ านวนเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนทีก่องทุนต้องช าระใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน และสดัส่วนการถอืหน่วยลงทุนที่
ขายคนืหน่วยลงทุน 

(ข) ค านวณสดัส่วนตามมลูค่ายุตธิรรมของหลกัทรพัยแ์ต่ละตวัในพอรต์การลงทุน เพื่อพจิารณาว่าหลกัทรพัย์แต่ละตวัคดิ
เป็นสดัส่วนเท่าใดของพอรต์การลงทุนทัง้หมด 

(ค) จดัสรรหลักทรพัย์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนที่ขายคืนหน่วยลงทุนซึ่งพิจารณาจาก
หลกัการจดัสรรตามขอ้ 9.3.1 

(2) บรษิทัจดัการจะด าเนินการจดัสรรหลกัทรพัย์ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยในกรณีทีมู่ลค่าของหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่น
ทีจ่ะจดัสรรให้แก่ผู้ขายคนืหน่วยลงทุนมมีูลค่าน้อยกว่าจ านวนเงนิที่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุนจะไดร้บัจากการขายคนืหน่วย
ลงทุน บรษิัทจดัการจะจดัสรรหลกัทรพัย์ที่ค านวณไดต้ามขอ้ 9.3.2 (1) ให้แก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุน และจะท าการช าระ
ส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงนิสดใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุนในกรณีทีก่องทุนมเีงนิสดคงเหลอืไม่เพยีงพอต่อการช าระคนื
ส่วนต่างตามวรรคหนึ่ง บรษิทัจดัการจะท าการช าระส่วนต่างใหแ้ก่ผู้ขายคนืหน่วยลงทุนเมื่อกองทุนมเีงนิสดคงเหลือ ณ 
สิ้นวนัท าการใดถดัจากวนันัน้ ทัง้นี้บรษิัทจดัการจะยดึหลกัให้มกีารด าเนินการที่เหมาะสมเกิดประโยชน์สูงสุด และเป็น
ธรรม ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกรายเป็นส าคญั 

หมายเหตุ: ส่วนต่างระหว่างมลูค่าเท่ากบัจ านวนเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนทีผู่ข้ายคนืหน่วยลงทุนพงึไดร้บั หกัดว้ยมูลค่า
หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นทีต่อ้งการจดัสรรใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุน 

(3) กรณีทีม่ผีูข้ายคนืหน่วยลงทุนทีร่บัค่าขายคนืหน่วยลงทุนดว้ยหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นแทนเงนิมากกว่า 1 ราย บรษิทั
จดัการจะด าเนินการจดัสรรหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิตามวธิกีารทีก่ าหนดในขอ้ 9.3.2 (1) 

(4) กรณีการจ่ายเงนิส่วนต่างระหว่างมูลค่าตามข้อ 9.3.2 (2) ให้แก่ผู้ขายคนืหน่วยลงทุนที่รบัค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วย
หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิทีม่จี านวนผูข้ายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวมากกว่า 1 ราย บรษิทัจดัการจะด าเนินการ
จ่ายเงนิส่วนต่างดงักล่าวให้แก่ผู้ขายคนืหน่วยลงทุนที่มมีูลค่าขายคนืหน่วยลงทุนน้อยที่สุดก่อนตามล าดบั ทัง้นี้บรษิัท
จดัการจะยดึหลกัใหม้กีารด าเนินการทีเ่หมาะสม เกดิประโยชน์สูงสุด และเป็นธรรม ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ทุกรายเป็นส าคญั 

3.3 วธิกีารส่งมอบ 

บรษิทัจดัการจะด าเนินการส่งมอบหลกัทรพัย์ไปยงับญัชทีีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนเปิดไวก้บับรษิทัศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศ
ไทย) จ ากดั หรอืธนาคารแห่งประเทศไทย หรอืผูร้บัฝากทรพัย์สนิหรอืตวัแทนเกบ็รกัษาทรพัย์สนิของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอื
ผูร้กัษาทรพัย์สนิหรอืผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน โดยในส่วนที่เป็นเงนินัน้ บรษิัทจดัการจะด าเนินการโอนเข้าบญัชรีบั
ช าระค่าขายคนืทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนใหไ้วก้บับรษิทัจดัการ 

โดยบรษิัทจดัการจะด าเนินการส่งมอบหลกัทรพัย์ให้กบัผู้ถอืหน่วยลงทุนประเภทกองทุนส ารองเลี้ยงชพีในวนัเดยีวกบัการ
ช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเงนิใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นที่ๆ  ส่งค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนในวนัเดยีวกนั 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะยดึหลกัใหม้กีารด าเนินการทีเ่หมาะสมเป็นธรรมต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย 

การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

1 บรษิัทจดัการอาจเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนของ    
   กองทุนรวมเปิดไวแ้ลว้ได ้เฉพาะในกรณีทีก่ าหนดไวด้งัต่อไปนี้ 
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(1) บรษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแล้ว มคีวามเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีทีเ่ขา้เหตุดงัต่อไปนี้ โดยไดร้บั  
     ความเหน็ชอบของผูดู้แลผลประโยชน์แล้ว 

(ก) มเีหตุจ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน หลักทรพัย์หรอืทรพัย์สนิของกองทุนรวมเปิดไดอ้ย่างสมเหตุสมผล  
     หรอื 

(ข) มีเหตุที่ท าให้กองทุนรวมไม่ได้รบัช าระเงนิจากหลักทรพัย์หรอืทรพัย์สินที่ลงทุนไว้ตามก าหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ   
     ดงักล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการกองทุนรวม 

(2) มคี าสัง่ขายคนืก่อนหรอืในช่วงระยะเวลาที่บรษิัทจดัการพบว่า ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามที่ระบุไว้ในข้อ  
    16.4 และผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา 

2 การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม 1 ให้บริษัทจดัการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 
   ดงัต่อไปนี้ 

(1) เลื่อนก าหนดช าระเงนิค่าขายคนืไดไ้ม่เกนิ 10 วนัท าการนับตัง้แต่วนัท าการทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนมคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน
นัน้ เวน้แต่ไดร้บัการผ่อนผนัจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนก าหนดการช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน 
ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบเรื่องดงักล่าวดว้ยวธิกีารใดๆโดยพลนั 

(3) แจง้การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน และจดัท ารายงานทีแ่สดงเหตุผลของการเลื่อน และหลกัฐานการ
ได้รบัความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 1(1) หรอืการรบัรองข้อมูลจากผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 1(2) ให้
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั โดยบรษิทัจดัการอาจมอบหมายใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ด าเนินการดงักล่าว
แทนกไ็ด ้

(4) ในระหว่างการเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคนื หากมผีูถ้ือหน่วยลงทุนสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดงักล่าว ใหบ้รษิัท
จดัการกองทุนรวมรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้องช าระค่าขายคนืแก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนตามล าดบัวนัที่ส่งค าสัง่ขายคนื
ก่อนหลงั 

เงือ่นไขและข้อจ ากดัในการจดัสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

กรณีผู้ถอืหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกนิกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทุนรวม บรษิัท
จดัการจะไม่นับคะแนนเสยีงส่วนทีเ่กนิกว่า 1 ใน 3 เวน้แต่กรณีทีม่กีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดงักล่าวมผีูถ้อื
หน่วยลงทุนเพยีงรายเดยีวจะนับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวไดเ้ตม็ตามจ านวนทีถ่อือยู่ 

เงื่อนไข ข้อจ ากดั การไม่ขายไม่รบัซ้ือคืนไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามสัง่ : 

• บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เติมวธิีการช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน โดยบรษิัทจดัการจะติด
ประกาศรายละเอียดล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ที่ท าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ สถานที่ติดต่อของ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุนและ/หรอืเวป็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 

• บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลาท าการขายหน่วยลงทุนเพื่อความเหมาะสม หรอืเพื่อประโยชน์
แก่กองทุนโดยรวม โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบรษิัทจดัการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บรกิ ารดงักล่าว 
ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ทีท่ี ่ท าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบั
ซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

• บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลาท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพื่อความเหมาะสม หรอืเพื่อ
ประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบรษิัทจดัการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บรกิาร
ดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ทีท่ี่ท าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ สถานที่ตดิต่อของผูส้นับสนุนการ
ขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี และ/หรอืประกาศทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ 
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8. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย 

8.1  ค่าธรรมเนียมรวม 

       ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด : 

1. ช่ือย่อ : PRINCIPAL iFIXED-R 

ประมาณการค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด ในอตัราไม่เกินร้อยละ : 2.68 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิ
สุทธขิองกองทุนรวม 

2. ช่ือย่อ : PRINCIPAL iFIXED-D 

ประมาณการค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด ในอตัราไม่เกินร้อยละ : 2.68 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิ
สุทธขิองกองทุนรวม 

3. ช่ือย่อ : PRINCIPAL iFIXED-A 

ประมาณการค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด ในอตัราไม่เกินร้อยละ : 2.68 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิ
สทุธขิองกองทุนรวม 

4. ช่ือย่อ : PRINCIPAL iFIXED-I 

ประมาณการค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด ในอตัราไม่เกินร้อยละ : 2.14 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิ
สุทธขิองกองทุนรวม 

5. ช่ือย่อ : PRINCIPAL iFIXED-C 

ประมาณการค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด ในอตัราไม่เกินร้อยละ : 2.14 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิ
สุทธขิองกองทุนรวม 

6. ช่ือย่อ : PRINCIPAL iFIXED-X 

ประมาณการค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด ในอตัราไม่เกินร้อยละ : 2.14 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิ
สุทธขิองกองทุนรวม 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายที่เรยีกเกบ็จากกองทุนรวม เป็นอตัราทีร่วมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธรุกจิเฉพาะ หรอืภาษีอื่นใดใน
ท านองเดยีวกนัไวแ้ลว้ 

8.2  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 

      ค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี 

1. ช่ือย่อ : PRINCIPAL iFIXED-R 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี ในอตัราไม่เกินร้อยละ : 1.07 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สินสุทธิของ
กองทุนรวม 

2. ช่ือย่อ : PRINCIPAL iFIXED-D 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี ในอตัราไม่เกินร้อยละ : 1.07 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สินสุทธิของ
กองทุนรวม 

3. ช่ือย่อ : PRINCIPAL iFIXED-A 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี ในอตัราไม่เกินร้อยละ : 1.07 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สินสุทธิของ
กองทุนรวม 

4. ช่ือย่อ : PRINCIPAL iFIXED-I 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี ในอตัราไม่เกินร้อยละ : 0.81 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สินสุทธิของ
กองทุนรวม 
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5. ช่ือย่อ : PRINCIPAL iFIXED-C 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี ในอตัราไม่เกินร้อยละ : 0.81 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สินสุทธิของ
กองทุนรวม 

6. ช่ือย่อ : PRINCIPAL iFIXED-X 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี ในอตัราไม่เกินร้อยละ : 0.81 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สินสุทธิของ
กองทุนรวม 

      ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์รายปี 

1. ช่ือย่อ : PRINCIPAL iFIXED-R 

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอตัราไม่เกินร้อยละ : 0.11 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิ
ของกองทุนรวม 

2. ช่ือย่อ : PRINCIPAL iFIXED-D 

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอตัราไม่เกินร้อยละ : 0.11 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิ
ของกองทุนรวม 

3. ช่ือย่อ : PRINCIPAL iFIXED-A 

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอตัราไม่เกินร้อยละ : 0.11 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิ
ของกองทุนรวม 

4. ช่ือย่อ : PRINCIPAL iFIXED-I 

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอตัราไม่เกินร้อยละ : 0.11 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิ
ของกองทุนรวม 

5. ช่ือย่อ : PRINCIPAL iFIXED-C 

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอตัราไม่เกินร้อยละ : 0.11 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิ
ของกองทุนรวม 

6. ช่ือย่อ : PRINCIPAL iFIXED-X 

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอตัราไม่เกินร้อยละ : 0.11 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิ
ของกองทุนรวม 

      ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนรายปี 

1. ช่ือย่อ : PRINCIPAL iFIXED-R 

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 0.54 ต่อปี ของมูลค่า
ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

2. ช่ือย่อ : PRINCIPAL iFIXED-D 

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 0.54 ต่อปี ของมูลค่า
ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

3. ช่ือย่อ : PRINCIPAL iFIXED-A 

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 0.54 ต่อปี ของมูลค่า
ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 
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4. ช่ือย่อ : PRINCIPAL iFIXED-I 

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 0.54 ต่อปี ของมูลค่า
ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

5. ช่ือย่อ : PRINCIPAL iFIXED-C 

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 0.54 ต่อปี ของมูลค่า
ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

6. ช่ือย่อ : PRINCIPAL iFIXED-X 

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 0.54 ต่อปี ของมูลค่า
ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

ค่าธรรมเนียมท่ีปรึกษาการลงทุน : ไม่ม ี

ค่าธรรมเนียมการจดัจ าหน่าย : ไม่ม ี

ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ : ม ี

ประมาณการค่า ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

รายละเอียดเพ่ิมเติม (ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม) : 

1. ค่าใชจ้่ายในการจดัตัง้กองทุน ค่าธรรมเนียมการจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม ตามทีจ่่ายจรงิ 

2. ค่าธรรมเนียมการจดทะเบยีนเพิม่ทุนของกองทุนรวม ตามทีจ่่ายจรงิ 

3. ค่าโฆษณาประชาสมัพนัธ์กองทุนเพื่อการเสนอขายหน่วยลงทุน ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการจดัสมัมนาเผยแพร่ข้อมูล  
    เกี่ยวกับกองทุนรวม การส่งเสริมการขาย ค่าใช้จ่ายในการลงนามในสัญญาต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับกองทุ น และ 
    ค่าใช้จ่ายดา้นการตลาดอื่น ๆ ทัง้นี้ ค่าใช้จ่ายดงักล่าวรวมกนัจะไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิอง 
    กองทุน 

4. ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการด าเนินงานและบรหิารกองทุน ตามทีจ่่ายจรงิเช่น 

4.1 ค่าใชจ้่ายทีเ่กี่ยวเนื่องกบัการลงทุนในหลกัทรพัย์และทรพัย์สนิของกองทุน เช่น ค่านายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย์หรือ
ตราสารต่างๆภาษี ค่าอากรแสตมป์ ค่าใช้จ่ายในการโอนหลกัทรพัย์ ค่าใชจ้่ายในการจดัท าเอกสารที่เกี่ยวข้องกบั
หลกัทรพัย์ ค่าใชจ้่ายในการเบกิเอกสารสทิธใินหลกัทรพัย์ เช่น ใบหุน้กู้ ค่าใชจ้่ายในการโอนและรบัโอนหลกัทรพัย ์
และค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทีเ่กดิจากการซื้อขายหลกัทรัพย์ ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่างๆ ในการใชบ้รกิารของสถาบนั
การเงนิทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารกองทุน และหรอืค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นใดทีท่ าใหก้องทุนสามารถลงทุนใน
หลกัทรพัยแ์ละหรอืทรพัยส์นินัน้ได ้

4.2 ค่าใชจ้่ายที่เกี่ยวเน่ืองกบัการจดัท าบญัชแีละรายงานของกองทุน เช่น ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายในการสอบบญัช ี
ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิจากการลงบญัชกีองทุน หรอืการจดัท ารายงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

4.3 ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกบัการขายและหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน เช่น ค่าจดัท า ค่าผลิต และน าส่งค าขอเปิดบัญชี
กองทุนรวม เอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน ค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน ค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วย
ลงทุน บตัรตวัอย่างลายมอืชื่อผูถ้อืหน่วยลงทุน ใบยนืยนั ใบเสรจ็รบัเงนิ ใบก ากบัภาษี (ถ้าม)ี รายงานการถอืหน่วย
ลงทุน แบบฟอร์ม รายงาน หรอืเอกสารอื่นใดทีใ่ชเ้พื่อประโยชน์ในการซื้อขายสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน และค่าใชจ้่าย
ในการจดัท าและผลติเอกสารดงักล่าวเป็นภาษาต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายในการรบัช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน และ
ค่าใช้จ่ายในการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกบัวธิีการซื้อขายหน่วย
ลงทุนทีบ่รษิทัจดัการเปิดใหบ้รกิารแก่ผูล้งทุน 

4.4 ค่าใชจ้่ายทีเ่กี่ยวเน่ืองกบัการแกไ้ขเพิม่เตมิรายละเอยีดโครงการ เช่น ค่าใชจ้่ายในการขอมต ิสรุปมต ิและตรวจสอบ
มตผิูถ้อืหน่วยลงทุน การจดัประชุมผูถ้อืหน่วยลงทุน การแจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุน การประกาศหนังสอืพมิพ์ 

4.5 ค่าใช้จ่ายในการจดัท า ผลติ และน าส่งเอกสารและรายงานตามที่กฎหมายก าหนด เช่น หนังสอื ชี้ชวน รายงานทุก
รอบปีบญัชรีายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดอืน รายงานเกีย่วกบัขอ้มูลการจดัการกองทุนรวม เพื่อน าส่งแก่ส านักงาน
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คณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน และหรอืผูดู้แลผลประโยชน์ ผูส้อบบญัช ีและผูเ้กีย่วขอ้งอื่น ๆ ของ
กองทุน 

4.6 ค่าใชจ้่ายในการแปลเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการและการด าเนินงานของกองทุนเป็นภาษาต่างประเทศ 

4.7 ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่กดิจากการท าตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.และส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรอืสมาคมก าหนด 

4.8 ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกบัการช าระหนี้ด้วยทรพัย์สินอื่น เช่น ค่าใช้จ่ายในการบรหิารทรพัย์สนิ ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายที่เกดิจากการใชบ้รกิารทางกฎหมาย และศาล เช่น ค่าที่ปรกึษากฎหมาย ค่าร่างและตรวจสอบนิติกรรม 
สญัญา ค่าบรกิารทางกฎหมายเพื่อรกัษาสทิธหิรอืเพื่อตดิตามหนี้สนิ หรือประโยชน์อื่นใดของกองทุน ค่าธรรมเนียม
ศาล ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ าน า จ านองปลดจ าน า จ านอง ประเมินราคา ค่าภาษีอากร 
ประกนัภยั 

4.9 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการใชบ้รกิารธนาคาร สถาบนัการเงนิ หรอืผูใ้หบ้รกิารภายนอกอื่น ๆ เพื่อประโยชน์
ของกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน 

4.10 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามสญัญาระหว่างกองทุนและบุคคลภายนอก เช่น สญัญาแต่งตัง้ผู้สนับสนุนการขาย
หรอืรบัซื้อคนืสญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัจ าหน่าย 

4.11 ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายอื่น ๆ เช่น ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิจากการตดิตามทวงถามหนี้สนิของกองทุน 

5. ค่าบริการแก่บุคคลภายนอก ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าติดต่อสื่อสาร ค่าประกาศหนังสือพิมพ์ ค่าเดินทาง ที่
เกีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการกองทุน ตามทีจ่่ายจรงิ 

6. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการเลิกกองทุน และช าระบัญชีกองทุน  เช่น ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีเมื่อเลิกกองทุน 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ในระหว่างการช าระบญัชกีองทุน ค่าใชจ้่ายในการช าระเงนิ หรอืทรพัย์สนิอื่นใหผู้้ถอืหน่วย
ลงทุน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนไม่มารบัเงนิหรอืทรพัย์สนิ หรอืไม่น าเช็คไปขึ้นเงนิจาก
ธนาคาร เช่น ค่าใช้จ่ายในการวางทรพัย์ ค่าใชจ้่ายในการจดทะเบยีนเลกิกองทุนกบัส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามที่
จ่ายจรงิ 

7. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกบัการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นแทนเงนิ 
ตามทีจ่่ายจรงิ 

8. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ของผูดู้แลผลประโยชน์ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการฟ้องรอ้งบรษิัทจดัการใหป้ฏบิตัิหน้าทีห่รอืเรยีก
ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบรษิัทจดัการ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม หรอืเมื่อได้รบัค าสัง่จาก
ส านักงานคณะกรรมการก.ล.ต. ตามทีจ่่ายจรงิ 

9. ค่าใชจ้่ายในการลงประกาศหนังสอืพมิพท์ีเ่กี่ยวขอ้งกบักองทุน ตามทีป่ระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอืส านักงานคณะ 

กรรมการ ก.ล.ต. หรอืกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งก าหนด เช่น การประกาศมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วย
ลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุน ตามทีจ่่ายจรงิ 

10. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ทีเ่กดิจากการตดิต่อสื่อสารกบัผูถ้อืหน่วยลงทุน เพื่อแจง้ขา่วสารข้อมูลตามทีค่ณะกรรมการ
ก.ล.ต. และหรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งก าหนด หรอืเพื่อประโยชน์ของผู้ถอืหน่วยลงทุน
หรอืกองทุนโดยรวม รวมถงึค่าใชจ้่ายในการจดัประชุมผูถ้อืหน่วยลงทุน ตามทีจ่่ายจรงิ 

11. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ทีเ่กดิจากการควบรวมกองทุน ตามทีจ่่ายจรงิ 

12. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดจากการกู้ยมืเงนิหรอืเข้าท าธุรกรรมการขายโดยมสีญัญาซื้อคนืเมื่อบรษิทัจดัการมี
เหตุจ าเป็นตอ้งบรหิารสภาพคล่องของกองทุนเปิดเป็นการชัว่คราว ตามทีจ่่ายจรงิ 

13. ค่าใช้จ่ายในการให้ความรู้และฝึกอบรมผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื เพื่อประโยชน์ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของ
กองทุนตามทีจ่่ายจรงิ 

14. ค่าธรรมเนียมและหรอืค่าใชจ้่ายส าหรบัหน่วยงานภายนอกในการท าหน้าทีต่ดิตามดูแลการจดัการกองทุนรวม (Independent 

   Oversight Entity : IOE) หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง (ถา้ม)ี 
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15. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการกองทุน ตามทีจ่่ายจรงิ 

8.3 ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเกบ็จากผู้สัง่ซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน 

     ค่าธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทุน (Front-end fee) 

1. ช่ือย่อ : PRINCIPAL iFIXED-R 

เงื่อนไขในการก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน : ไม่ม ี

ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 ของมลูค่าซื้อขาย 

2. ช่ือย่อ : PRINCIPAL iFIXED-D 

เงื่อนไขในการก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน : ไม่ม ี

ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 ของมลูค่าซื้อขาย 

3. ช่ือย่อ : PRINCIPAL iFIXED-A 

เงื่อนไขในการก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน : ไม่ม ี

ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 ของมลูค่าซื้อขาย 

4. ช่ือย่อ : PRINCIPAL iFIXED-I 

เงื่อนไขในการก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน : ไม่ม ี

ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.33 ของมลูค่าซื้อขาย 

5. ช่ือย่อ : PRINCIPAL iFIXED-C 

เงื่อนไขในการก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน : ไม่ม ี

ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.33 ของมลูค่าซื้อขาย 

6. ช่ือย่อ : PRINCIPAL iFIXED-X 

เงื่อนไขในการก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน : ไม่ม ี

ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.33 ของมลูค่าซื้อขาย 

ค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (Back-end fee) 

1. ช่ือย่อ : PRINCIPAL iFIXED-R 

เงื่อนไขในการก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน : ไม่ม ี

ประมาณการค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 ของมลูค่าซื้อขาย 

2. ช่ือย่อ : PRINCIPAL iFIXED-D 

เงื่อนไขในการก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน : ไม่ม ี

ประมาณการค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 ของมลูค่าซื้อขาย 

3. ช่ือย่อ : PRINCIPAL iFIXED-A 

เงื่อนไขในการก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน : ไม่ม ี

ประมาณการค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 ของมลูค่าซื้อขาย 

4. ช่ือย่อ : PRINCIPAL iFIXED-I 

เงื่อนไขในการก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน : ไม่ม ี

ประมาณการค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.33 ของมลูค่าซื้อขาย 

5. ช่ือย่อ : PRINCIPAL iFIXED-C 

เงื่อนไขในการก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน : ไม่ม ี
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ประมาณการค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.33 ของมลูค่าซื้อขาย 

6. ช่ือย่อ : PRINCIPAL iFIXED-X 

เงื่อนไขในการก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน : ไม่ม ี

ประมาณการค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.33 ของมลูค่าซื้อขาย 

    ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ (Switching in) 

1. ช่ือย่อ : PRINCIPAL iFIXED-R 

อตัราค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า : อัตราค่าธรรมเนียมเดยีวกนั ทัง้จากกองทุนรวมภายใต้บรษิัท
จดัการเดยีวกนั และจากบรษิทัจดัการอื่น 

ประมาณการอตัราค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า : อตัราเดยีวกบัค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end 
fee) 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็ผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีรุกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดใน 

ท านองเดยีวกนัไวแ้ลว้ 

2. ช่ือย่อ : PRINCIPAL iFIXED-D 

อตัราค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า : อัตราค่าธรรมเนียมเดยีวกนั ทัง้จากกองทุนรวมภายใต้บรษิัท
จดัการเดยีวกนั และจากบรษิทัจดัการอื่น 

ประมาณการอตัราค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า : อตัราเดยีวกบัค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end 
fee) 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็ผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีรุกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดใน 

ท านองเดยีวกนัไวแ้ลว้ 

3. ช่ือย่อ : PRINCIPAL iFIXED-A 

อตัราค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า : อัตราค่าธรรมเนียมเดยีวกนั ทัง้จากกองทุนรวมภายใต้บรษิัท
จดัการเดยีวกนั และจากบรษิทัจดัการอื่น 

ประมาณการอตัราค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า : อตัราเดยีวกบัค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end 
fee) 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็ผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีรุกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดใน 

ท านองเดยีวกนัไวแ้ลว้ 

4. ช่ือย่อ : PRINCIPAL iFIXED-I 

อตัราค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า : อัตราค่าธรรมเนียมเดยีวกนั ทัง้จากกองทุนรวมภายใต้บรษิัท
จดัการเดยีวกนั และจากบรษิทัจดัการอื่น 

ประมาณการอตัราค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า : อตัราเดยีวกบัค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end 
fee) 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็ผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีรุกจิเฉพาะ หรือภาษอีื่นใดใน 

ท านองเดยีวกนัไวแ้ลว้ 
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5. ช่ือย่อ : PRINCIPAL iFIXED-C 

อตัราค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า : อัตราค่าธรรมเนียมเดยีวกนั ทัง้จากกองทุนรวมภายใต้บรษิัท
จดัการเดยีวกนั และจากบรษิทัจดัการอื่น 

ประมาณการอตัราค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า : อตัราเดยีวกบัค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end 
fee) 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

ค่าธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็ผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีรุกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดใน 

ท านองเดยีวกนัไวแ้ลว้ 

6. ช่ือย่อ : PRINCIPAL iFIXED-X 

อตัราค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า : อัตราค่าธรรมเนียมเดยีวกนั ทัง้จากกองทุนรวมภายใต้บรษิัท
จดัการเดยีวกนั และจากบรษิทัจดัการอื่น 

ประมาณการอตัราค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า : อตัราเดยีวกบัค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end 
fee) 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็ผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีรุกิจเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดใน 

ท านองเดยีวกนัไวแ้ลว้ 

    ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก (Switching out) 

1. ช่ือย่อ : PRINCIPAL iFIXED-R 

อตัราค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก : อตัราค่าธรรมเนียมเดยีวกนั ทัง้กรณีสบัเปลีย่นออกไปยงักองทุน
รวมภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการ และบรษิทัจดัการอื่น 

ประมาณการอตัราค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก : อตัราเดยีวกบัค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนื (Back-
end fee) 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็ผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีรุกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดใน 

ท านองเดยีวกนัไวแ้ลว้ 

2. ช่ือย่อ : PRINCIPAL iFIXED-D 

อตัราค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก : อตัราค่าธรรมเนียมเดยีวกนั ทัง้กรณีสบัเปลีย่นออกไปยงักองทุน
รวมภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการ และบรษิทัจดัการอื่น 

ประมาณการอตัราค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก : อตัราเดยีวกบัค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนื (Back-
end fee) 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็ผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีรุกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดใน 

ท านองเดยีวกนัไวแ้ลว้ 

3. ช่ือย่อ : PRINCIPAL iFIXED-A 

อตัราค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก : อตัราค่าธรรมเนียมเดยีวกนั ทัง้กรณีสบัเปลีย่นออกไปยงักองทุน
รวมภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการ และบรษิทัจดัการอื่น 

ประมาณการอตัราค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก : อตัราเดยีวกบัค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนื (Back-
end fee) 
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รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็ผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีรุกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดใน 

ท านองเดยีวกนัไวแ้ลว้ 

4. ช่ือย่อ : PRINCIPAL iFIXED-I 

อตัราค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก : อตัราค่าธรรมเนียมเดยีวกนั ทัง้กรณีสบัเปลีย่นออกไปยงักองทุน
รวมภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการ และบรษิทัจดัการอื่น 

ประมาณการอตัราค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก : อตัราเดยีวกบัค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนื (Back-
end fee) 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็ผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีรุกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดใน 

ท านองเดยีวกนัไวแ้ลว้ 

5. ช่ือย่อ : PRINCIPAL iFIXED-C 

อตัราค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก : อตัราค่าธรรมเนียมเดยีวกนั ทัง้กรณีสบัเปลีย่นออกไปยงักองทุน
รวมภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการ และบรษิทัจดัการอื่น 

ประมาณการอตัราค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก : อตัราเดยีวกบัค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนื (Back-
end fee) 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็ผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีรุกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดใน 

ท านองเดยีวกนัไวแ้ลว้ 

6. ช่ือย่อ : PRINCIPAL iFIXED-X 

อตัราค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก : อตัราค่าธรรมเนียมเดยีวกนั ทัง้กรณีสบัเปลีย่นออกไปยงักองทุน
รวมภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการ และบรษิทัจดัการอื่น 

ประมาณการอตัราค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก : อตัราเดยีวกบัค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนื (Back-
end fee) 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็ผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีรุกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดใน 

ท านองเดยีวกนัไวแ้ลว้ 

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ม ี

ค่าธรรมเนียม : 0.0 บาท 

ต่อหน่วยลงทุน : 0.0 หน่วย 

หรือเศษของ : 0.0 หน่วย 

ในอตัรา ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : ม ี

ฉบบัละ : 0.0 บาท 

ในอตัรา ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

ค่าปรบักรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองท่ีก าหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่ม ี

ค่าธรรมเนียมอ่ืน : ม ี
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ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ : ม ี

ในอตัราไม่เกิน ร้อยละ ของมูลค่าหน่วยลงทุน : 0.0 

ตามทีจ่่ายจรงิ 

รายละเอียดเพ่ิมเติม (ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเกบ็จากผู้สัง่ซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน) : 

1. ค่าธรรมเนียมการโอนเงนิค่าซื้อและขายคนื (ถา้ม)ี 

ผู้ถือหน่วยลงทุนจะถูกเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมการโอนเงนิค่าซื้อและค่ าขายคืนหน่วยลงทุนตามที่ธนาคารพาณิชย์หรอื
สถาบนัการเงนิเรยีกเกบ็จรงิ 

2. บรษิทัจดัการอาจเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายอื่น ๆ จากผูล้งทุนหรอืผูถ้ือหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผูล้งทุนหรอืผูถ้ือ
หน่วยลงทุนร้องขอให้บรษิัทจดัการหรอืนายทะเบียนด าเนินการ ใด ๆ ให้เป็นกรณีพิเศษ นอกเหนือจากการด าเนินการ
ตามปกตขิองบรษิทัจดัการ หรอืนายทะเบยีน หรอืใหด้ าเนินการทีพ่สิูจน์ไดว่้าเป็นความประสงค์เฉพาะตวัของผูล้งทุนหรอื
ผูถ้อืหน่วยลงทุน เช่น ค่าธรรมเนียมการขอเปลี่ยนขอ้มลูทางทะเบยีนใหม่ เช่น หนังสอืรบัรองสทิธ ิหนังสอืรบัรองการโอน
หน่วยลงทุน เป็นต้น โดยบรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะคดิค่าธรรมเนียมจากผูล้งทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน 
ตามทีจ่่ายจรงิหรอืตามอตัราทีบ่รษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทุนก าหนดในการใหบ้รกิารลกัษณะดงักล่าว 

บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน/ การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน/ การสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุนกบัผูล้งทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากนั ตามประเภทของผูล้งทุน ตามมลูค่าการซื้อหน่วยลงทุน ตามระยะเวลาการถอื
ครองหน่วยลงทุน ตามช่องทางการซื้อขายหน่วยลงทุน หรอืตามเงื่อนไขทีบ่รษิทัจดัการอาจก าหนดขึน้ในอนาคต เพื่อเป็น
การอ านวยความสะดวก และเป็นประโยชน์ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ จะเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวในหนังสอืชีช้วนส่วนสรุป
ขอ้มูลส าคญั ทัง้นี้ หากมกีารเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดงักล่าวบรษิทัจดัการจะประกาศใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 
วนั ณ ที่ท าการของบรษิัทจดัการ และผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และ/หรอืประกาศทางเว็บไซด์ของ
บรษิทัจดัการ 

8.4 วิธีการค านวณและตดัจ่ายค่าธรรมเนียม 

1. การค านวณค่าธรรมเนียมตามหวัขอ้ค่าธรรมเนียมทีเ่รยีกเก็บจากผูส้ ัง่ซื้อหรอืผูถ้ือหน่วยลงทุน และ หวัข้อค่าธรรมเนียม
และค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ  หรอืภาษีอื่นใดในท านอง
เดยีวกนัไวแ้ลว้ 

2. การค านวณค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน จะ
ค านวณเป็นรายวนัและเรยีกเกบ็จากกองทุนเป็นรายเดอืน ภายใน 10 วนัท าการถดัจากวนัสิน้เดอืน 

3. ค่าใชจ้่ายทีเ่กี่ยวเนื่องกบัการบรหิารจดัการกองทุนในหวัขอ้ อื่น ๆ จะเรยีกเกบ็ตามทีจ่่ายจรงิ ในทางบญัชบีรษิทัจดัการจะ
พจิารณาตดัจ่ายทัง้จ านวนหรอืทยอยตดัจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายของกองทุนเฉลีย่เท่ากนัทุกวนัตามระยะเวลาทีจ่ะไดร้บัประโยชน์
จากค่าใชจ้่ายนัน้ทัง้นี้ การตดัค่าใชจ้่ายดงักล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชทีีเ่กีย่วขอ้ง 

4. ในกรณีทีมู่ลค่าของกองทุนรวมในขณะที่จดทะเบียนกองทรัพย์สนิเป็นกองทุนรวมมมีูลค่าไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาท หาก
ต่อมากองทุนรวมมมีูลค่าลดลงน้อยกว่า 50 ล้านบาท บรษิัทจดัการจะเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการจดัการตามหลกัเกณฑ์
ดงัต่อไปนี้ 

4.1 ค่าธรรมเนียมทีเ่รยีกเกบ็ตอ้งเป็นอัตรารอ้ยละทีไ่ม่สูงกว่าอตัรารอ้ยละของค่าธรรมเนียมเดิมทีบ่รษิทัจดัการเรยีกเกบ็ใน
ช่วงเวลาทีก่องทุนรวมมมีลูค่าไม่น้อยกว่า 50 ลา้นบาทโดยค านวณตามมลูค่าทีต่ราไวข้องหน่วยลงทุน 

4.2 ในกรณีอื่นนอกเหนือจากกรณีตาม 4.1 ให้บริษัทจดัการเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมการจดัการในอัตราที่แสดงได้ว่า
เหมาะสมและเป็นธรรม ทัง้นี้ โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน  

มลูค่าของกองทุนรวมใหค้ านวณตามมลูค่าทีต่ราไวข้องหน่วยลงทุน 

บรษิทัจดัการจะเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการจดัการเป็นอตัรารอ้ยละของมูลค่าทรพัยส์นิหรอืมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน
รวมเท่านัน้ 
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8.5 การเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย 

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายตามขอ้ “ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากผูซ้ื้อหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนและกองทุน” อาจมี
การเปลีย่นแปลงได ้โดยไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิรายละเอยีดโครงการ โดยบรษิทัจดัการจะด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

1. ในกรณีที่บรษิัทจดัการกองทุนรวมมคีวามประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรอืค่าใช้จ่ายตามที่ได้ระบุไว้ในโครงการและได้
ด าเนินการดงักล่าวแล้ว ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดงักล่าวให้ผูล้งทุนทราบอย่างทัว่ถงึภายใน 3 วนัท า
การนับแต่วนัทีม่กีารลดค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายดงักล่าว ทัง้นี้ การเปิดเผยข้อมูลต้องกระท าโดยวธิกีารทีเ่หมาะสมอนั
ท าให้มัน่ใจได้ว่าผู้ลงทุนไดร้บัทราบขอ้มูลดงักล่าว เช่น เผยแพร่ขอ้มูลไวบ้นเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการกองทุนรวม หรอื 
ณ สถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบรษิทัจดัการกองทุนรวม และผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุน (ถา้ม)ี เป็นตน้ 

การลดค่าธรรมเนียมหรอืค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าส านักงานให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิม่เติม
โครงการในเรื่องดงักล่าวเมื่อบรษิทัจดัการกองทุนรวมไดด้ าเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว 

2. ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมมคีวามประสงคจ์ะเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้ตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการ 
บรษิทัจดัการกองทุนรวมต้องค านึงถงึความสมเหตุสมผลกบัสภาพปกตทิางธุรกจิและประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั และ
ต้องเปิดเผยข้อมูลดงักล่าวให้ผูล้งทุนทราบล่วงหน้าอย่างทัว่ถงึดว้ยวธิกีารที่เหมาะสมอนัท าใหม้ัน่ใจไดว่้าผู้ลงทุนไดร้บั
ทราบข้อมูลดงักล่าว โดยอย่างน้อยต้องจดัให้มกีารเผยแพร่ขอ้มูลไว้บนเว็บไซต์ของบรษิัทจดัการกองทุนรวม และ ณ 
สถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบรษิัทจดัการกองทุนรวม และผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนหน่วย
ลงทุน (ถา้ม)ี ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้ 

2.1 ในกรณีทีก่ารเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้ไม่เกนิกว่าอตัราขัน้สูงของค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเดมิ
ตามที่ระบุไวใ้นโครงการ ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 
วนัท าการก่อนการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้ 

2.2 ในกรณีที่การเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิ่มขึ้นเกินกว่าอตัราขัน้สูงของค่าธรรมเนียมหรอืค่าใช้จ่ายเดมิ
ตามที่ระบุไว้อย่างชดัเจนในโครงการแล้วว่าบรษิัทจดัการกองทุนรวมสามารถกระท าการดงักล่าวได้ ทัง้นี้ ในรอบ
ระยะเวลาย้อนหลงั 1 ปีนับแต่วนัที่บรษิัทจดัการกองทุนรวมประสงค์จะขึ้นค่าธรรมเนียมหรอืค่าใช้จ่ายดงักล่าว ให้
บรษิทัจดัการกองทุนรวมด าเนินการตามหลกัเกณฑด์งันี้ 

(ก) ในกรณีทีก่ารเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้ไม่เกนิกว่าอตัรารอ้ยละ 5 ของอตัราขัน้สูงดงักล่าว ให้
บรษิัทจดัการกองทุนรวมเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวให้ผูล้งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วนัก่อนการเรยีกเก็บ
ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายทีเ่พิม่ขึน้ดงักล่าว 

(ข) ในกรณีทีก่ารเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้เกนิกว่าอตัรารอ้ยละ 5 ของอตัราขัน้สงูดงักล่าว บรษิทั
จดัการกองทุนรวมตอ้งไดร้บัมตพิเิศษ 

ในการเปิดเผยขอ้มลูตามวรรคหนึ่ง มใิหน้ ามาใชก้บักรณีทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมไดร้บัมตพิเิศษ” 

ทัง้นี้ การเปลีย่นแปลงขอ้ 2 (2.2) ใหบ้รษิทัจดัการแจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วนันับแต่
วนัเปลีย่นแปลงค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายดงักล่าว 

9. เคร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องของกองทุนรวม 

- เครื่องมอืการก าหนดใหผู้ล้งทุนเป็นผูร้บัภาระค่าใชจ้่าย 

การปรบัมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิด้วยสูตรการค านวณท่ีสะท้อนต้นทุนในการซ้ือขายทรพัยสิ์นของกองทุนรวม (swing 

pricing) : 

กองทุนรวมทัว่ไป 

อตัราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 1.00 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

ด้วยวิธีปฏิบติั : Full swing pricing , Partial swing pricing 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 
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1.  บรษิัทจดัการจะก าหนดอตัรา swing factor สูงสุดไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน และบรษิัทจดัการจะพจิารณา
เลอืกใช ้Swing Pricing ทีเ่ป็น Full Swing Pricing หรอื Partial Swing Pricing ตามดุลพนิิจของบรษิัทจดัการ โดยค านึงถึง
ประโยชน์ของกองทุนและผูถ้อืหน่วยลทุนเป็นส าคญั 

2.  swing factor มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจดัการก าหนด ซึ่งบริษัทจดัการอาจ
พจิารณาใช้ขอ้มูลประมาณการภายใต้ขอ้เท็จจรงิทีม่อียู่และหรอืสมมติฐานและหรอืการประเมนิจาก ปัจจยัที่เกี่ยวขอ้งเท่าที่
สามารถท าไดเ้พื่อใหส้ามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ โดยบรษิทัจดัการอาจพจิารณาปัจจยัต่าง 
ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื้อหรอืขายทรพัย์สนิของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bid-ask 
spread ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการซื้อขายทรพัย์สนิ ความผนัผวนในตลาดซื้อขายทรพัย์สิน ภาวะสภาพคล่องของตลาด
ทรพัย์สนิที่ลดลงจากปกติ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรกัษาสดัส่วนการลงทุน ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการท าธุรกรรม REPO 
เพื่อเสรมิสภาพคล่องรองรบัธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้าม)ี ภาษีและหรอือากรแสตมป์ทีเ่กี่ยวขอ้ง หรอืต้นทุนและค่าใชจ้่ายอื่นที่
เกีย่วขอ้ง รวมถงึปัจจยัอื่นๆ ทีก่ระทบสภาพคล่องของหลกัทรพัยท์ีก่องทุนรวมลงทุน เป็นตน้ 

3.  Swing Thresholds มหีลกัการในการพจิารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางทีบ่รษิทัจดัการก าหนด โดยบรษิทัจดัการอาจ
พจิารณาใช้ขอ้มูลประมาณการภายใต้ขอ้เท็จจรงิทีม่อียู่และหรอืสมมติฐานและหรอืการประเมนิจากปัจจยัที่เกี่ยวขอ้งเท่าที่
สามารถท าได้เพื่อใหส้ามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ โดยค านึงถึงปัจจยัทีเ่กี่ยวข้องกบัสภาพ
คล่องของกองทุนรวมเป็นส าคญั ทัง้นี้ บรษิทัจดัการอาจพจิารณาปัจจยัต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง ไดแ้ก่ พอร์ตการลงทุน นโยบาย
การลงทุน สภาวะตลาดของทรพัย์สนิที่ลงทุน รวมถึงปัจจยัอื่นๆ ที่กระทบสภาพคล่องของหลกัทรพัย์ที่กองทุนรวมลงทุน 
เป็นตน้ 

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

5.  ในกรณีทีเ่ป็นรายการในรปูแบบ omnibus account บรษิทัจะด าเนินการตามขอ้มูลทีไ่ดร้บัจากผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อ
คนืเท่าทีส่ามารถท าได ้(best effort) ภายใตส้ถานการณ์และขอ้จ ากดัในขณะนัน้ 

ขอ้สงวนสทิธิ ์

1.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะน าขอ้มลูของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถ้าม)ี มาใชใ้นการพจิารณาและหรอืตดัสนิใจเรื่องต่าง ๆ ที่
เกีย่วขอ้งการการใชเ้ครื่องมอื Swing Pricing ในวนัท าการนัน้ 

2.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธิที่จะปรบัเพิม่หรอืลดอตัรา swing factor ที่เกบ็จรงิได้ตามที่บรษิัทจดัการเหน็สมควร ซึ่งจะปรบั
เพิม่ไม่เกนิอตัราสงูสุดทีร่ะบุไวใ้นโครงการ 

3.  บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะน าค่าซื้อหน่วยลงทุนทีช่ าระเงนิดว้ยเชค็รวมเขา้เป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวนัท าการทีม่กีาร
ใช้เครื่องมอื swing pricing และบรษิัทจดัการจะน ายอดซื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวไปใชใ้นการพจิารณาและหรอืตดัสนิใจเรื่อง
ต่างๆ ทีเ่กี่ยวข้องการใช้เครื่องมอื swing pricing ในวนัท าการนัน้ ทัง้นี้บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการ
ด าเนินการใด ๆ ที่ไดด้ าเนินการหรอืตดัสนิใจไปแล้วทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการใช้เครื่องมอื swing pricing ในวนัท าการนัน้ แมห้าก
ภายหลงัปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทัง้หมดหรอืบางส่วนของวนัท าการนัน้ไม่สามารถเรยีกเก็บเงนิได้และรายการซื้อ
หน่วยลงทุนทีช่ าระดว้ยเชค็ทีเ่รยีกเกบ็ไม่ไดน้ัน้ ไม่ไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทุน ซึง่เป็นไปตามดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

4.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงแนวทางด าเนินการระหว่างการใชเ้ครื่องมอื โดยจะยงัคงเป็นไปตามทีส่านักงาน 
ก.ล.ต.และหรอืสมาคมบรษิทัจดัการลงทุนและหรอืหน่วยงานทีม่อี านาจอื่นกาหนดใหบ้ริษทัจดัการด าเนินการได ้

5.  บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธไิม่ใช้เครื่องมอื swing pricing ดงักล่าวในกรณีทีพ่จิารณาแล้วว่าค าสัง่ซื้อ-ขาย-สบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนไม่มผีลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมนีัยส าคญั และ/หรอือาจใช้ร่วมกบั เครื่องมอืในการบรหิารสภาพ
คล่องอื่นๆ แลว้แต่กรณี โดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

การพจิารณาใชเ้ครื่องมอื 

1.  บรษิัทจดัการอาจพจิารณาใช ้Swing Pricing ทีแ่ตกต่างกนัไดใ้นแต่ละวนัท าการ ทีม่กีารใชเ้ครื่องมอืนี้โดยเป็นไปตามดุลย
พนิิจของบรษิทัจดัการ โดยค านึงถงึและรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนและความเหมาะสมในทางปฏบิตัเิป็นส าคญั 
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2.  ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาใช ้partial swing pricing จะเป็นการใชเ้ฉพาะวนัท าการซื้อขายใดทีส่ดัส่วนของมูลค่าซื้อขาย
หน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรพัย์สินสุทธิทัง้หมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า  swing threshold ที่บริษัท
จดัการก าหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธขิองกองทุน ค านวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวก
มูลค่าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเขา้ (switch in) หกัดว้ยมูลค่าการขายคนืหน่วยลงทุน (redemption) และหกัด้วยมูลค่าการ
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก (switch out) 

ทัง้นี้ รายละเอยีดวธิกีารค านวณเป็นไปตามวธิทีีบ่รษิทัจดัการก าหนด 

- การก าหนดเงื่อนไขหรอืขอ้จ ากดัในการรบัค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน 

ระยะเวลาท่ีต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period) : 

กองทุนรวมทัว่ไป 

เม่ือผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าเกินกว่า : 3.00 % ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิ

จะต้องแจ้งบริษทัจดัการล่วงหน้าเป็นเวลา : 7 วนัท าการ 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

1.  ในกรณีทีเ่ป็นรายการในรปูแบบ omnibus account บรษิทัจะด าเนินการตามขอ้มูลทีไ่ดร้บัจากผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อ
คนืเท่าทีส่ามารถท าได ้(best effort) ภายใตส้ถานการณ์และขอ้จ ากดัในขณะนัน้ 

ขอ้สงวนสทิธิ ์

1.  ในกรณีทีม่กีารใช ้Notice period และมเีหตุทีท่ าใหต้้องใชเ้ครื่องมอือื่นดว้ย บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏบิตักิบัค าสัง่ที่
ไดจ้าก Notice period นัน้เช่นเดยีวกบัค าสัง่ทีไ่ดต้ามปกตใินวนัทีท่ ารายการดว้ย ทัง้นี้ บรษิทัจดัการอาจพจิารณาใช ้Notice 
period ร่วมกับเครื่องมืออื่น ได้แก่ Swing pricing, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรือ
เครื่องมืออื่น ๆ หรอือาจไม่ใช้เครื่องมือ Notice period ดงักล่าวในกรณีที่พจิารณาแล้วว่าค าสัง่ซื้อ-ขาย-สบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนไม่มผีลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมนีัยส าคญั โดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

2.  บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปรบัเพิ่มหรือลด Notice period ได้ตามที่บรษิัทจดัการเห็นสมควร ซึ่งจะปรบัเพิ่มไม่เกิน 
Notice period สูงสุดทีก่ าหนดไวใ้นโครงการ โดยบรษิทัจดัการจะเปิดเผยทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการและในหนังสอืชี้ชวน
ส่วนขอ้มลูกองทุนรวมหรอืผ่านทางช่องทางอื่นทีบ่รษิทัจดัการก าหนด 

3.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะน าขอ้มลูของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถ้าม)ี มาใชใ้นการพจิารณาและหรอืตดัสนิใจเรื่องต่าง ๆ ที่
เกีย่วขอ้งการการใชเ้ครื่องมอื Notice period ในวนัท าการนัน้ 

การพจิารณาใชเ้ครื่องมอื 

1.  บรษิัทจดัการอาจพิจารณาใช้ Notice period ที่แตกต่างกนัได้ในแต่ละวนัท าการที่มกีารใช้เครื่องมอืนี้โดยเป็นไปตามดุลย
พนิิจของบรษิทัจดัการ โดยค านึงถงึและรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนและความเหมาะสมในทางปฏบิตัเิป็นส าคญั 

2.  บรษิัทจดัการอาจพจิารณาใช้และก าหนดระยะเวลา Notice period โดยมหีลกัการในการพจิารณาเป็นไปตามนโยบายและ
แนวทางทีบ่รษิทัจดัการก าหนด โดยพจิารณาจากปัจจยัต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง โดยบรษิทัจดัการอาจพจิารณาใช ้ขอ้มลูประมาณ
การภายใต้ขอ้เทจ็จรงิทีม่อียู่และหรอืสมมตฐิานและหรอืการประเมนิจากปัจจยัที่เกีย่วขอ้งเท่าทีส่ามารถท าไดเ้พื่อใหส้ามารถ
ด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ๆ โดยค านึงถงึปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัสภาพคล่องของกองทุนรวมเป็นส าคญั 
ทัง้นี้  บริษัทจดัการอาจพิจารณาปัจจยัต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้แก่ พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน สภาวะตลาดของ
ทรพัยส์นิทีล่งทุน รวมถงึปัจจยัอื่นๆ ทีก่ระทบสภาพคล่องของหลกัทรพัยท์ีก่องทุนรวมลงทุน เป็นตน้ 

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) : 

กองทุนรวมทัว่ไป 

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต า่กว่าร้อยละ : 10.00 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

โดยบริษทัจดัการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 7 วนัท าการ 

ในทุกรอบเวลา : 30 วนั 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 
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1.  บริษัทจดัการจะท าการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน (redemption) และสบัเปลี่ยนออก (switch out) ไม่เกินRedemption Gate 
ตามราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ณ วนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ เวน้แต่กรณีที่กองทุนมสีภาพคล่องเพยีงพอ บรษิทั
จดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเกนิกว่า Redemption Gate ทีป่ระกาศใช ้

2.  ในกรณีที่บรษิัทจดัการก าหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณีดงักล่าวRedemption 
Gate จะใชเ้ฉพาะวนัท าการซื้อขายใดที ่สดัส่วนของมลูค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธขิองกองทุนเทยีบกบั มลูค่าทรพัย์สนิสุทธิ
ทัง้หมดของกองทุน มคี่าเท่ากบัหรอืมากกว่า Gate threshold ทีบ่รษิทัจดัการก าหนด โดยที ่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิ
ของกองทุน ค านวณจาก มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มลูค่าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ (switch in) หกั
ดว้ยมลูค่าการขายคนืหน่วยลงทุน (redemption) และหกัดว้ยมลูค่าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก (switch out) 

3.  บรษิัทจดัการจะพจิารณาก าหนดวธิีการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสดัส่วน (pro-rata 
basis) ของค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออก ณ วนัทีใ่ช ้Redemption Gate ดงันัน้ ผูถ้ือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้
รบัการจดัสรรหน่วยลงทุน และมูลค่าหน่วยลงทุนทัง้จ านวน ในวนัที่ส่งค าสัง่ขายคนืหรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนนัน้ รวมทัง้
อาจไม่ไดร้บัเงนิค่าขายคนืทัง้จ านวนภายในระยะเวลาทีก่ าหนดไว ้

ส าหรบัค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออกส่วนที่เหลอื บรษิัทจดัการจะน าไปท ารายการในวนัท าการ รบัซื้อคืน
หน่วยลงทุนถัดไป รวมกับค าสัง่รบัซื้อคืนหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออกใหม่ตามสดัส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการ
จดัล าดบัก่อน-หลงัของค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน โดยปัจจุบนับรษิทัจดัการยงัไม่เปิดให้มกีารยกเลกิค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุนและสบัเปลีย่นออกจากผูถ้อืหน่วยลงทุนทีส่่งค าสัง่มาแลว้ในวนัทีม่กีารใช้ Redemption Gate ดงักล่าว 

อย่างไรกต็าม หากเมื่อบรษิทัจดัการมรีะบบงานส าหรบัรองรบัการจดัการกรณีเปิดให้มกีารยกเลกิค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน
และสบัเปลี่ยนออก บรษิทัจดัการอาจเปิดใหม้กีารยกเลกิค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลีย่นออกส่วนทีเ่หลอืได ้ซึ่งจะ
เป็นไปตามเงื่อนไขและวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการก าหนด ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าก่อนการด าเนินการดงักล่าว 

4.  บรษิทัจดัการอาจพจิารณาก าหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครัง้แตกต่างกนัได ้แต่ Redemption Gate 
จะไม่ต ่ากว่า Redemption Gate ขัน้ต ่า และ gate period จะไม่มากกว่าระดบัเพดานทีร่ะบุไวใ้นโครงการ 

5.  บรษิทัจดัการจะท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออก ไม่เกนิ Redemption Gate ตามราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 
ณ วนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ เวน้แต่กรณีที่กองทุนมสีภาพคล่องเพยีงพอ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะรบัซื้อ
คนืหน่วยลงทุนหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเกนิกว่า Redemption Gate ทีป่ระกาศใช ้

6.  บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบเมื่อมกีารใช ้Redemption gate โดยไม่ชกัชา้ 

7.  ในกรณีทีม่กีารใชเ้ครื่องมอื Redemption Gate นี้ บรษิทัจดัการอาจใชร้่วมกบัเครื่องมอืในการบรหิารความเสีย่งสภาพคล่อง
อื่นไดโ้ดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

8.  ในกรณีทีเ่ป็นรายการในรปูแบบ omnibus account บรษิทัจะด าเนินการตามขอ้มูลทีไ่ดร้บัจากผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อ
คนืเท่าทีส่ามารถท าได ้(best effort) ภายใตส้ถานการณ์และขอ้จ ากดัในขณะนัน้ 

ขอ้สงวนสทิธิ ์

1.  บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะปรบัเพิ่มหรอืลดอตัรา Gate threshold รวมถึงเปลี่ยนแปลง gate period ได้ตามดุลยพินิจ
ของบรษิัทจดัการ โดยจะปรบัลดไม่ต ่ากว่า Redemption Gate ขัน้ต ่าที่ระบุในโครงการ และไม่เกิน Gate period สูงสุด ที่
ระบุในโครงการ ทัง้นี้ รายละเอยีดวธิกีารค านวณเป็นไปตามวธิทีีบ่รษิทัจดัการก าหนด 

2.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกนิกว่า Redemption Gate ทีป่ระกาศใช ้

3.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางด าเนินการระหว่างการท า Redemption Gate ได้แก่การยกเลิก 
Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที่ก าหนด การใช้เครื่องมอือื่นแทน Redemption Gate เป็นต้น (ถ้าม)ี ทัง้นี้ ในกรณีที่ไม่
สามารถช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนในส่วนทีเ่หลอืได้ บรษิทัจดัการอาจพจิารณายกเลกิค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนทัง้หมดที่
คา้งอยู่ในรายการ และแจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีถู่กยกเลกิค าสัง่โดยไม่ชกัชา้ 

4.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะน าขอ้มลูของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถ้าม)ี มาใชใ้นการพจิารณาและหรอืตดัสนิใจเรื่องต่าง ๆ ที่
เกีย่วขอ้งการการใชเ้ครื่องมอื Redemption Gate ในวนัท าการนัน้ 
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5.  บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิไม่ใช้เครื่องมอื Redemption Gate ดงักล่าวในกรณีที่พิจารณาแล้วว่าค าสัง่ซื้อ-ขาย-สบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุนไม่มผีลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมนีัยส าคญั โดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

การพจิารณาใชเ้ครื่องมอื 

1.  บรษิทัจดัการอาจพจิารณาใช ้Redemption Gate ทีแ่ตกต่างกนัในแต่ละวนัท าการที่มกีารใชเ้ครื่องมอืนี้โดยเป็นไปตามดุลย
พนิิจของบรษิทัจดัการ โดยค านึงถงึและรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนและความเหมาะสมในทางปฏบิตัเิป็นส าคญั 

2.  บรษิทัจดัการอาจพจิารณาใช ้Redemption Gate เฉพาะกรณีทีเ่กดิสถานการณ์ไม่ปกต ิหรอืประเมนิว่าสถานการณ์อาจจะไม่
ปกติ โดยบริษัทจดัการอาจก าหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate threshold ได้ โดยค านึงถึงปัจจยัที่
เกี่ยวขอ้งกบัสภาพคล่องของกองทุนรวมเป็นส าคญั ทัง้นี้ บรษิทัจดัการอาจพจิารณาปัจจยัต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง ไดแ้ก่ มคีวาม
ผนัผวนในตลาดซื้อขายทรพัย์สนิ สภาพคล่องของตลาดทรพัย์สนิลดลงจากภาวะปกติ สภาพคล่องของกองทุนรวมผดิปกต ิ
หรอืประเมนิว่าสภาพคล่องของกองทุนจะไม่สอดคล้องกบัปรมิาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม เกดิการไถ่ถอนผดิปกต ิเกิด
การไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ที่ก าหนดไว้ หรอืปัจจยัอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของบรษิัทจดัการ รวมถึง
ปัจจยัอื่นๆ ทีก่ระทบสภาพคล่องของหลกัทรพัยท์ีก่องทุนรวมลงทุน เป็นตน้ 

- การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ทีร่บัไวห้รอืจะหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน 

(suspension of dealings) 

บริษทัจดัการกองทุนรวมสามารถด าเนินการได้สูงสุดไม่เกิน (วนัท าการ) : 1 

เวน้แต่จะไดร้บัการผ่อนผนัเวลาดงักล่าวจากส านักงาน ก.ล.ต. โดยบรษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแลว้ มคีวามเชื่อโดยสุจรติ
และสมเหตุสมผลว่า จ าเป็นต้องระงบัการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยไดร้บัความเหน็ชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ กรณีเกดิ เหตุตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด 

บรษิัทจดัการกองทุนรวมจะไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ที่รบัไวแ้ล้วหรอืจะหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนื
หน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื่นใดดังต่อไปนี้  ซึ่งไม่เกินกว่ากรณีที่ประกาศคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด 

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีร่บัไวแ้ล้ว หรอืเป็นการหยุดรบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนแก่ผูล้งทุน เฉพาะ
ราย เน่ืองจากปรากฏขอ้เทจ็จรงิดงันี้ 

   (ก) บรษิทัจดัการกองทุนรวมมเีหตุอนัควรสงสยัว่าผูล้งทุนรายนัน้ ๆ มสี่วนเกีย่วขอ้งกบัการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

(1) การกระท าทีเ่ป็นความผดิมูลฐานหรอืความผดิฐานฟอกเงนิตามกฎหมายเกี่ยวกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอก     
เงนิไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทย หรอืกฎหมายต่างประเทศ 

(2) การใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย 

(3) การกระท าทีเ่ป็นการปฏบิตัติามค าสัง่เกีย่วกบัการยดึหรอือายดัทรพัยส์นิโดยบุคคลผูม้อี านาจตามกฎหมาย 

   (ข) บรษิัทจดัการกองทุนรวมไม่สามารถด าเนินการรู้จกัลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจรงิเกี่ยวกบัลูกค้าได้ในสาระ         
ส าคญั 

2. อยู่ในระหว่างด าเนินการเปลี่ยนใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมรายอื่นเขา้บรหิารจดัการกองทุนรวมภายใต้การจดัการของตนอนั
เนื่องมาจาก การที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ว่าดว้ยการด ารงเงนิกองทุนของผูป้ระกอบธุรกจิการจดัการกองทุนรวม 
การจดัการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลกัทรพัยแ์ละการคา้หลกัทรพัย์ และการจดัจ าหน่ายหลกัทรพัยท์ีเ่ป็น
หน่วยลงทุน และการเป็นผูจ้ดัการเงนิทุนสญัญาซื้อขายล่วงหน้า ซึง่ใหก้ระท าไดไ้ม่เกนิ 3 วนัท าการ 

3. อยู่ในระหว่างด าเนินการเพื่อเลกิกองทุนรวม ในกรณีทีป่รากฏขอ้เทจ็จรงิซึ่งบรษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแล้วมคีวามเชื่อ
โดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าจะมกีารขายคนืหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดงัต่อไปนี้ และการเลิกกองทุนรวมจะ เป็น
ประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม 
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(ก) มกีารขายคนืหน่วยลงทุนสุทธ ิณ วนัใดวนัหนึ่งเกนิกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

(ข) มยีอดรวมการขายคนืหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วนัท าการ ซื้อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกนัคดิเป็นจ านวนเกิน
กว่า 2 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด ทัง้นี้ กรณีทีเ่ป็นกองทุนรวมทีม่กี าหนดระยะเวลาการรบัซื้อ
คนืหน่วยลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วง
ระยะเวลาเดยีวกนั ซึง่กองทุนรวมเปิดใหร้บัซื้อคนืหน่วยลงทุนเท่านัน้ 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะไม่ด าเนินการตามขอ้ 3 วรรคหนึ่ง หากบรษิทัจดัการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มคีวามเชื่อโดย
สุจรติและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่เนื่องจากกองทุนรวมยงัคงมี
ทรพัยส์นิคงเหลอื ทีม่คีุณภาพและมสีภาพคล่องอย่างเพยีงพอ และผูถ้อืหน่วยลงทุนทีเ่หลอือยู่จะไม่ไดร้บัผลกระทบจากการขาย
คนืนัน้ 

10. ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรพัย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน : ค านวณ
ของทุกสิน้วนัท าการ และประกาศภายในวนัท าการถดัไป 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

บริษัทจดัการจะค านวณมูลค่าทรพัย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ประกาศก าหนด และตามที่สมาคมบรษิัทจดัการลงทุนก าหนดโดยได้รบัความเห็นชอบจาก
ส านักงาน ก.ล.ต. 

1 มลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

2 มลูค่าหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ

3 มลูค่าหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงนิปันผล 

4 มลูค่าหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดสะสมมลูค่า 

5 มลูค่าหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนสถาบนั 

6 มลูค่าหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยชนิดผูล้งทุนกลุ่ม 

7 มลูค่าหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนพเิศษ 

กองทุนมกีารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามชนิด ดงันัน้ มลูค่าหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมมีลูค่าไม่เท่ากนั 

มูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองแต่ละชนิดหน่วยลงทุนรวมกนัจะเท่ากบัมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม ซึ่งผลประโยชน์ทีเ่กิดจาก
การลงทุนจะถอืเป็นประโยชน์ของกองทุนรวม และจะถูกปันส่วนตามสดัส่วนมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองหน่วยลงทุนแต่ละชนิด 

ในกรณีที่มกีารลงทุนในต่างประเทศบรษิัทจดัการจะค านวณจากมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวมในส่วนที่ลงทุนในประเทศ 
รวมกบัมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวมในส่วนที่ลงทุนในต่างประเทศ เพื่อใช้ในการค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิราคาขาย
หน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

อนึ่ง ในการใช้อัตราแลกเปลี่ยนเพื่อค านวณมูลค่าทรพัย์สินสุทธิเป็นเงินบาท บริษัทจดัการจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงนิตรา
ต่างประเทศ (Spot Rate) ที่ประกาศโดย Bloomberg ณ วนัท าการค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน ที่เวลา
ประมาณ 16.00 น. เป็นเกณฑใ์นการค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธเิป็นเงนิบาท 

ทัง้นี้ หากข้อมูลดงักล่าวไม่ปรากฏอยู่ในระบบข้างต้น บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่อ้างอิงจากแหล่งอื่น  
ภายใต้ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ เช่น อตัราแลกเปลี่ยนจาก APEX ณ วนัท าการค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธแิละ
มูลค่าหน่วยลงทุนที่เวลาประมาณ 16.00 น. หรอืระบบอื่นใดทีม่กีารเผยแพร่ขอ้มูลและสามารถอ้างองิได ้เป็นต้น เป็นเกณฑ์ใน
การค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธเิป็นเงนิบาท โดยอตัราแลกเปลี่ยนทีอ่้างองิจะต้องเป็นไปตามทีป่ระกาศสมาคม หรอืประกาศที่
เกี่ยวขอ้งก าหนดส าหรบัการค านวณมูลค่ายุตธิรรมของตราสารลงทุนทีม่อีายุไม่เกนิ 90 วนั ประเภทมดีอกเบี้ย บรษิทัจดัการจะ
ค านวณโดยใชมู้ลค่าเงนิตน้บวกดอกเบีย้คา้งรบัจนถงึวนัค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม กรณีเป็นตราสารประเภทมี
ส่วนลด ให้ใชร้าคาทุนตดัจ าหน่าย (Amortized Cost) เป็นมูลค่าเงนิต้น โดยวธิกีารตดัจ าหน่ายให้ใช้วธิีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จรงิ
หรอืวธิอีื่นทีใ่หผ้ลไม่ต่างจากวธิอีตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิอย่างมนีัยส าคญั 
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ดูรายละเอยีดการค านวณและการประกาศมลูค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนเพิ่มเตมิในหนังสอืชี้ชวน
ส่วนขอ้มลูกองทุนรวม 

การค านวณมูลค่ าท รัพย์สินสุทธิ แยกตามรายชนิดของหน่วยลงทุ น  ผู้ ลงทุ นสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่  : 
https://www.principal.th/ 

ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง บรษิัทจดัการจะด าเนินการและชดเชยราคาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก าหนดใน
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนและหรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์ว่าดว้ย
เรื่องการด าเนินการในกรณีทีม่ลูค่าหน่วยลงทุนหรอืราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง 

ในกรณีที่ได้รบัความเห็นชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ เนื่องจากมเีหตุจ าเป็นและสมควรทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุม ของบรษิัท
จดัการ โดยเหตุดงักล่าวส่งผลใหบ้รษิทัจดัการไม่ไดร้บัขอ้มลูเกี่ยวกบัราคาของทรพัยส์นิทีก่องทุนลงทุน หรอืไม่สามารถค านวณ
หรอืประกาศมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนื หน่วยลงทุนได ้บรษิทัจดัการจะ
ด าเนินการประกาศสาเหตุ และแนวทางปฏบิตัใิหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบผ่านช่องทาง ทีเ่ข้าถงึไดง้่ายและทัว่ถงึ ภายในเวลาที่ผู้
ลงทุนสามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูในการตดัสนิใจลงทุนได ้
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           แนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียง 

         ผูล้งทุนสามารถตรวจดแูนวทางในการใชส้ทิธอิอกเสยีงและการด าเนินการใชส้ทิธอิอกเสยีงในการประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัต่างๆ ในรอบ
ปีปฏทินิ ไดจ้าก website ของบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

 
            รายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีการท าธรุกรรมกบักองทุนรวม 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร ์ฟิกซ์ อินคมั 
ตัง้แต่วนัท่ี  1  ธนัวาคม  2564  ถึงวนัท่ี  30  พฤศจิกายน  2565 

- ไม่ม ี- 

หมายเหตุ : ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการท าธุรกรรมกบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบักองทุนรวมไดท้ี ่บรษิทั
จดัการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจดัการ (www.principal.th) และส านักงาน 
ก.ล.ต. (www.sec.or.th)  

 
รายชื่อผู้จดัการกองทุนท่ีบริหารจดัการกองทุนรวม 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร ์ฟิกซ์ อินคมั 
1. นายศุภกร ตุลยธญั, CFA 
2. นางสาวชนัยกานต ์สวสัดฤิกษ ์
3. นายนิค ศรวีรีะวานชิกุล 
4. นางสาวเตม็เดอืน พฒัจนัจุน 

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถดูรายชื่อผู้จดัการกองทุนทัง้หมดได้ที่ website ของบริษัทจดัการ 
               (www.principal.th) 

 
รายงานรายละเอียดการรบัคา่ตอบแทน หรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีมิใช่ดอกเบีย้ หรือผลประโยชน์ทัว่ไปท่ีเกิดจากการลงทนุ 

 - ไม่ม ี- 
 

รายงานการรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทนุใช้บริการบุคคลอ่ืน (Soft Commission) 
ของธรุกิจกองทุนรวม 

- ไม่มกีารรบัผลประโยชน์ตอบแทนจากการใชบ้รกิารบุคคลอื่น (Soft Commission) - 
 

ค่านายหน้าทัง้หมดจากการท่ีบริษทัสัง่ซื้อขายหลกัทรพัยฯ์ 
- ไม่ม ี- (กองทุนตราสารหนี้) 

 
 
 

 

http://www.sec.or.th/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    ส่วนข้อผกูพนั
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1. บริษทัจดัการ :  

ชื่อ : บรษิทั หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนพรนิซเิพลิ จ ากดั  

ทีอ่ยู่ (ภาษาไทย) : 44 อาคารธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย ชัน้ 16 ถนนหลงัสวน แขวงลุมพนิี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330  

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

สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบ :  

(1) ยื่นค าขอจดทะเบยีนกองทรพัย์สนิซึง่เป็นเงนิทีไ่ดจ้ากการเสนอขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนรวมต่อส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนัท าการนับตัง้แต่วนัถดัจากวนัปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครัง้แรก 

(2) เมื่อไดร้บัอนุมตัใิหจ้ดัตัง้และจดัการกองทุนรวม จดัใหม้ขีอ้ผูกพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการ สญัญาแต่งตัง้ผูดู้แล
ผลประโยชน์ และหนังสอืชีช้วน ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

(3) จดัส่ง แจกจ่าย หรอืจดัใหม้หีนังสอืชีช้วนทีเ่ป็นปัจจุบนั จดัใหม้ใีบจองซื้อหน่วยลงทุนหรอืใบค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตาม
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

(4) ชีแ้จงและด าเนินการใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุนชีแ้จงขอ้มลูใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนหรอืผูท้ีส่นใจจะ
ลงทุนทราบในกรณีทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการ หรอืมเีหตุการณ์ทีม่ผีลกระทบอย่างมนีัยส าคญัต่อสทิธปิระโยชน์ของผูถ้อืหน่วย
ลงทุนหรอืต่อการตดัสนิใจในการลงทุนหรอืต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 

(5) เสนอขายหน่วยลงทุน ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

(6) เสนอขายหน่วยลงทุนเกนิจ านวนเงนิทุนของโครงการไดไ้ม่เกนิร้อยละ 15 ของจ า นวนเงนิทุนของโครงการหากบรษิทัจดัการแสดง
ความประสงค์ดงักล่าวไวอ้ย่างชดัเจนในโครงการ 

(7) ออกใบหน่วยลงทุน หรอืหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืสมุดบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืปรบัปรุงรายการในสมุดบญัชี
แสดงสทิธใินหน่วยลงทุนใหเ้ป็นปัจจุบนั และส่งใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน ตามรายละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นโครงการ 

(8) ลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่หลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิอื่นหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลายอย่าง แลว้แต่กรณี ตาม
รายละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นโครงการ และจดัท ารายงานตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

(9) ค านวณและประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตาม
ระยะเวลา หลกัเกณฑ์และวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

(10) ด าเนินการตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดในกรณีทีม่ลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วย
ลงทุน จ านวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไม่ถูกตอ้ง 

(11) ขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามรายละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นโครงการและตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

(12) บรษิทัจดัการอาจเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดม้คี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุน
เปิดไดต้ามรายละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นโครงการและตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

(13) บรษิทัจดัการอาจไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัไวแ้ล้วหรอือาจหยุดรบัค าสัง่ซื้อ
หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนได ้ตามรายละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นโครงการและตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนด 

(14) ในกรณีทีก่องทุนเปิดไม่สามารถช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนได ้และผูถ้อืหน่วยลงทุนทีส่ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุน
ตกลงทีจ่ะรบัช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิบรษิทัจดัการอาจช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุน
ดงักล่าวเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัย์สนิอื่นได ้โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ ทัง้นี้ ตามทีก่ าหนดในรายละเอยีด
โครงการและตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่มาคมก าหนด 
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(15) จดัท างบการเงนิของกองทุนรวมใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการบญัชสี าหรบักจิการทีม่ธีุรกจิเฉพาะดา้นการลงทุนและตามหลกัเกณฑ์
และวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

(16) จดัท ารายงานทุกรอบปีบญัช ีเพื่อแสดงขอ้มลูเกีย่วกบักองทุนเปิดของรอบปีบญัช ีและส่งรายงานดงักล่าวใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ี
ชื่ออยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนและส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในสามเดอืนนับแต่วนัสิ้นปีบญัช ีทัง้นี้ หากบรษิทัจดัการ
เลอืกจดัท าและส่งรายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดอืนตามปีปฏทินิใหร้ะยะเวลาการส่งรายงานเพื่อแสดงขอ้มลูเกีย่วกบักองทุนรวม
ของรอบปีบญัชขียายเป็นภายในสีเ่ดอืนนับแต่วนัสิ้นปีบญัช ี

(17) จดัท ารายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดอืนของรอบปีบญัชหีรอืปีปฏทินิ เพื่อแสดงขอ้มลูเกีย่วกบักองทุนเปิดของรอบระยะเวลาหก
เดอืนนัน้ และส่งรายงานดงักล่าวใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ชีื่ออยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนและส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ภายในสองเดอืนนับแต่วนัสิ้นรอบระยะเวลาหกเดอืนดงักล่าว ทัง้นี้ ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการ 

เลอืกจดัท าและส่งรายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดอืนตามรอบปีบญัช ีใหบ้รษิทัจดัการไดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งจดัท าและส่งรายงาน
ดงักล่าวในรอบระยะเวลาหกเดอืนหลงัส าหรบัปีบญัชนีัน้  

(18) จดัใหม้รีายงานทุกรอบปีบญัช ีรายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดอืนของรอบปีบญัชหีรอืปีปฏทินิ ของรอบระยะเวลาล่าสุดไว ้ณ ทีท่ า
การทุกแห่งของบรษิทัจดัการ และสถานทีต่ดิต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุน เพื่อให้
ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูไดแ้ละจดัส าเนาใหเ้มื่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรอ้งขอ 

(19) จดัท าและส่งรายงานเกี่ยวกบัขอ้มลูการจดัการกองทุนรวมส าหรบัทุกรอบระยะเวลา 6 เดอืนของรอบปีบญัชหีรอืของรอบปีปฏทินิและ
รายงานทุกรอบปีบญัชขีองกองทุนตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด และส่งรายงานดงักล่าวแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนที่มชีื่อ
อยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนและส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 2 เดอืนนับแต่วนัสิน้รอบระยะเวลา 6 เดอืน และ ภายใน 
3 เดอืนนับแต่วนัสิน้ปีบญัช ีทัง้นี้ หากบรษิทัจดัการเลอืกจดัท าและจดัส่งรายงานรอบปีบญัชตีามรายงานรอบปีปฎทินิ บรษิทัจดัการ
สามารถขยายระยะเวลาการส่งรายงานเพื่อแสดงขอ้มลูเกีย่วกบักองทุนรวมเป็นภายใน 4 เดอืนนับแต่วนัสิน้รอบปีบญัชขีองกองทุน 
ตามล าดบั การจดัส่งรายงานดงักล่าวใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนนัน้ ใหบ้รษิทัจดัการจะด าเนินการอย่างน้อยดว้ยวธิกีารอย่างหนึ่งอย่างใด 
ดงัต่อไปนี้ 

(1) จดัส่งรายงานดงักล่าวในรปูแบบเอกสารสิง่พมิพ ์หรอื สื่อบนัทกึขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกส์ 

(2) เผยแพร่รายงานดงักล่าวบนเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการกองทุนรวม  

ทัง้นี้ ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนแจง้ความประสงคใ์หจ้ดัส่งรายงานดงักล่าวโดยวธิกีารตาม (1) ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวม
ด าเนินการตามวธิกีารดงักล่าวดว้ย 

ทัง้นี้ ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการเลอืกจดัท ารายงานรอบปีบญัชขีองกองทุน บรษิทัจดัการจะไดร้บัการยกเวน้ไม่ตอ้งจดัท าและจดัส่ง
รายงานในรอบระยะเวลา 6 เดอืนหลงัส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชนีัน้ เวน้แต่ในกรณีทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต.หรอืส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเหน็ชอบหรอืมปีระกาศแกไ้ขเป็นอย่างอื่น 

(20) จดัใหม้ผีูส้อบบญัชขีองกองทุนรวมทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต ตามประกาศของส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าดว้ยการใหค้วามเหน็ชอบผูส้อบบญัชี 

(21) จดัใหม้ผีูดู้แลผลประโยชน์ทีม่คีุณสมบตัติามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต ว่าดว้ยคุณสมบตัขิองผูดู้แลผลประโยชน์ของ
กองทุนรวมและหากมเีหตุตอ้งเปลี่ยนตวัผูดู้แลผลประโยชน์ไม่ว่าเพราะเหตุใด บรษิัทจดัการจะกระท าไดต้่อเมื่อไดร้บัอนุญาตจาก
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน 

(22) ประสานงานกบัผูดู้แลผลประโยชน์ตามรายละเอยีดในสญัญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน เช่น การส่งมอบ รบัมอบ แปลง
สภาพ จ าหน่าย จ่ายโอน ช าระ รบัช าระค่าหลกัทรพัย ์การรบัและจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายของกองทุน 

(23) แต่งตัง้นายทะเบยีนของกองทุนตามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร 

(24) แต่งตัง้ผูช้ าระบญัชกีองทุนเมื่อยุตหิรอืเลกิกองทุน ทัง้นี้ โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน 
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(25) ด าเนินการทีเ่กีย่วเนื่องกบัการบรหิารจดัการกองทุน เช่น การเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหลกัทรพัยท์ีก่องทุนลงทุน ดูแลตดิตามสทิธขิอง
กองทุน การด าเนินการทางกฎหมายเพื่อประโยชน์ของกองทุน 

(26) ด าเนินการเลกิกองทุนเมื่อมลูค่าหน่วยลงทุนหรอืมผีูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนเขา้ข่ายตอ้งเลกิกองทุนตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารที่
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

(27) ด าเนินการแก้ไขเพิม่เตมิรายละเอยีดโครงการจดัการกองทุนตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
ก าหนด 

(28) ขอรบัใบแทนหลกัฐานการรบัจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวมต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยเสยีค่าธรรมเนียมตาม
อตัราทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก า หนดในกรณีทีห่ลกัฐานดงักล่าวสญูหายหรอืถูกท าลาย 

(29) ปฏบิตักิารอื่น ๆ เพื่อใหบ้รรลุซึง่วตัถุประสงคข์องกองทุนและรกัษาไวซ้ึง่ผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนภายใตข้อบเขต หน้าที ่
และความรบัผดิชอบของบรษิทัจดัการ โดยปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ทีม่อียู่ในปัจจุบนัและทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิในอนาคต 

บรษิทัจดัการกองทุนรวมมหีน้าทีป่ฏบิตัติามขอ้ผกูพนั โครงการจดัการกองทุนรวม กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
ตลอดจนประกาศ กฎ หรอืค าสัง่ทีอ่อกโดยอาศยัอ านาจแห่งกฎหมายดงักล่าว ทัง้นี้ ในกรณีทีข่อ้ก าหนดในขอ้ผกูพนัหรอืโครงการจดัการ
กองทุนรวมขดัหรอืแยง้กบัหลกัเกณฑใ์นกฎหมาย ประกาศ กฎ หรอืค าสัง่ดงักล่าว หากบรษิทัจดัการกองทุนไดด้ าเนินการใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมาย ประกาศ กฎ หรอืค าสัง่นัน้ ใหถ้อืว่าบรษิทัจดัการกองทุนไดป้ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามขอ้ผกูพนัหรอืโครงการจดัการกองทุนรวมแล้ว  

เงื่อนไขการเปลี่ยนบรษิทัจดัการ :  

ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นบรษิทัจดัการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยค าสัง่ของส านักงาน หรอืโดยเหตุอื่นใดตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 บรษิทัจดัการกองทุนรวมตอ้งด าเนินการตามทีจ่ าเป็นเพื่อใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมรายใหม่เขา้ท าหน้าทีต่่อไป
ได ้ซึง่รวมถงึการส่งมอบเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ใหแ้ก่บรษิทัจดัการกองทุนรวมรายใหม่  

 

  2. ผู้ดแูลผลประโยชน์ :  

ชื่อ : ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน)  

ทีอ่ยู่ : อาคาร 140 ไวรเ์ลส (140 WIRELESS) ชัน้ 11 12 และ 14 ถนนวทิยุ แขวงลุมพนิี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบ :  

(1) ดูแลใหบ้รษิทัจดัการปฏบิตัติามหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการจดัการกองทุนและขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วย
ลงทุนกบับรษิทัจดัการ พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอืประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ทีม่อียู่ในปัจจุบนัและทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิในอนาคต โดยเคร่งครดั 

(2) รบัฝากทรพัยส์นิของกองทุนโดยแยกไวต้่างหากจากทรพัยส์นิอื่น รวมถงึการดูแลและเกบ็รกัษาทรพัยส์นิของกองทุน รับเงนิและ
ทรพัยส์นิต่าง ๆ ทีก่องทุนพงึไดร้บัจากการจดัตัง้และจดัการกองทุน เช่น เงนิปันผล ผลตอบแทนรบัจากหลกัทรพัย ์ผลตอบแทน เงนิ
ตน้อื่นใดทีไ่ดจ้ากหลกัทรพัย์หรอืจากการจ าหน่ายหรอืเวนคนืหลกัทรพัย ์เงนิช าระค่าซื้อหน่วยลงทุน หรอืเงนิไดอ้ื่นใดของกองทุน โดย
ดูแล รบัฝาก และเกบ็รกัษาไวใ้นบญัชเีงนิฝากและหรอืบญัชทีรพัยส์นิของกองทุนพรอ้มทัง้ดูแลใหก้ารเบกิจ่ายทรพัยส์นิของกองทุน
เป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการจดัการกองทุน รวมถงึการจ่ายเงนิจากบญัชเีงนิฝากของกองทุนเพื่อเป็นค่าใชจ้่ายของกองทุนตาม
ค าสัง่ของบรษิทัจดัการ 

ทัง้นี้ผูดู้แลผลประโยชน์จะรบัผดิชอบต่อความเสยีหาย ความสญูเสยี หรอืค่าใชจ้่ายใด ๆ ทีเ่กดิขึน้จากการไม่สามารถด าเนินการรบัหรอื
จ่ายเงนิไดท้นัตามก าหนดเวลาตามค าสัง่ของบรษิทัจดัการ  
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(3) จดัท าบญัชแีสดงการรบัจ่ายทรพัยส์นิของกองทุน เช่น จดัท ารายงานการด าเนินการตามค าสัง่ของบรษิทัจดัการในการรบัเงนิและ
ทรพัยส์นิต่าง ๆ ทีก่องทุนพงึไดร้บัจากการจดัตัง้และจดัการกองทุน เช่น เงนิปันผล ผลตอบแทน การจ าหน่ายหลกัทรพัย ์จดัท าบญัชี
และรบัรองความถูกตอ้งของทรพัย์สนิของกองทุนทีร่บัฝากไว้ 

(4) จดัใหม้กีารรบัมอบ ส่งมอบ เปลีย่นแปลง จ าหน่าย รบัช าระ ช าระราคาหลกัทรพัย ์และโอนหลกัทรพัยต์่างๆ ทีเ่ป็นทรพัยส์นิของ
กองทุน ตามค าสัง่ของบรษิทัจดัการ โดยผูดู้แลผลประโยชน์จะไดต้รวจสอบรายละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้งใหถู้กตอ้งครบถว้นก่อน 

(5) จดัท ารายงานการค านวณมลูค่าทรพัยส์นิ มลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 
และรายงานเกีย่วกบัเงนิสดของกองทุน 

(6) แจง้และรายงานใหบ้รษิทัจดัการทราบถงึสทิธทิีเ่กีย่วเน่ืองกบัทรพัยส์นิทีก่องทุนลงทุน เช่น สทิธใินการเขา้ประชุมผูถ้อืหุน้ สทิธใินการ
จองหุน้เพิม่ทุน สทิธใินการรบัเงนิปันผลหรอืผลตอบแทนหรอืเงินไดอ้ื่นใดจากหลกัทรพัย์รวมถงึการแจง้การเปลี่ยนแปลงของ
หลกัทรพัยท์ีม่ผีลกระทบต่อกองทุน เช่น การเปลีย่นแปลงมลูค่าหลกัทรพัย ์เป็นตน้ หรอืสถานะการปิดโอนของหลกัทรพัย์ โดยทนัททีี่
ผูดู้แลผลประโยชน์ไดร้บัทราบขอ้มลูเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

(7) จดัท ารายงานเสนอต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการกระท าการหรอืงดเวน้กระท าการจนก่อใหเ้กดิความ
เสยีหายแก่กองทุน หรอืไม่ปฏบิตัหิน้าทีต่ามมาตรา 125 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 

(8) ด าเนินการฟ้องรอ้งบงัคบัคดใีหบ้รษิทัจดัการปฏบิตัติามหน้าทีข่องตนหรอืฟ้องรอ้งเรยีกค่าสนิไหมทดแทนความเสยีหายจากบรษิทั
จดัการ ทัง้นี้เพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวง หรอืเมื่อไดร้บัค าสัง่จากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้นี้ ค่าใชจ้่ายในการ
ฟ้องรอ้งบงัคบัคดเีพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนในกองทุนใหเ้รยีกรอ้งจากทรพัยส์นิกองทุนนัน้ 

(9) รบัรองความถูกตอ้งในการค านวณมลูค่าทรพัยส์นิ มลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิและมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคารบัซื้อคนื
หน่วยลงทุน จ านวนหน่วยลงทุนทีเ่พิม่ขึน้จากการจ าหน่ายหน่วยลงทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน และจ านวนหน่วยลงทุนทีล่ดลงจากการ
ขายคนืหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุน ซึง่บรษิทัจดัการค านวณไวต้ามทีร่ะบุในรายละเอยีดโครงการ ทัง้นี้ผูดู้แลผลประโยชน์จะตอ้ง
ร่วมรบัผดิชอบต่อความสญูเสยี ความเสยีหาย ความรบัผดิ และค่าใชจ้่ายหรอืค่าธรรมเนียมใด ๆ ทีเ่กดิขึน้จากความผดิพลาดในการ
ค านวณมลูค่าทรพัยส์นิ มลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการ
ไดค้ านวณไวแ้ละผูดู้แลผลประโยชน์ไดร้บัรองความถูกตอ้งแลว้  

(10) ใหค้วามเหน็ชอบเมื่อบรษิทัจดัการเหน็ว่ามเีหตุจ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอนหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของกองทุนไดอ้ย่าง
สมเหตุสมผล ไม่สามารถค านวณมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุนไดอ้ย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรอืมเีหตุจ าเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครอง
ประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน ซึง่บรษิทัจดัการจะไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนที่
ไดร้บัมาแลว้ หรอืจะหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน หรอืใหค้วามเหน็ชอบกรณีการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็น
หลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิ การรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัยส์นิอื่นแทนการช าระหนี้ตามตราสารแห่งหนี้ตามวธิทีีค่ณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศก าหนด กรณีราคาขายหรอืราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และกรณีอื่นใด ทีก่ฎหมายหรอืประกาศทีเ่กีย่วขอ้ง
ก าหนดใหต้อ้งขอความเหน็ชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ 

(11) ใหค้วามเหน็ชอบแก่บรษิทัจดัการในการก าหนดวธิคี านวณมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุนตามราคาทีเ่ป็นธรรม เมื่อมเีหตุจ าเป็นท าใหว้ธิี
ค านวณมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุนตามวธิปีกตไิม่สามารถค านวณมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุนรวมไดอ้ย่างเป็นธรรมและเหมาะสม 
หรอืมเีหตุจ าเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืในกรณีทีเ่ป็นทรพัย์สนิอื่นของกองทุนทีส่ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ไม่ไดม้ปีระกาศก าหนดรายละเอยีดไว้ 

(12) ใหค้วามเหน็เกีย่วกบัการจดัการกองทุนของบรษิทัจดัการ เพื่อเป็นขอ้มลูประกอบในการจดัท ารายงานตามทีป่ระกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก า หนด เช่น รายงานทุกรอบปีบญัช ีรายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดอืนของรอบปีบญัชี
หรอืปีปฏทินิ โดยผูดู้แลผลประโยชน์จะจดัท าและน าส่งถงึบรษิทัจดัการภายใน 60 วนันับแต่วนัสิน้รอบบญัชขีองกองทุน และ 30 วนั 
นับแต่วนัสิน้รอบบญัชขีองกองทุนหรอืปีปฏทินิ ตามล าดบั 
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(13) เมื่อเกดิเหตุทีต่อ้งเลกิกองทุน ผูดู้แลผลประโยชน์จะสิน้สุดหน้าทีเ่มื่อผูช้ าระบญัชขีองกองทุนไดจ้ดทะเบยีนเลกิกองทุนกบัส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้นี้ ในระหว่างทีก่ารช าระบญัชยีงัไม่สิน้สุด ผูดู้แลผลประโยชน์จะดูแลและรบัฝากทรพัยส์นิของกองทุน
จนกว่าจะจดทะเบยีนเลกิกองทุนดงักล่าวกบัส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรยีบรอ้ยแล้ว และผูดู้แลผลประโยชน์จะดูแลตรวจสอบ
ใหผู้ช้ าระบญัชปีฏบิตัติามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหากผูช้ าระบญัชกีระท าการหรอืงดเวน้กระท าการตามทีก่ฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งประกาศก าหนด 
จนก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่กองทุน ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนจะรายงานใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั 

(14) จ่ายเงนิคนืใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ของผูช้ าระบญัชี 

(15) กรณีทีส่ญัญาสิน้สุดลงไม่ว่าดว้ยเหตุใดกต็าม ผูดู้แลผลประโยชน์จะด าเนินการโอน และหรอืส่งมอบทรพัยส์นิและขอ้มลูเอกสาร
ทัง้หมดของกองทุนใหแ้ก่ผูดู้แลผลประโยชน์รายใหม่หรอืผูช้ าระบญัช ี(แล้วแต่กรณี) หรอืตามค าสัง่ของบรษิทัจดัการหรอืค าสัง่ของ
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 30 วนันับแต่วนัทีส่ญัญาสิ้นสุดลง 

(16) หน้าทีอ่ื่นใดตามทีก่ฎหมายเกี่ยวกบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัยห์รอืกฎหมาย ก.ล.ต. ก าหนด โดยปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตาม
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอืประกาศส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ทีม่อียู่ในปัจจุบนัและทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิในอนาคต 

ผูดู้แลผลประโยชน์มอี านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบตามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมและตาม
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ซึง่รวมถงึหน้าทีดู่แลรกัษาประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน และเมื่อมกีาร
เปลีย่นแปลงผูดู้แลผลประโยชน์ ผูดู้แลผลประโยชน์รายเดมิมหีน้าทีด่ าเนินการตามทีจ่ าเป็นเพื่อใหผู้ดู้แลผลประโยชน์รายใหม่สามารถ
ปฏบิตัหิน้าทีต่่อไปได ้ซึง่การด าเนินการดงักล่าวรวมถงึการลงลายมอืชื่อในหนังสอืเพื่อรบัรองความถูกต้องและครบถ้วนของสิง่ทีส่่งมอบ
ใหผู้ดู้แลผลประโยชน์รายใหม่หากมกีารเปลีย่นแปลงผูดู้แลผลประโยชน์ 

ในกรณีทีผู่ดู้แลผลประโยชน์กระท าการ งดเวน้กระท าการ หรอืละเลยไม่ปฏบิตัหิน้าที ่ในการดูแลรกัษาประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน ผู้
ถอืหน่วยลงทุนอาจใชส้ทิธติามมาตรา 132 ประกอบกบัมาตรา 47 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ในการ
ฟ้องรอ้งบงัคบัคดกีบัผูดู้แลผลประโยชน์เพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวงได้ 

ผูดู้แลผลประโยชน์ตอ้งไม่กระท าการอนัเป็นการขดักบัผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผูถ้อืหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระท านัน้จะเป็นไป
เพื่อประโยชน์ของผูดู้แลผลประโยชน์เองหรอืประโยชน์ของผูอ้ื่น เวน้แต่เป็นการเรยีกค่าตอบแทนในการท าหน้าทีเ่ป็นผูดู้แลผลประโยชน์ 
หรอืเป็นการด าเนินการในลกัษณะทีเ่ป็นธรรมและไดเ้ปิดเผยขอ้มลูใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่างเพยีงพอแลว้ โดยผูถ้อืหน่วยลงทุน
ทีไ่ดท้ราบขอ้มลูดงักล่าวมไิดแ้สดงการคดัคา้น 

ในกรณีทีก่ารด าเนินการใดตอ้งไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน หากบรษิทัจดัการกองทุนรวมไม่ด าเนินการขอมต ิใหผู้ดู้แลผลประโยชน์มี
อ านาจด าเนินการตามทีจ่ าเป็นเพื่อขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนได ้ 

เงื่อนไขการเปลี่ยนผูดู้แลผลประโยชน์ :  

บรษิทัจดัการจะเปลีย่นตวัผูดู้แลผลประโยชน์เมื่อปรากฏเหตุขอ้ใดขอ้หนึ่งหรอืหลายขอ้ ดงัต่อไปนี้ ทัง้นี้โดยไดร้บัความเหน็ชอบจาก
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(1) เมื่อบรษิทัจดัการหรอืผูดู้แลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง มคีวามประสงคจ์ะบอกเลกิสญัญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ โดยบอกกล่าว
ใหอ้กีฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วนั 

(2) ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการหรอืผูดู้แลผลประโยชน์ไม่ปฏบิตัติามหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบทีไ่ดต้กลงไว ้ผูดู้แลผลประโยชน์หรอืบรษิทั
จดัการอาจบอกเลกิสญัญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ โดยบอกกล่าวใหอ้กีฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 30 วนั 

(3) ในกรณีทีม่กีารเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงการจดัการกองทุน หรอืมกีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์หรอืประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรอืกฎหมายหรอืกรณีอื่นใด อนั
จะมผีลเป็นการเพิม่ภาระหน้าทีแ่ก่ผูดู้แลผลประโยชน์ และผูดู้แลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรบัหน้าทีด่งักล่าว ผูดู้แลผลประโยชน์มี
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สทิธบิอกเลกิสญัญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ได ้โดยบอกกล่าวใหบ้รษิทัจดัการทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไม่น้อย
กว่า 90 วนั 

(4) ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนมมีตโิดยเสยีงขา้งมากซึง่คดิตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกึง่หนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนทีข่ายไดแ้ล้ว
ทัง้หมดของกองทุนเรยีกรอ้งใหม้กีารเปลีย่นแปลงผูดู้แลผลประโยชน์ 

(5) ในกรณีทีผู่ดู้แลผลประโยชน์น าขอ้มลูต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการกองทุนหรอืขอ้มลูอื่นทีเ่กีย่วขอ้งกบักองทุนไปเปิดเผย หรอืใช้
ในทางทีก่่อหรอือาจก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อกองทุนหรอืก่อใหเ้กดิประโยชน์แก่ผูดู้แลผลประโยชน์เอง บรษิทัจดัการสามารถบอก
เลกิสญัญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ได ้ทัง้นี้ การบอกเลกิสญัญาจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกว่า 15 วนั 

(6) ในกรณีทีผู่ดู้แลผลประโยชน์มคีุณสมบตัไิม่เป็นไปตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว่์าดว้ย
คุณสมบตัขิองผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมในภายหลงั บรษิทัจดัการจะด าเนินการใหผู้ดู้แลผลประโยชน์แก้ไขคุณสมบตัใิห้
ถูกตอ้งภายในสบิหา้วนันับแต่วนัทีบ่รษิทัจดัการทราบเหตุดงักล่าว และแจง้การแกไ้ขดงักล่าวใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ทราบภายในสามวนัท าการนับแต่วนัทีแ่กไ้ขเสรจ็สิ้น 

ในกรณีทีผู่ดู้แลผลประโยชน์มไิดแ้กไ้ขคุณสมบตัิใหถู้กตอ้งภายในก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง บรษิทัจดัการจะขออนุญาตเปลีย่นตวั
ผูดู้แลผลประโยชน์ต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในสบิหา้วนันับแต่วนัทีค่รบก าหนดเวลาดงักล่าว และเมื่อไดร้บัอนุญาต
แลว้ บรษิทัจดัการจะแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์รายใหม่แทนโดยพลนั 

(7) เมื่อผูดู้แลผลประโยชน์เป็นผูล้้มละลายตามค าสัง่ศาล 

(8) ในกรณีทีม่เีหตุใหต้อ้งเปลีย่นตวัผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน และตอ้งแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์อื่นแทน ใหก้ระท าไดต้่อเมื่อบรษิทั
จดัการไดร้บัอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แลว้ในกรณีผูดู้แลผลประโยชน์กระท าการอนัเป็นการขดัแยง้กบัประโยชน์
ของกองทุนรวมหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ม่เขา้ขอ้ยกเวน้ใหก้ระท าได ้หากเป็นกรณีทีม่นีัยส าคญัและไม่สามารถแก้ไขใหห้มดไป ให้
บรษิทัจดัการกองทุนรวมมอี านาจบอกเลกิสญัญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ได้ 

ในกรณีผูดู้แลผลประโยชน์กระท าการอนัเป็นการขดัแยง้กบัประโยชน์ของกองทุนรวมหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ม่เขา้ขอ้ยกเวน้ใหก้ระท า
ได ้หากเป็นกรณีทีม่นีัยส าคญัและไม่สามารถแกไ้ขใหห้มดไป ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมมอี านาจบอกเลกิสญัญาแต่งตัง้ผูดู้แล
ผลประโยชน์ได ้ 

สถานทีเ่กบ็รกัษาทรพัยส์นิกองทุนรวม :  

ชื่อ : สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน), ธ. 

ทีอ่ยู่ : 100 ถนนสาทรเหนือ สลีม บางรกั กรุงเทพฯ 10500  โทร.0-2724-5490, 0-2724-5207 

และ/หรอืทีบ่รษิทั ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั และ/หรอืที ่บรษิทั ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัยใ์นต่างประเทศ จ ากดั และ/หรอื
ทีต่วัแทนเกบ็รกัษาทรพัยส์นิทีผู่ดู้แลผลประโยชน์ไดแ้ต่งตัง้ และ/หรอื ผูร้บัฝากทรพัยส์นิใดๆ 

 

  3. นายทะเบียนหน่วยลงทุน :  

ชื่อ : บรษิทั หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั  

ทีอ่ยู่ : 44 อาคารธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย ชัน้ 16 ถนนหลงัสวน แขวงลุมพนิี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330  

โทร. 0-2686-9595  

 

4. ผู้จดัจ าหน่าย : - 

 

5. ผู้ดแูลสภาพคล่อง (Market Maker) : - 
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6.     ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) : - 

 

7.     ท่ีปรึกษาการลงทุน : - 

 

8.     ท่ีปรึกษากองทุน : - 

 

9.     ผู้ประกนั : - 

 

10.   ผู้รบัมอบหมายงานด้านการจดัการลงทุน (Outsource) : - 

 

11.   คณะตวัแทนผู้ถือหน่วยลงทุน : - 

 

12.   Prime Broker - 

 

13.   สิทธิหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน :  

13.1. สทิธใินการขายคนืหน่วยลงทุน :  

        ผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธใินการขายคนืหน่วยลงทุน ตามหวัขอ้ "การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน" 

13.2. สทิธใินการรบัเงนิปันผล :  

       จ่ายเงนิปันผล เฉพาะผูถ้อืหน่วยลงทุนทีถ่อืหน่วยลงทุนชนิดจ่ายปันผล และชนิดผูล้งทุนสถาบนั 

13.3. สทิธใินการโอนหน่วยลงทุน :  

        ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนและตอ้งช าระค่าใชจ้่ายและค่าธรรมเนียมการโอนตามระเบยีบวธิกีารทีน่าย 
 ทะเบยีนกองทุนก าหนด  

13.4. ขอ้จ ากดัการโอนหน่วยลงทุน :  

13.5. สทิธใินการลงมตเิพื่อแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการลงทุนหรอืแกไ้ขวธิจีดัการ :  

13.5.1 ผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธลิงมตเิพื่อใหบ้รษิทัจดัการท าการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนโดยบรษิทัจดัการจะกระท า
การตามหวัขอ้ "การขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน และวธิกีารแกไ้ขโครงการจดัการกองทุนรวม หรอืแกไ้ขวธิกีารจดัการ" 

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

13.6. สทิธใินการไดร้บัเงนิคนืเมื่อเลกิโครงการ :  

 ผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธทิีจ่ะไดร้บัเงนิคนืเมื่อบรษิทัจดัการเลกิกองทุนรวม โดยบรษิทัจดัการจะด าเนินการตามหวัขอ้ "การ 
 ช าระบญัชกีองทุนรวมและวธิกีารเฉลีย่เงนิคนืใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนเมื่อเลกิโครงการ" 

13.7. สทิธปิระโยชน์อื่น ๆ :  

        ไม่ม ี
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13.8. อื่น ๆ :  

   ผูถ้อืหน่วยลงทุนมคีวามรบัผดิจ ากดัเพยีงไม่เกนิค่าหน่วยลงทุนทีย่งัส่งใชแ้ก่บรษิทัจดัการกองทุนรวมไม่ครบ 

    การทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงคใ์นการซื้อหรอืลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้  
 ถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวยอมรบัทีจ่ะผกูพนัตามขอ้ก าหนดในขอ้ผกูพนัซึง่ลงนามโดยผูดู้แลผลประโยชน์ทีไ่ดร้บัการ 
 แต่งตัง้จากบรษิทัจดัการกองทุนรวมโดยชอบ 

   ผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธเิรยีกใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคนืเงนิทุนไดไ้ม่เกนิไปกว่าส่วน 
 ของทุนของกองทุนรวมทีต่นถอื ทัง้นี้ ในกรณีทีม่กีารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สทิธใินการไดร้บัประโยชน์ตอบแทนหรอื 
 การคนืเงนิทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนแต่ละชนิดตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดของหน่วยลงทุนชนิดนัน้ ๆ ดว้ย  

 

14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :  

14.1. รปูแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน :  

        - หนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน 

14.2. เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ :  

   กองทุนจะใชร้ะบบไรใ้บหน่วยลงทุน (Scripless) โดยจะด าเนินการดงัต่อไปนี้เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการให้ 
 ด าเนินการเป็นอย่างอื่น 

14.2.1 ส าหรบัการเสนอขายครัง้แรก 

ภายหลงัจากทีบ่รษิทัจดัการไดจ้ดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตามค าสัง่ซื้อทีส่มบูรณ์และบรษิทัจดัการไดร้บั
ช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะออกและจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนใหผู้ถ้อืหน่วย
ลงทุน ภายใน 15 วนันับตัง้แต่วนัถดัจากวนัสิน้สุดระยะเวลาการเสนอขายครัง้แรก 

14.2.2 ส าหรบัการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก 

ภายหลงัจากทีบ่รษิทัจดัการไดจ้ดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตามค าสัง่ซื้อทีส่มบูรณ์และบรษิทัจดัการไดร้บั
ช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะออกและจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนให้ผูถ้อืหน่วย
ลงทุน ภายใน 5 วนัท าการนับตัง้แต่วนัถดัจากวนัท าการขายหน่วยลงทุน 

14.2.3 เมื่อผูถ้อืหน่วยลงทุนซื้อและหรอืขายคนืหน่วยลงทุนแต่ละครัง้ และบรษิทัจดัการไดท้ ารายการดงักล่าวสมบูรณ์แล้ว นาย
ทะเบยีนหน่วยลงทุนจะออกและจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนใหผู้้ถอืหน่วยลงทุน ภายใน 5 วนัท าการนับตัง้แต่
วนัถดัจากวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนรายการนัน้ ๆ ซึง่บรษิทัจดัการจะถอืว่ายอดคงเหลอืของหน่วยลงทุนของกองทุนที่
ปรากฏในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนตามขอ้มลูของนายทะเบยีนหน่วยลงทุนและตามขอ้มลูในหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วย
ลงทุนฉบบัล่าสุดทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทุนจดัท าและน าส่งใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน เป็นขอ้มลูทางทะเบยีนของผูถ้อืหน่วยลงทุน
ทีถู่กตอ้งและเป็นปัจจุบนั 

14.2.4 ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถแจง้ใหน้ายทะเบยีนหน่วยลงทุนทราบถงึขอ้มลูทีผ่ดิพลาดหรอืไม่ครบถ้วน ในหนังสอืรบัรองสทิธใิน
หน่วยลงทุนได ้โดยตอ้งแจง้ใหน้ายทะเบยีนหน่วยลงทุนทราบภายใน 15 วนันับจากวนัทีน่ายทะเบยีนไดจ้ดัส่งหนังสอื
รบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนดงักล่าว 

14.2.5 บรษิทัจดัการและนายทะเบยีนขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นรูปแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนจากหนังสอืรบัรองสทิธิ
ในหน่วยลงทุนเป็นสมุดบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืรปูแบบอื่นทีส่ านักงานคณะกรรมการก.ล.ต. อนุญาต โดยบรษิทั
จดัการจะปิดประกาศรายละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้ง ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ 
ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการขายและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 
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14.2.6 หากเป็นกรณีผูถ้อืหน่วยลงทุน 2 คนถอืหน่วยลงทุนร่วมกนั นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะบนัทกึชื่อผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้หมด
เป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนร่วมกนัในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยจะถอืเอาบุคคลทีม่ชีื่อแรกในค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวมเป็น
ผูใ้ชส้ทิธใินฐานะผูถ้อืหน่วยลงทุนหรอืผูร้บัเงนิทีไ่ดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทุน 

บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะจดัท าหลกัฐานแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนให้แก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน เพื่อใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสามารถ
ใชอ้า้งองิต่อบรษิทัจดัการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได้ 

ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนจ าเป็นต้องใชใ้บหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการกองทุนรวมตอ้งจดัท าใบหน่วยลงทุนมอบใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน  

 

15. ก าหนดเวลา วิธีการ และข้อจ ากดัในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาใหม้กีารจ่ายเงนิปันผลของหน่วยลงทุนชนิดทีม่กีารจ่ายเงนิปันผล บรษิทัจดัการจะประกาศการจ่ายเงนิปัน
ผล วนัปิดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนเพื่อจ่ายเงนิปันผล และอตัราปันผลโดยไม่ชกัชา้ ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะปฏบิตัดิงันี้ บรษิทัเปิดเผยขอ้มลู
เกีย่วกบัการจ่ายเงนิปันผล วนัปิดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงนิปันผล และอตัราเงนิปันผลของกองทุน ดว้ยวธิกีารทีเ่หมาะสม
ดงัต่อไปนี้  

(1) เปิดเผยขอ้มลูผ่านช่องทางทีผู่ล้งทุนทัว่ไปสามารถเขา้ถงึได ้เวน้แต่เป็นกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั 

(2) แจง้ผูดู้แลผลประโยชน์ และผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ชีื่ออยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน รวมถงึผูถ้อืหน่วยลงทุนทีถ่อืหน่วยลงทุนชนิดไม่
ระบุชื่อผูถ้อืเมื่อไดร้บัการรอ้งขอ  

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีอ่าจจ่ายเงนิปันผลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงนิปันผล ดว้ยวธิกีารทีต่่างกนัส าหรบัหน่วยง
ทุนของหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงนิปันผลทีข่ายในช่วงระยะเวลาทีต่่างกนัได ้โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน ก.ล.ต.ก่อน ด าเนินการ
จ่ายเงนิปันผลในแต่ละครัง้ และจะถอืปฏบิตัเิพิม่เตมิตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศก าหนด  

ในกรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่ใชส้ทิธขิอรบัเงนิปันผลจ านวนใดภายในอายุความใชส้ทิธเิรยีกรอ้งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์
บรษิทัจดัการจะไม่น าเงนิปันผลจ านวนดงักล่าวไปใชเ้พื่อการอื่นใด นอกจากเพื่อประโยชน์ของหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดนัน้  

 

16. วิธีการช าระเงินหรือทรพัยสิ์นอ่ืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

บรษิทัจดัการอาจช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิได ้ในกรณีดงัต่อไปนี้ 

1. หากมกีารผดินัดช าระหนี้หรอืมพีฤตกิารณ์ว่าผูอ้อกตราสารแห่งหนี้หรอืลูกหนี้ตามสทิธเิรยีกรอ้งของกองทุนรวมจะไม่สามารถช าระหนี้
ได ้บรษิทัจดัการจะรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัยส์นิอื่นทัง้ทีเ่ป็นหลกัประกนัและมใิช่หลกัประกนัเพื่อกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการจดัการกองทุนรวมในกรณีทีผู่อ้อกตราสารแห่งหนี้หรอืลูกหนี้ตามสทิธเิรยีกรอ้งผดินัดช าระ
หนี้ ดงันี้  

   16.1 กรณีทีบ่รษิทัจดัการไดบ้นัทกึมลูค่าตราสารแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งของกองทุนรวมเป็นศูนย์ 

16.1.1 เมื่อมกีารบนัทกึมลูค่าตราสารแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งเป็นศูนย ์ผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกรายทีม่ชีื่ออยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วย
ลงทุน ณ วนัทีบ่รษิทัจดัการไดบ้นัทกึมลูค่า ตราสารแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งเป็นศูนย์เป็นผูม้สีทิธใินเงนิไดสุ้ทธจิาก
ทรพัยส์นิทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้ 

16.1.2 เมื่อไดร้บัทรพัยส์นิมาจากการรบัช าระหนี้ บรษิทัจดัการจะไม่น าทรพัยส์นิดงักล่าวและเงนิไดสุ้ทธจิากทรพัยส์นิทีไ่ดจ้าก
การรบัช าระหนี้ มารวมค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม และจะจ าหน่ายทรัพยส์นิทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้ใน
โอกาสแรกทีส่ามารถกระท าไดโ้ดยค านึงถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั เวน้แต่กรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ี
สทิธใินเงนิไดสุ้ทธจิากทรพัยส์นิทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้ตกลงรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัยส์นิดงักล่าวแทนเงนิ ทัง้นี้ ตาม
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่มาคมบรษิทัจดัการลงทุนก าหนดโดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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ในระหว่างทีบ่รษิทัจดัการยงัไม่สามารถจ าหน่ายทรพัยส์นิทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้ บรษิทัจดัการอาจจดัหาผลประโยชน์จาก
ทรพัยส์นินัน้ได ้และในกรณีทีม่คี่าใชจ้่ายในการบรหิารทรพัยส์นิ บรษิทัจดัการจะจ่ายจากเงนิส ารอง รายไดห้รอืผลประโยชน์
ทีไ่ดจ้ากการบรหิารทรพัยส์นินัน้  

16.1.3 เมื่อมเีงนิไดสุ้ทธจิากทรพัย์สนิทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัยส์นิอื่นในแต่ละครัง้ บรษิทัจดัการจะเฉลีย่เงนิไดสุ้ทธจิาก
ทรพัยส์นิทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้คนืใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่สีทิธใินเงนิไดสุ้ทธนิัน้ภายใน 45 วนันับ 

ตัง้แต่วนัถดัจากวนัทีม่เีงนิไดสุ้ทธิ และจะแจง้รายละเอยีดเกี่ยวกบัการเฉลีย่เงนิคนืไปยงัส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ภายใน 15 วนัท าการนับตัง้แต่วนัถดัจากวนัทีบ่รษิทัจดัการไดเ้ฉลี่ยเงนิคนื เวน้แต่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.จะผ่อน
ผนัระยะเวลาการเฉลีย่เงนิคนืเป็นอย่างอื่น 

16.1.4 เมื่อมกีารบนัทกึมลูค่าตราสารแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งเป็นศูนยแ์ลว้ ต่อมาปรากฏว่ากองทุนรวมไดร้บัช าระหนี้ตามตราสาร
แห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งดงักล่าวเป็นเงนิ บรษิทัจดัการจะปฏบิตัติามความในขอ้ 16.1.3 โดยอนุโลม 

16.2 กรณีทีบ่รษิทัจดัการไม่ไดบ้นัทกึมลูค่าตราสารแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งของกองทุนรวมเป็นศูนย์ 

16.2.1 ก่อนการรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัยส์นิอื่นทีม่ใิช่หลกัประกนัในแต่ละครัง้ บรษิทัจดัการจะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วย
ลงทุนโดยมตพิเิศษและบรษิทัจดัการจะระบุรายละเอยีดเกี่ยวกบัทรพัยส์นิทีก่องทุนรวมจะไดจ้ากการรบัช าระหนี้ มลูค่าของ
ทรพัยส์นิ ประมาณการค่าใชจ้่าย พรอ้มเหตุผลและความจ าเป็นในการรบัช าระหนี้ 

16.2.2 เมื่อไดร้บัทรพัยส์นิมาจากการรบัช าระหนี้ บรษิทัจดัการจะน าทรพัยส์นิดงักล่าวมารวมค านวณมูลค่าทรพัยส์นิสุทธขิอง
กองทุนรวมโดยจะก าหนดราคาทรพัยส์นินัน้เพื่อใชใ้นการค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวมตามหลกัเกณฑแ์ละ
วธิกีารทีส่ามาคมบรษิทัจดัการลงทุนก าหนดโดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะด าเนินการ
กบัทรพัยส์นิดงักล่าวดงันี้ 

(1) กรณีเป็นทรพัยส์นิประเภททีก่องทุนรวมสามารถลงทุนในหรอืมไีวไ้ด ้บรษิทัจดัการอาจมไีวซ้ึ่งทรพัยส์นิดงักล่าวต่อไป
เพื่อเป็นทรพัยส์นิของกองทุนรวมกไ็ด้ 

(2) กรณีเป็นทรพัยส์นิประเภททีก่องทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรอืมไีวไ้ด ้บรษิทัจดัการจะจ าหน่ายทรพัยส์นิดงักล่าวใน
โอกาสแรกทีส่ามารถกระท าไดโ้ดยค านึงถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั และในระหว่างทีบ่รษิทัจดัการยงั
ไม่สามารถจ าหน่ายทรพัยส์นิดงักล่าว บรษิทัจดัการอาจจดัหาผลประโยชน์จากทรพัยส์นิดงักล่าวในกรณีทีม่คี่าใชจ้่ายใน
การบรหิารทรพัยส์นิ บรษิทัจดัการจะจ่ายจากทรพัยส์นิของกองทุนรวม 

16.3 ในกรณีทีม่พีฤตกิารณ์ว่าผูอ้อกตราสารแห่งหนี้หรอืลูกหนี้ตามสทิธเิรยีกรอ้งจะไม่สามารถช าระหนี้ได ้บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะ
ด าเนินการใหผู้ถ้อืหน่วยทุกรายทีม่ชีื่ออยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ณ วนัทีม่พีฤตกิารณ์ว่าผูอ้อกตราสารแห่งหนี้หรอืลูกหนี้ตาม
สทิธเิรยีกรอ้งจะไม่สามารถช าระหนี้ได ้เป็นผูม้สีทิธใินเงนิไดสุ้ทธจิากทรพัยส์นิอื่นทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้กไ็ด ้ทัง้นี้ ในการ
ด าเนินการดงักล่าว บรษิทัจดัการไม่ตอ้งน าตราสารแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งนัน้มารวมค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

เงื่อนไขเพิม่เตมิ : 

ในการเฉลีย่เงนิคนืแต่ละครัง้ตามขอ้ 16.1.3 หากบรษิทัจดัการมเีหตุผลแสดงใหเ้หน็ว่า เงนิไดสุ้ทธจิากทรพัยส์นิทีไ่ดจ้ากการรบั
ช าระหนี้ไม่คุม้กบัภาระค่าใชจ้่ายในการเฉลีย่เงนิคนืใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการอาจน าเงนิไดสุ้ทธดิงักล่าวไปรวมจ่ายใน
โอกาสแรกทีก่ารเฉลีย่เงนิคนืใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะคุม้กบัภาระค่าใชจ้่ายกไ็ด ้ทัง้นี้ หากไดม้กีารจ าหน่าย 

ทรพัยส์นิทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้จนครบถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงนิไดสุ้ทธนิัน้ไม่คุม้กบัภาระค่าใชจ้่ายในการเฉลีย่เงนิคนื บรษิทัจดัการ
อาจน าเงนิไดสุ้ทธดิงักล่าวมารวมค านวณเป็นมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวมกไ็ด ้

2. กรณีบรษิทัจดัการไม่สามารถช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเงนิ และจะช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นแทน 
บรษิทัจดัการจะก าหนดขัน้ตอนการด าเนินการต่อไป โดยตอ้งไดร้บัมตพิเิศษใหช้ าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเป็นหลกัทรพัย ์หรอื
ทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิสดไดต้ามเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งดงัต่อไปนี้ 
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(1) การช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าว มวีตัถุประสงคเ์พื่อใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนน าหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นนัน้ไปช าระเป็นค่าซื้อ
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นทีบ่รษิทัจดัการเป็นผูร้บัผดิชอบด าเนินการ 

(2) บรษิทัจดัการไม่สามารถช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเงนิ 

(3) ผูถ้อืหน่วยลงทุนตกลงรบัช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิได้ 

3. บรษิทัจดัการอาจช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิได ้ในกรณีทีเ่ป็นการช าระค่า
ขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่กองทุนส ารองเลีย้งชพี และกองทุนส ารองเลี้ยงชพีดงักล่าวจะน าหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิทีไ่ดร้บัไปลงทุนใน
กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีเ่ป็นกองทุนส ารองเลีย้งชพี (MF for PVD) ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทน.41/2562 เรื่อง 
หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรบัการจดัตัง้และจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีเ่ป็นกองทุนส ารองเลีย้งชพี ลงวนัที่ 20 มถิุนายน 2562  

4. หลกัเกณฑ์การจดัสรรหลกัทรพัย์ 

4.1 ในการจดัสรรหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิ เพื่อช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิ บรษิทัจดัการจะยดึ
หลกัใหม้กีารด าเนินการทีเ่หมาะสม เกดิประโยชน์สงูสุด และเป็นธรรม ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกรายเป็นส าคญั โดยจะ
พจิารณาปัจจยัดงัต่อไปนี้ 

(1) มลูค่ายุตธิรรมของหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิ (Mark to Market) 

(2) อายุเฉลีย่ของตราสารหนี้ทีล่งทุน (Duration) 

(3) สดัส่วนการลงทุน 

(4) สภาพคล่องของตราสาร 

(5) อนัดบัความน่าเชื่อถอืของตราสาร (Credit Rating) 

หลกัการจดัสรร 

- บรษิทัจดัการจะด าเนินการจดัสรรโดยเทยีบมลูค่ายุตธิรรมของหลกัทรพัยแ์ต่ละตวัในพอรต์การลงทุน และจดัสรรหลกัทรพัย์หรอื
ทรพัยส์นิใหเ้ป็นไปตามสดัส่วน (%) การถอืหน่วยลงทุนทีข่ายคนืหน่วยลงทุน ณ วนัทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนขายคนืหน่วยลงทุนเป็น
หลกั 

- บรษิทัจดัการอาจพจิารณาปัดจ านวนหุน้/จ านวนหน่วยของตราสารภายใตท้ีค่ านวณไดจ้ากการจดัสรรใหเ้ป็นจ านวนเตม็ตามขนาด
มาตรฐานการซื้อ-ขายตามความเหมาะสม  

- ในกรณีทีม่ขีอ้จ ากดัในการจดัสรรหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิ เช่น กรณีที่ ผูอ้อกตราสารมกีารก าหนดเงื่อนไขทีไ่ม่อนุญาตใหก้องทุน
แบ่งหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิทีก่องทุนถอือยู่ทัง้หมดทีอ่อกโดยผูอ้อกตราสารรายนัน้ได ้หรอืในกรณีทีก่ารจดัสรรหลกัทรพัย์หรอื
ทรพัยส์นิใดๆมแีนวโน้มส่งผลใหคุ้ณสมบตัดิา้นสภาพคล่องของหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิภายหลงัการจดัสรรลดลงอย่างมนีัยส าคญั 
บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการใชดุ้ลยพนิิจในการจดัสรรหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิตามวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาว่าเหมาะสม 
เกดิประโยชน์สงูสุด และเป็นธรรม ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย 

4.2 ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการจะช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิ บรษิทัจดัการจะด าเนินการจดัสรร     
      หลกัทรพัยต์ามขัน้ตอนดงัต่อไปนี้ 

(1) บรษิทัจดัการจะค านวณมลูค่าหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิอื่นทีจ่ะน ามาช าระเป็นค่าขายคนืหน่วยลงทุนแทนเงนิใหแ้ก่ผูข้ายคนื
หน่วยลงทุน โดยค านวณจากมลูค่ายุตธิรรมทีบ่รษิทัจดัการใชใ้นการค านวณราคาหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นนัน้ ณ วนัท าการ
ซื้อขายหน่วยลงทุน และจดัสรรหลกัทรพัยใ์หเ้ป็นไปตามหลกัการจดัสรรตามขอ้ 4.1 และหากมสี่วนต่างจะช าระเป็น เงนิสด โดย
มวีธิกีารค านวณ ดงันี้ 

(ก) ค านวณจ านวนเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนทีก่องทุนตอ้งช าระใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน และสดัส่วนการถอืหน่วยลงทุนทีข่าย
คนืหน่วยลงทุน 
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(ข) ค านวณสดัส่วนตามมลูค่ายุตธิรรมของหลกัทรพัยแ์ต่ละตวัในพอร์ตการลงทุน เพื่อพจิารณาว่าหลกัทรพัยแ์ต่ละตวัคดิเป็น
สดัส่วนเท่าใดของพอร์ตการลงทุนทัง้หมด 

(ค) จดัสรรหลกัทรพัย์ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตามสดัส่วนการถอืหน่วยลงทุนทีข่ายคนืหน่วยลงทุนซึง่พจิารณาจากหลกัการ
จดัสรรตามขอ้ 4.1  

(2) บรษิทัจดัการจะด าเนินการจดัสรรหลกัทรพัยใ์หแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยในกรณีทีม่ลูค่าของหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิอื่นที่จะ
จดัสรรใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุนมมีลูค่าน้อยกว่าจ านวนเงนิทีผู่ข้ายคนืหน่วยลงทุนจะไดร้บัจากการขายคนืหน่วยลงทุน บรษิทั
จดัการจะจดัสรรหลกัทรพัยท์ีค่ านวณไดต้ามขอ้ 4.2 (1) ใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุน และจะท าการช าระส่วนต่างระหว่างมลูค่า
เป็นเงนิสดใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุน ในกรณีทีก่องทุนมเีงนิสดคงเหลอืไม่เพยีงพอต่อการช าระคนืส่วนต่างตามวรรคหนึ่ง 
บรษิทัจดัการจะท าการช าระส่วนต่างใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุนเมื่อกองทุนมเีงนิสดคงเหลอื ณ สิน้วนัท าการใดถดัจากวนันัน้ 
ทัง้นี้บรษิทัจดัการจะยดึหลกัใหม้กีารด าเนินการทีเ่หมาะสม เกิดประโยชน์สงูสุด และเป็นธรรม ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมทุกรายเป็นส าคญั 

หมายเหตุ: ส่วนต่างระหว่างมลูค่าเท่ากบัจ านวนเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนทีผู่ข้ายคนืหน่วยลงทุนพงึไดร้บั หกัดว้ยมลูค่า
หลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิอื่นทีต่อ้งการจดัสรรใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุน 

(3) กรณีทีม่ผีูข้ายคนืหน่วยลงทุนทีร่บัค่าขายคนืหน่วยลงทุนดว้ยหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิมากกว่า 1 ราย บรษิทัจดัการ
จะด าเนินการจดัสรรหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิตามวธิกีารทีก่ าหนดในขอ้ 4.2 (1) 

(4) กรณีการจ่ายเงนิส่วนต่างระหว่างมลูค่าตามขอ้ 4.2 (2) ใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุนทีร่บัค่าขายคนืหน่วยลงทุนดว้ยหลกัทรพัย์
หรอืทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิทีม่จี านวนผูข้ายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวมากกว่า 1 ราย บรษิทัจดัการจะด าเนินการจ่ายเงนิส่วนต่าง
ดงักล่าวใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุนทีม่มีลูค่าขายคนืหน่วยลงทุนน้อยทีสุ่ดก่อนตามล าดบั ทัง้นี้บรษิทัจดัการจะยดึหลกัใหม้กีาร
ด าเนินการทีเ่หมาะสม เกดิประโยชน์สงูสุด และเป็นธรรม ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกรายเป็นส าคญั 

4.3 วธิกีารส่งมอบ 

บรษิทัจดัการจะด าเนินการส่งมอบหลกัทรพัยไ์ปยงับญัชทีีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนเปิดไวก้บับรษิทัศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) 
จ ากดั หรอืธนาคารแห่งประเทศไทย หรอืผูร้บัฝากทรพัยส์นิหรอืตวัแทนเกบ็รกัษาทรพัยส์นิของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืผูร้กัษา
ทรพัยส์นิหรอืผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน โดยในส่วนทีเ่ป็นเงนินัน้ บรษิทัจดัการจะด าเนินการโอนเขา้บญัชรีบัช าระค่าขายคนืที่
ผูถ้อืหน่วยลงทุนใหไ้วก้บับรษิทัจดัการ 

โดยบรษิทัจดัการจะด าเนินการส่งมอบหลกัทรพัยใ์หก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุนประเภทกองทุนส ารองเลีย้งชพีในวนัเดยีวกบัการช าระค่า
ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเงนิใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นที่ๆ  ส่งค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนในวนัเดยีวกนั 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะยดึหลกัใหม้กีารด าเนินการทีเ่หมาะสมเป็นธรรมต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย 

การช าระเงนิหรอืทรพัยส์นิอื่นใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะช าระใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่รากฏชื่อตาม
ทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ณ เวลาทีก่ าหนด เท่านัน้  

 

17. การจดัท าทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากดัในการโอนหน่วยลงทุน :  

บรษิทัจดัการกองทุนรวมมหีน้าทีจ่ดัใหม้ทีะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑท์ีอ่อกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราชบญัญตัิ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 

ใหส้นันิษฐานไวก่้อนว่าทะเบยีนหน่วยลงทุนถูกตอ้ง และการช าระเงนิหรอืทรพัยส์นิอื่น รวมทัง้การใหส้ทิธหิรอืการจ ากดัสทิธใิด ๆ แก่ผู้ถอื
หน่วยลงทุนทีป่รากฏรายชื่อในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน หากไดก้ระท าตามขอ้ก าหนดในขอ้ผูกพนัหรอืตามกฎหมายแลว้ ใหถ้อืว่า
บรษิทัจดัการกองทุนรวมไดด้ าเนินการตามอ านาจหน้าทีแ่ล้ว 

บรษิทัจดัการกองทุนรวมหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะปฏเิสธการลงทะเบยีนการโอนและการจ าน าหน่วยลงทุน ในกรณีดงันี้ 



ข้อผกูพนั 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ คอร ์ฟิกซ์ อนิคมั                          13 

(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมทีเ่สนอขายต่อผู้ลงทุนทีม่ใิช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะท าใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน
ไม่เป็นผูล้งทุนสถาบนั ผูล้งทุนรายใหญ่ หรอืผูม้เีงนิลงทุนสงู ตามทีก่ าหนดในโครงการจดัการกองทุนรวม เวน้แต่เป็นการโอนทาง
มรดก 

(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมทีเ่สนอขายต่อผูล้งทุนสถาบนัหรอืผู้ลงทุนรายใหญ่พเิศษ และการโอนหน่วยลงทุนจะท า
ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนไม่เป็นผูล้งทุนสถาบนัหรอืผูล้งทุนรายใหญ่พเิศษ ตามทีก่ าหนด ในโครงการจดัการกองทุนรวม เวน้แต่เป็นการ
โอนทางมรดก 

(ค) การโอนหรอืการจ าน าหน่วยลงทุน ดงันี้ 

1. หน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมขายใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนก่อนวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทุนรวมหุน้ระยะ
ยาวทีจ่ดัตัง้ขึน้ก่อนวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 

2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี  

3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการลงทุนของกองทุน  

ข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทุน และข้อจ ากดัในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี) :  

กรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนถอืหน่วยลงทุนเกนิกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมดของกองทุนรวม บรษิทัจดัการจะ
ไม่นับคะแนนเสยีงส่วนทีเ่กนิกว่า 1 ใน 3 เวน้แต่กรณีทีม่กีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดงักล่าวมผีูถ้อืหน่วยลงทุนเพยีง
รายเดยีวจะนับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวไดเ้ตม็ตามจ านวนทีถ่อือยู่  

หลกัเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน :  

ในการแก้ไขเพิม่เตมิโครงการใด หากไม่สามารถด าเนินการตามมตโิดยเสยีงขา้งมาก หรอืมตพิเิศษของผูถ้อืหน่วยลงทุนได ้เนื่องจาก
ขอ้จ ากดัดงัต่อไปนี้ บรษิทัจดัการกองทุนรวมอาจด านินการขอรบัความเหน็ชอบจากส านักงานตามแนวทางทีส่ านักงานก าหนดได ้ 

(1) การนับคะแนนเสยีงของผุถ้อืหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัขอ้จ ากดัการถอืหน่วย
ลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่องบรษิทัจดัการ  

(2) การนับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอื่นทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมเดยีวกนัเป้นผูร้บัผดิชอบในการด าเนินการ  

การด าเนินการใดทีโ่ครงการจดัการกองทุนรวมหรอืกฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน หากบรษิทัจดัการกองทุนรวม
ไดด้ าเนินการไปตามมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัมาโดยชอบแล้ว ใหถ้อืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวงเหน็ชอบใหด้ าเนินการดงักล่าวและมี
ผลผกูพนัตามมต ิ

มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีใ่หด้ าเนินการใดอนัเป็นการขดัหรอืแยง้กบัหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในกฎหมาย ใหถ้อืว่ามตนิัน้เสยีไป 

ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตเิพื่อแกไ้ขขอ้ผกูพนัในเรื่องทีก่ระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างมนีัยส าคญั ตอ้งไดร้บัมตพิเิศษของผูถ้ือ
หน่วยลงทุน (มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คีะแนนเสยีงไดไ้ม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่เขา้
ร่วมประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน หรอืของจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่ส่งหนังสอืแจง้มตแิละมสีทิธอิอก
เสยีงลงคะแนน) เวน้แต่กรณีทีก่องทุนรวมมกีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนนอกจากจะตอ้งปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตาม
หลกัเกณฑเ์กีย่วกบัการขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ผกูพนั หรอืทีก่ าหนดไวใ้นมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรอืตามที่
ก าหนดในประกาศนี้แล้ว ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์เพิม่เตมิดงัต่อไปนี้ดว้ย 

(1) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดไดร้บัผลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่เท่ากนั ตอ้ง
ไดร้บัมตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แล้วแต่กรณี 

(2) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ตอ้งไดร้บัมตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของ
จ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แล้วแต่กรณี 

(3) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ตอ้งไดร้บัมตเิสยีงขา้งมากหรือมตพิเิศษของจ านวนหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี  
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วิธีการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อผกูพนั :  

การแกไ้ขเพิม่เตมิส่วนใดส่วนหนึ่งของขอ้ผกูพนัทีเ่ป็นไปตามวธิกีารทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ผกูพนั และมสีาระส าคญัทีเ่ป็นไปตามและไม่ขดัหรอื
แยง้กบัพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลกัเกณฑท์ีอ่อกโดยอาศยัอ านาจของกฎหมายดงักล่าว ให้
ถอืว่าขอ้ผกูพนัส่วนทีแ่กไ้ขเพิม่เตมินัน้มผีลผกูพนัคู่สญัญา 

การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผูกพนัในเรื่องทีก่ระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างมนีัยส าคญัตอ้งไดร้บัมตพิเิศษของผูถ้อืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ 
เรื่องทีก่ระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างมนีัยส าคญั ใหร้วมถงึ 

(ก) ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัผลประโยชน์ตอบแทนและการคนืเงนิทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน 

(ข) ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นตามขอ้ 6 ของประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาด
ทุน ที ่ทน. 19/2554 

(ค) ขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัการรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัยส์นิอื่น  

(ง) ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการประกนัตามขอ้ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที ่ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมปีระกนั และ
ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการแกไ้ขเพิม่เตมิสญัญาประกนัในเรื่องใด ๆ อนัมผีลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนเสยีผลประโยชน์ 

(จ) เรื่องทีผู่ดู้แลผลประโยชน์เหน็ว่ากระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างมนีัยส าคญั 

การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผูกพนัในลกัษณะดงัต่อไปนี้ ใหม้ผีลผูกพนัเมื่อไดร้บัความเหน็ชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ โดยไม่ตอ้งไดร้บัมติ
ของผูถ้อืหน่วยลงทุน 

(ก) เป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผกูพนัใหม้สีาระส าคญัสอดคลอ้งกบัโครงการจดัการกองทุนรวมทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิโดยไดร้บัมตโิดยเสยีงขา้ง
มากหรอืมตพิเิศษของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน แล้วแต่กรณี หรอื 

(ข) ผูดู้แลผลประโยชน์แสดงความเหน็ว่าการแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผูกพนันัน้เหมาะสม มคีวามจ าเป็นหรอืสมควร และไม่กระทบต่อสทิธขิองผู้
ถอืหน่วยลงทุนอย่างมนีัยส าคญั 

การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผูกพนัไม่ว่ากรณีใด 

ตอ้งกระท าเป็นหนังสอืลงลายมอืชื่อโดยบุคคลผูม้อี านาจลงนามผูกพนับรษิทัจดัการกองทุนรวมและผูดู้แลผลประโยชน์ พรอ้มทัง้
ประทบัตราบรษิทั (ถา้ม)ี บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะจดัใหม้ขีอ้ผกูพนัเปิดเผยไว ้ณ ทีท่ าการและเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการกองทุนรวม
เพื่อใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได ้รวมทัง้จดัส่งสรุปการแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผูกพนัพรอ้มทัง้เหตุผลและความจ าเป็นใหผู้ถ้อืหน่วย
ลงทุนพรอ้มกบัการส่งรายงานประจ าปีของกองทุนรวม  

 

18. การระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : ไม่มี 

 

19. การเลิกกองทุนรวม :  

เงื่อนไขในการเลกิกองทุน : 

19.1 หากปรากฏว่ากองทุนเปิดใดมมีลูค่าหน่วยลงทุนหรอืมผีูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นจ านวนดงันี้ 

(1) จ านวนผูถ้อืหน่วยลงทุนลดลงเหลอืน้อยกว่า 35 รายในวนัท าการใด 

(2) เมื่อมลูค่าหน่วยลงทุนทีข่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด โดยค านวณตามมลูค่าทีต่ราไวข้องหน่วยลงทุน ลดลงเหลอืน้อยกว่า 50 ล้านบาทใน
วนัท าการใด และบรษิทัจดัการประสงคจ์ะเลกิกองทุนรวมนัน้ 

(3) มกีารขายคนืหน่วยลงทุนในลกัษณะใดลกัษณะหนึ่งดงันี้ 

(ก) มกีารขายคนืหน่วยลงทุนสุทธ ิณ วนัใดวนัหนึ่งเกนิกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 
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(ข) มยีอดรวมการขายคนืหน่วยลงทุนสุทธใินช่วงระยะเวลา 5 วนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนใดตดิต่อกนัคดิเป็นจ านวนเกนิกว่า 2 
ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด ทัง้นี้ ในกรณีทีเ่ป็นกองทุนรวมทีม่กี าหนดระยะเวลาการรบัซื้อคนื
หน่วยลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพจิารณาระยะเวลาการขายคนืหน่วยลงทุน ใหพ้จิารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลา
เดยีวกนั ซึง่กองทุนรวมเปิดใหร้บัซื้อคนืหน่วยลงทุนเท่านัน้ 

ความใน (3) วรรคหนึ่ง มใิหน้ ามาใชบ้งัคบักบักองทุนรวมทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแลว้ มคีวามเชื่อโดยสุจรติและ
สมเหตุสมผลว่าการเลกิกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนทีเ่หลอือยู่ เนื่องจากกองทุนรวมยงัคงมทีรพัยส์นิ
คงเหลอืทีม่คีุณภาพและมสีภาพคล่องอย่างเพยีงพอ และผูถ้อืหน่วยลงทุนทีเ่หลอือยู่จะไม่ไดร้บัผลกระทบจากการขายคนืนัน้ 

ความใน (3) วรรคหนึ่ง วรรคสองและวรรคสาม มใิหน้ ามาใชบ้งัคบักบักองทุนรวมตลาดเงนิ กองทุนรวมหน่วยลงทุน กองทุน
รวมฟีดเดอรก์องทุนรวมดชันี และกองทุนรวมอทีเีอฟ 

(4) บรษิทัจดัการกองทุนรวมด าเนินการเลกิกองทุนรวมเปิดตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดไวใ้นขอ้ "การด าเนินการของบรษิทัจดัการ เมื่อ
เลกิกองทุนรวม" เมื่อปรากฏขอ้เทจ็จรงิทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแลว้มคีวามเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าจะมกีาร
ขายคนืหน่วยลงทุนตามขอ้ 19.1 (2) วรรคหนึ่ง และการเลกิกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม ทัง้นี้ ใหน้ า
ความในขอ้ (2) วรรคสามและวรรคสีม่าใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

19.2 เมื่อส านักงานมคี าสัง่เลกิกองทุนรวมตามแห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรอืเมื่อส านักงานมคี าสัง่เพกิถอนการ 

อนุมตัใิหจ้ดัตัง้และจดัการกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑ์การจดัการกองทุนรวมเพื่อผู้
ลงทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีม่ใิช่รายย่อย เมื่อการอนุมตัใิหจ้ดัตัง้กองทุนรวมเป็นอนัสิน้สุดลงตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการจดัตัง้กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไปและเพื่อผูล้งทุนทีม่ใิช่รายย่อย และการเขา้ท าสญัญารบัจดัการกองทุน
ส่วนบุคคล 

19.3.เมื่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สัง่ใหบ้รษิทัจดัการเลกิกองทุนเปิดในกรณีทีบ่รษิทัจดัการกระท าการหรอืงดเวน้กระท าการจน
ก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่กองทุนเปิด หรอืไม่ปฏบิตัติามหน้าทีข่องตน 

19.4.ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มอี านาจเพกิถอนการอนุมตัใิหจ้ดัตัง้และจดัการกองทุนรวม ในกรณีทีป่รากฎเหตุดงัต่อไปนี้ 

(1) มกีารแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการหรอืขอ้ผกูพนัทีข่ดัหรอืแยง้กบักฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยต์ลอดจนประกาศ กฎ 
หรอืค าสัง่ทีอ่อกโดยอาศยัอ านาจแห่งกฎหมายดงักล่าว 

(2) มกีารจ าหน่ายหน่วยลงทุนโดยบรษิทัจดัการกองทุนรวมมไิดป้ฎบิตัหิรอืดูแลใหม้กีารปฏบิตัติามหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัการเสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไปตามทีก่ าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการ
จดัส่งหรอืแจกจ่ายหนังสอืชีช้วนและการเสนอขายหน่วยลงทุน 

ในกรณีทีส่ านักงานสัง่เพกิถอนการอนุมตัใิหจ้ดัตัง้และจดัการกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมด าเนินการใหม้ี
การเลกิกองทุนรวมทนัท ี

19.5.เมื่อไดร้บัความเหน็ชอบตามมตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของผูถ้อืหน่วย 

การด าเนินการของบรษิทัจดัการ เมื่อเลกิกองทุนรวม : 

บรษิทัจดัการจะด าเนินการดงัต่อไปนี้เพื่อเลกิกองทุน เวน้แต่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต จะพจิารณาผ่อนผนั หรอืสัง่การใหบ้รษิทั
จดัการปฏบิตัเิป็นอย่างอื่น 

(1) ยุตกิารรบัค าสัง่ซื้อและค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนตัง้แต่วนัท าการทีป่รากฏเหตุตาม 19.1 

(2) แจง้ใหผู้ท้ ีเ่กีย่วขอ้งทราบภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัทีเ่กดิเหตุการณ์ 19.1 โดยวธิกีารดงันี้ 

(2.1) แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ชีื่ออยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยช่องทางใดๆ ทีม่หีลกัฐานว่าสามารถตดิต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนได้ 

(2.2) แจง้เป็นหนังสอืถงึผูดู้แลผลประโยชน์ 

(2.3) แจง้ส านักงานผ่านระบบทีจ่ดัไวบ้นเวบ็ไซตข์องส านักงาน 
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(3) จ าหน่ายหลกัทรพัยห์รอืทรพัย์สนิทีเ่หลอือยู่ของกองทุนเปิดดงักล่าวภายใน 5 วนัท าการนับตัง้แต่วนัท าการทีป่รากฏเหตุตาม 19.1 
เพื่อรวบรวมเงนิเท่าทีส่ามารถกระท าไดเ้พื่อช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนโดยอตัโนมตัิ 

(4) ช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนตามสดัส่วนจ านวนเงนิทีร่วบรวมไดต้าม (3) ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนภายใน 10 วนัท าการนับตัง้แต่วนัที่
ปรากฏเหตุตาม 19.1 และเมื่อไดด้ าเนินการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนแลว้จะถอืว่าเป็นการเลกิกองทุนเปิดนัน้ 

เมื่อไดด้ าเนินการตาม (1) ถงึ (4) แลว้ หากมหีลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิคงเหลอือยู่จากการด าเนินการตาม (3) บรษิทัจดัการจะด าเนินการ
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว่์าดว้ยหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีารช าระบญัชขีองกองทุนรวม 

ในกรณีทีป่รากฏว่ากองทุนเปิดมมีูลค่าหน่วยลงทุนหรอืมผีูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีจ่ะตอ้งด าเนินการเพื่อเลกิกองทุนเปิด
ตามขอ้ “การเลกิโครงการจดัการกองทุนรวม” ใหบ้รษิทัจดัการไดร้บัการยกเวน้ไม่ตอ้งปฏบิตัใินเรื่องดงัต่อไปนี้  ในกรณีทีค่ณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มปีระกาศแก้ไขเพิม่เตมิ บรษิทัจดัการจะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามประกาศทีแ่กไ้ขดว้ย 

(1) การจดัท าและจดัส่งหนังสอืชีช้วนใหม่ใหเ้ป็นปัจจุบนัตามขอ้ “สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบของบรษิทัจดัการ” หากวนัทีป่รากฏเหตุ 

ตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าวเกดิขึน้ก่อนหรอืในวนัทีค่รบก าหนดจดัท าหรอืจดัส่งหนังสอืชีช้วน 

(2) การจดัท าและจดัส่งรายงานการลงทุนตามขอ้ “สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบของบรษิทัจดัการ” หากวนัทีป่รากฏเหตุตาม
หลกัเกณฑ์ดงักล่าวเกดิขึน้ก่อนหรอืในวนัทีค่รบก าหนดจดัท าหรอืจดัส่งรายงาน 

(3) การจดัท ารายงานพอรต์โฟลโิอ ดูเรชนั (portfolio duration) ตามขอ้ “สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบของบรษิทัจดัการ” นับตัง้แต่ 

วนัทีป่รากฏเหตุตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าว และการจดัส่งรายงานดงักล่าว หากวนัทีป่รากฏเหตุตามหลกัเกณฑด์งักล่าวเกดิขึน้ก่อนหรือ
ในวนัทีค่รบก าหนดจดัส่งรายงาน 

(4) การจดัท ารายงานการลงทุนตามขอ้ “สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบของบรษิทัจดัการ” นับตัง้แต่วนัทีป่รากฏเหตุตามหลกัเกณฑด์งั 

กล่าว และการจดัส่งรายงานดงักล่าว หากวนัทีป่รากฏเหตุตามหลกัเกณฑด์งักล่าวเกดิขึน้ก่อนหรอืในวนัทีค่รบก าหนดจัดส่งรายงาน 

(5) การจดัท าและจดัส่งรายงานเพื่อแสดงขอ้มลูตามขอ้ “สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบของบรษิทัจดัการ” หากวนัทีป่รากฏเหตุการณ์ 

ตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าวเกดิขึน้ก่อนหรอืในวนัทีค่รบก าหนดจดัท าหรอืจดัส่งรายงาน 

(6) การค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ตามขอ้ “วธิกีารค านวณ 

ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน” นับตัง้แต่วนัทีป่รากฏเหตุ
ตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าว และการประกาศมลูค่าและราคาดงักล่าวตามขอ้ “วธิกีารค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศ
มลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน” นับตัง้แต่วนัทีป่รากฏเหตุตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าว 

 

20. การช าระบญัชีเม่ือเลิกกองทุน :  

บรษิทัจดัการจะจดัใหม้กีารช าระบญัช ีโดยจะแต่งตัง้ผูช้ าระบญัชทีีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเหน็ชอบเพื่อท าหน้าทีร่วบรวม และ
แจกจ่ายทรพัยส์นิทีค่งเหลอืจากการช าระหนี้สนิของกองทุนรวมแลว้ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน รวมทัง้ท าการอย่างอื่นตามแต่จ าเป็นเพื่อช าระบัญชี
กองทุนใหเ้สรจ็สิ้น ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีารทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศก าหนด ส าหรบัค่าใชจ้่ายและเงนิค่าตอบแทนใน
การช าระบญัชขีองกองทุนรวมจะหกัจ่ายจากทรพัยส์นิของกองทุนรวมและผูช้ าระบญัชจีะด าเนินการเฉลีย่เงนิคนืใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตาม
มลูค่าทรพัยส์นิสุทธเิท่าทีค่งเหลอือยู่ตามสดัส่วนจ านวนหน่วยลงทุนทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนถอือยู่ตามหลกัฐานทีป่รากฏในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน 
ณ วนัเลกิโครงการ  

เมื่อไดช้ าระบญัชเีสรจ็เรยีบรอ้ยแล้ว ผูช้ าระบญัชจีะท าการจดทะเบยีนเลกิกองทุนรวมกบัส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และภายหลังจากจด
ทะเบยีนเลกิกองทุนรวมแล้ว หากปรากฏว่ายงัมทีรพัยส์นิคงคา้งอยู่ใหผู้ช้ าระบญัชจีดัการโอนทรพัยส์นิดงักล่าวใหต้กเป็นกรรมสทิธิข์อง
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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โครงการจดัการกองทุนรวมทีผ่่านการอนุมตัจิากส านักงาน หรอืผ่านการแกไ้ขเพิม่เตมิตามมาตรา 129 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ทีแ่นบทา้ยขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม ถอืเป็นส่วนหนึ่งของขอ้ผูกพนัระหว่างผูถ้อื
หน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม  

 



 

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั 
สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ี 0-2686-9500 

www.principal.th 
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