
 

 

 
 
H 
 
 

 

• ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ในช่วงเวลา 6 เดือนไดด้งันัน้ หากมีปัจจยัลบท่ีส่งผลกระทบต่อการลงทุนดงักล่าว 
ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจ านวนมาก 

• การก าหนดเป้าหมายมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ต ่ากว่า 10.65 บาทต่อหน่วย เป็นเพียงเง่ือนไขในการเลิกกองทุน ไม่ใช่การ
รบัประกนัผลตอบแทน และผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออกจากกกองทุนน้ีในช่วงระยะเวลา      
6 เดือนแรกนับตัง้แต่วนัจดทะเบียนกองทรพัยสิ์นเป็นกองทุนรวม 

• จ านวนเงินท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนได้รบัจากการเลิกกองทุนเมื่อเกิดเหตุกรณ์ตามเง่ือนไขการเลิกกองทุน เมื่อค านวณเป็น
มูลค่าต่อหน่วยลงทุนอาจต า่กว่า 10.65 บาท ซ่ึงเป็นมูลค่าหน่วยลงทุนท่ีก าหนดเป็นเง่ือนไขในการเลิกกองทุน  

• เน่ืองจากกองทุนน้ีเป็นกองทุนท่ีเน้นลงทุนในต่างประเทศ จึงอาจได้รบัผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรพัย์
ท่ีกองทุนลงทุน ซ่ึงเป็นปัจจยัหลกัท่ีมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน 

• กองทุนรวมน้ีลงทุนกระจุกตวัในประเทศจีน ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเส่ียงของพอรต์การลงทุนโดยรวม
ของตนเองด้วย 

• การเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรพัย์ท่ีกองทุนลงทุนอนัเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ สงัคม และ
การเมืองของประเทศท่ีลงทุน ซ่ึงเป็นปัจจยัหลกัท่ีมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน 

• กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกนัความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกบัอตัราแลกเปล่ียนเงินตราท่ี
อาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุน หรือ
ได้รบัก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนซ่ึงกองทุนหลกัอาจได้รบัผลขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน หรือได้รบัเงินคืนต ่ากว่าเงิน
ลงทุนเร่ิมแรกได้ 

• กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงสญัญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (EPM) ท าให้กองทุน
รวมน้ีมีความเส่ียงมากกว่ากองทุนรวมอ่ืนท่ีลงทุนในหลกัทรพัยอ้์างอิงโดยตรง เน่ืองจากใช้เงินลงทุนในจ านวนท่ีน้อยกว่า 
จึงมีก าไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลกัทรพัย์อ้างอิงโดยตรง จึงเหมาะสมกบัผู้ลงทุนท่ีต้องการผลตอบแทนสูงและรบั
ความเส่ียงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทัว่ไป 

• กองทุนอาจจะลงทุนในตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ซ่ึงเป็นไปตามหลกัเกณฑ์
หรือได้รบัความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กองทุนจึงมีความเส่ียงมากกว่ากองทุนรวมท่ีลงทุนใน
หลกัทรพัย์อ้างอิงโดยตรง เน่ืองจากใช้เงินลงทุนในจ านวนท่ีน้อยกว่าจึงมีก าไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลกัทรพัย์
อ้างอิงโดยตรง 
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• บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธไม่รบั หรือไม่ด าเนินการตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผู้สัง่ซื้อ หรือสัง่สบัเปล่ียนของ
บุคคลใด  หรือกลุ่มบุคคลใดท่ีท าให้บริษทัจดัการและหรือกองทุนภายใต้การจดัการมีความเส่ียงทางกฎหมาย ความเส่ียง
ด้านภาษี หรือความเส่ียงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือ
กฎหมายอ่ืนทัง้ในและต่างประเทศท่ีมีลกัษณะเดียวกนั 

• บริษทัจดัการ อาจมีความจ าเป็นท่ีต้องเปิดเผยขอ้มูลผู้รบัผลประโยชน์ (Beneficial Owner) ไปยงับริษทัหลกัทรพัยแ์ละ/หรือ
บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนในต่างประเทศ โดยอ้างอิงการปฏิบติัตามกฎหมายของต่างประเทศ 

• ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ไม่ปกติผู้ลงทุนอาจได้รบัช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าเวลาท่ีก าหนดในหนังสือช้ีชวน 

• การลงทุนในหน่วยลงทุน มิใช่การฝากเงิน และมีความเส่ียงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รบัเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือ      
น้อยกว่าเงินลงทุนเร่ิมแรกก็ได้ ดงันัน้ ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดพรินซิเพิล ไชน่า ทริกเกอร์ 6M1 เมื่อเห็นว่าการ
ลงทุนในกองทุนรวมน้ี เหมาะสมกบัวตัถปุระสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรบัความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นจาก
การลงทุนได ้

• การพิจารณาร่างหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ี มิได้เป็นการแสดงว่าส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ได้รบัรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือช้ีชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกนัราคาหรือ
ผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายนัน้ 

• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือช้ีชวนให้เข้าใจและควรเกบ็หนังสือช้ีชวนไว้เป็นข้อมูล เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมี
ข้อสงสยัให้สอบถามผู้ติดต่อกบัผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน 

• ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลกัษณะสินค้า (กองทุน) เง่ือนไข ผลตอบแทนและความเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทุน 

• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลความเส่ียงในหนังสือช้ีชวนให้เข้าใจก่อนตดัสินใจลงทุน 
 

ขอ้มูล ณ วนัท่ี 18 สิงหาคม 2565 

 



 

 

 
 

 

หนงัสอืชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุน 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไชน่า ทริกเกอร์ 6M1  
 
 

จดัตัง้และจดัการโดย 
บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั 

เสนอขายต่อผูล้งทุนทัว่ไป 
 

มลูค่าโครงการ 1,000,000,000 บาท 
จ านวนหน่วย 100,000,000 หน่วย 
มลูค่าทีต่ราไวห้น่วยละ 10 บาท 

 
 

ระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 
ระหว่างวนัที ่23 - 31 สงิหาคม 2565 
ในวนัและเวลาท าการถงึ 15.30 น. 

 
 

สถานท่ีติดต่อซ้ือขายหน่วยลงทนุ 
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั 

หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืที ่บลจ.พรนิซเิพลิ แต่งตัง้ 
 

ผู้ดแูลผลประโยชน์ 
ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 

 
 

หนงัสอืชีช้วนฉบบัน้ีรวบรวมขึน้โดยใชข้อ้มลู ณ วนัที ่18 สงิหาคม 2565 
 
 

ป้องกนัความเส่ียง
อัตราแลกเปล่ียน
ตามดุลยพินิจของ
ผู้จดัการกองทุน 

ระดบัความ
เส่ียงท่ีลงทุน 
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กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ ไชน่า ทรกิเกอร ์6M1  1 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไชน่า ทริกเกอร ์6M1 

รายละเอียดโครงการจดัการ  

1.  ข้อมูลทัว่ไป  

ช่ือโครงการจดัการ (ไทย) : กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ ไชน่า ทรกิเกอร ์6M1 

ช่ือโครงการจดัการ (องักฤษ) : Principal China Trigger 6M1 Fund 

ช่ือยอ่โครงการ : PRINCIPAL CHTG6M1 

ประเภทโครงการ : กองทุนเปิด  

ประเภทการขาย : ขายครัง้เดยีว 

การก าหนดอายุโครงการ : ไมก่ าหนด 

รายละเอียดเพ่ิมเติม เง่ือนไข (อายุโครงการ) :  

1. กองทุนจะเลกิโครงการเมื่อเกดิเหตุตามเงือ่นไขการเลกิกองทนุ คอื  

(ก) เมื่อกองทุนมมีลูค่าหน่วยลงทุนมากกว่าหรอืเท่ากบั 10.65 บาท และ  

(ข) บรษิทัจดัการสามารถรวบรวมเงนิสดหรอืตราสารสภาพคล่องไดเ้พยีงพอในรปูสกุลเงนิบาท เพื่อรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน
อตัโนมตัใิหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุนตามทีร่ะบุในโครงการ 

ทัง้นี้ กรณีทีไ่ม่เกดิเหตุตามเงือ่นไขการเลกิกองทุนภายใน 6 เดอืนนับจากวนัจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม บรษิทั
จดัการจะเปิดใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุสามารถท าการขายคนืหน่วยลงทุนไดท้กุวนัท าการซื้อขายทีบ่รษิทัจดัการก าหนด และหาก ณ 
วนัใดกต็ามทีก่องทุนมมีลูค่าหน่วยลงทุนไม่ต ่ากว่า 10.65 บาท บรษิทัจดัการจะด าเนินการเลกิกองทุนตามเงือ่นไขทีบ่รษิทัจดัการ
ก าหนด 

2. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการจดัตัง้กองทุนรวมทีอ่ยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกได ้หรอื
หลงัจากสิน้สุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุน ตามดลุยพนิจิของบรษิทัจดัการ โดยจะพจิารณาช าระเงนิคนืใหก้บัผูล้งทุน 
โดยไม่น าทรพัยส์นิทีจ่ าหน่ายไดไ้ปจดทะเบยีน ในกรณีที ่ 

(ก) ในกรณีทีจ่ าหน่ายหน่วยลงทุนไดม้มีลูคา่น้อยกว่า 200 ลา้นบาทและบรษิทัพจิารณาแลว้เหน็ว่าการจดัตัง้กองทุนไม่เป็น
ประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน  

(ข) บรษิทัจดัการพจิารณาแลว้เหน็ว่าสถานการณ์การลงทุนในตา่งประเทศไม่เหมาะสม หรอืไมม่ตีราสารทีส่ามารถลงทุน
ไดอ้ย่างเหมาะสมเพื่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดต่อผูถ้อืหน่วยลงทนุ  

(ค) กรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงในเรื่องกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกบัการน าเงนิไปลงทุนในต่างประเทศ  

(ง) กรณีทีก่องทุนรวมมจี านวนเงนิทีไ่ดจ้ากการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกไม่เพยีงพอต่อการจดัตัง้กองทุนเพื่อส่งเงนิไป
ลงทุนในต่างประเทศ 

(จ) กรณีมเีหตใุหเ้ชื่อว่าเพื่อเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม 

ทัง้นี้ ในกรณียุตกิารเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกบรษิทัจดัการจะรายงานใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบถงึการ
ยุตกิารขายหน่วยลงทุนภายใน 7 วนันับแต่วนัทียุ่ตกิารขายหน่วยลงทุนนัน้ และใหก้ารอนุมตัจิดัตัง้กองทนุสิน้สุดลงในวนัที่
แจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ 

ลกัษณะโครงการ : กองทุนเพือ่ผูล้งทุนทัว่ไป  

ลกัษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย 
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วตัถปุระสงคข์องโครงการ : 

เพื่อระดมเงนิลงทุนจากผูล้งทุนทัว่ไป นิตบิุคคล รวมถงึผูล้งทุนสถาบนั เพื่อสรา้งผลตอบแทนทีด่ ีและตอ้งการแสวงหา
โอกาสในการลงทุนทีม่ากกว่าการลงทุนภายในประเทศ โดยจะน าเงนิลงทุนทีไ่ดจ้ากการจ าหน่ายหน่วยลงทุนไปลงทุนใน
หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิทีจ่ดทะเบยีนซื้อขายในตลาดหลกัทรพัย ์และ/หรอืมธีุรกจิหลกัในประเทศจนี และ/หรอืทีไ่ดร้บั
ผลประโยชน์จากการเตบิโตทางเศรษฐกจิของประเทศจนี รวมถงึหลกัทรพัยข์องผูป้ระกอบการจนีทีจ่ดทะเบยีนในตลาด
หลกัทรพัยป์ระเทศอื่น ตลอดจนหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนด หรอืใหค้วามเหน็ชอบใหล้งทุนได ้โดยผูล้งทุนควรมคีวามเขา้ใจและสามารถยอมรบัความเสีย่งจากการ
ลงทุนในต่างประเทศได ้

2.  ประเภทกองทุน 

 ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน :  ผสม 

การลงทนุของนโยบายการลงทุนแบบผสม : 
- ตราสารทุน  
- ตราสารหนี้  
- ทองค า 
- น ้ามนัดบิ 
- สนิคา้โภคภณัฑ ์
- หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย/์REITs  
- กองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน  
- หน่วย private equity  
การก าหนดสดัส่วนการลงทุนในตราสารทุน 
สดัส่วนการลงทุน : ไม่ก าหนด 
การก าหนดสดัส่วนการลงทุนในตราสารหน้ี 
สดัส่วนการลงทุน : ไม่ก าหนด 
การก าหนดสดัส่วนการลงทุนในทองค า 
สดัส่วนการลงทุน : ไม่ก าหนด 
การก าหนดสดัส่วนการลงทุนในน ้ามนัดิบ 
สดัส่วนการลงทุน : ไม่ก าหนด 
การก าหนดสดัส่วนการลงทุนในสินค้าโภคภณัฑ ์
สดัส่วนการลงทุน : ไม่ก าหนด 
การก าหนดสดัส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหาริมทรพัย/์REITs 
สดัส่วนการลงทุน : ไม่ก าหนด 
การก าหนดสดัส่วนการลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 
สดัส่วนการลงทุน : ไม่ก าหนด 
การก าหนดสดัส่วนการลงทุนในหน่วย private equity 
สดัส่วนการลงทุน : ไม่ก าหนด 

ประเภทกองทุนรวมตามลกัษณะพิเศษ :- 
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ประเภทกองทุนรวมตามลกัษณะพิเศษอ่ืนๆ : 

- กองทุน trigger 

ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมทีเ่น้นลงทุนแบบมคีวามเสีย่งต่างประเทศ 

รายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกบันโยบายการลงทุนและลกัษณะพิเศษ :  
กองทุนมนีโยบายเน้นลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หน่วยลงทุนของกองทุนรวม ETF 
หน่วย CIS หน่วย Property หน่วย REITs หน่วย Infra เงนิฝาก ตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก หลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นๆ 
ตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดหรือให้ความเห็นชอบ โดยหลกัทรพัย์ที่กองทุนจะลงทุนข้างต้นเป็น
หลกัทรพัย์ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลกัทรพัย์ประเทศจีน และ/หรอื มีธุรกิจหลกัในประเทศจนี และ/หรอืที่ได้รบั
ผลประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศจนี รวมถงึหลกัทรพัย์ของผูป้ระกอบการจนีที่จดทะเบยีนในตลาด
หลกัทรพัยป์ระเทศอื่น โดยกองทุนจะพจิารณาปรบัสดัส่วนการลงทุนในแต่ละหลกัทรพัยไ์ดต้ัง้แต่ รอ้ยละ 0 ถงึ รอ้ยละ 100 
ของมูลค่าทรพัย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ่งสัดส่วนการลงทุนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จดัการกองทุนและตามความ
เหมาะสมกบัสภาวการณ์ในแต่ละขณะ  
ทัง้นี้ กองทุนจะม ีnet exposure ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัความเสีย่งต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของ
มลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน 
ส่วนที่เหลือกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่ งทุน และ/หรือตราสารหนี้ที่มีลกัษณะคล้าย    
เงนิฝาก เงนิฝาก ตราสารหนี้ทัง้ในประเทศและ/หรอืต่างประเทศ ตราสารทางการเงนิ และ/หรอืหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น 
ทัง้ในประเทศและ/หรอืต่างประเทศ ที่ออกโดยภาครฐับาล รฐัวิสาหกจิ สถาบนัการเงนิ และ/หรอื ภาคเอกชนที่ไดร้บัการ  
จดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืจากสถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีไ่ดร้บัการยอมรบัจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหน่วย private equity ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืในหลกัทรพัย ์หรอื
ทรพัย์สินอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่ระบุไว้ในโครงการหรือตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  
อย่างไรกต็าม กองทุนอาจจะลงทุนหรอืมไีวซ้ึง่หลกัทรพัย ์หรอืตราสารทุนทีไ่ม่ไดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์(Unlisted 
Securities) รวมทัง้สิน้ไม่เกนิรอ้ยละ 15 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน 
กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารการลงทุน (Efficient Portfolio 
Management) และเพื่อป้องกนัความเสีย่ง (Hedging) จากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศโดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของ
ผูจ้ดัการกองทุน ซึง่พจิารณาจากสภาวะของตลาดการเงนิในขณะนัน้ และปัจจยัอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น ทศิทางราคาหลกัทรพัย ์
ทศิทางอตัราดอกเบีย้ และสภาวะอตัราแลกเปลีย่น รวมถงึค่าใชจ้่ายในการป้องกนัความเสีย่ง เป็นตน้ 
ในส่วนของการลงทุนในต่างประเทศกองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกนัความเสีย่งจาก
อตัราแลกเปลี่ยน (Hedging) โดยขึ้นอยู่กบัดุลยพินิจของผู้จดัการกองทุน ซึ่งพิจารณาจากสภาวะของตลาดการเงนิใน
ขณะนัน้ และปัจจยัอื่นทีเ่กี่ยวขอ้ง เช่น ทศิทางของค่าเงนิ, ค่าใชจ้่ายในการป้องกนัความเสีย่ง เป็นต้น อย่างไรกต็ามหาก
ผูจ้ดัการกองทุนพจิารณาว่า การป้องกนัความเสีย่งอตัราแลกเปลี่ยนอาจไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วย หรอืท าให้
ผูถ้อืหน่วยลงทุนเสยีประโยชน์ทีอ่าจไดร้บั ผูจ้ดัการกองทุนอาจไม่ป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นกไ็ด ้
กองทุนอาจลงทุนหรอืมีไว้ตราสารที่มลีกัษณะของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ตราสารหนี้ที่มีอนัดบั
ความน่าเชื่อถอืของตราสารหรอืผูอ้อก (Issue/Issuer) ต ่ากว่าทีส่ามารถลงทุนได ้(Non-investment grade) โดยเป็นไปตาม
หลกัเกณฑห์รอืไดร้บัความเหน็ชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
กองทุนอาจเข้าท าธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) หรือ ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์
(securities lending) โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
ก าหนด 
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ในกรณีทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืคณะกรรมการตลาดทุนมกีารแกไ้ขเพิม่เตมิประกาศที่
เกีย่วขอ้งกบักฎเกณฑ์การลงทุนซึ่งกระทบกบันโยบายการลงทุนของกองทุนนี้ในภายหลงั บรษิทัจดัการจะด าเนินการปรบั
นโยบายการลงทุนดงักล่าวเพื่อใหเ้ป็นไปตามประกาศทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด 
และใหถ้อืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 
ทัง้นี้ ในการค านวณสดัส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน บรษิัทจดัการอาจไม่นับช่วง
ระยะเวลาดงันี้รวมดว้ยกไ็ด ้โดยค านึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั 
(1) ช่วงระยะเวลา 30 วนันับแต่วนัทีจ่ดทะเบยีนเป็นกองทุนรวม 
(2) ช่วงระยะเวลา 30 วนัก่อนครบอายุโครงการหรอืก่อนเลกิกองทุนรวม 
(3) ชว่งระยะเวลาทีต่้องใชใ้นการจ าหน่ายทรพัย์สนิของกองทุนเนื่องจากไดร้บัค าสัง่ขายคนืหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอื

มกีารโอนยา้ยกองทุนจ านวนมาก หรอืเพื่อรอการลงทุน ทัง้นี้ ตอ้งไม่เกนิกว่า 10 วนัท าการ 
 

เง่ือนไขอ่ืนๆ 

1. บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธเิปลี่ยนแปลงประเภทและลกัษณะพเิศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็นกองทุนรวม Fund of 
Funds หรอื Feeder Fund หรอืกลบัมาเป็นกองทุนรวมทีม่กีารลงทุนโดยตรงในหลกัทรพัย์และทรพัย์สนิทีก่องทุนลงทุน 
ไดโ้ดยไม่ท าใหร้ะดบัความเสีย่งของการลงทุน (risk profile) เพิม่ขึน้ ทัง้นี้ ใหเ้ป็นตามดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุน โดย
ขึน้กบัสถานการณ์ตลาด และต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผูถ้อืหน่วยลงทุน อน่ึง บรษิทัจดัการจะด าเนินการแจง้ผู้
ถอืหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั โดยผ่านเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการที ่www.principal.th หรอืช่องทางอื่นใดที่
บรษิทัจดัการก าหนดก่อนด าเนินการเปลีย่นแปลงการลงทุนดงักลา่ว 

ในกรณีการด าเนินการตามขอ้ดงักล่าวท าให้การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของ
กองทุน บรษิทัจดัการจะด าเนินการตามหวัขอ้ “อตัราส่วนการลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น เพื่อเป็นทรพัยส์นิของ
กองทุนรวม” ส่วนที ่6: การด าเนินการเมื่อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน
รวม ในหนังสอืชีช้วนส่วนขอ้มลูกองทุน 

2. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะน าเงนิลงทุนบางส่วนหรอืทัง้หมดมาลงทุนในประเทศไทย ทัง้นี้ เพื่อประโยชน์ของกองทุน
โดยรวม เช่น ในกรณีทีม่คีวามผดิปกตขิองตลาด หรอืในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงของภาวะตลาดหรอืการคาดการณ์ภาวะ
ตลาดท าให้การลงทุนในต่างประเทศขาดความเหมาะสมในทางปฏิบตัิ หรอืกรณีอื่นใดที่เกิดจากสาเหตุที่ไม่สามารถ
ควบคุมได้ เช่น การเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย หรอืประกาศที่เกี่ยวขอ้ง หรอืเกิดภาวะสงคราม เป็นต้น จึงอาจมบีาง
ขณะทีก่องทุนไม่สามารถลงทุนใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดได ้ 

3. บรษิัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงข้อจ ากัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนให้สอดคล้องกับกองทุน
ต่างประเทศทีก่องทุนไทยลงทุน ในกรณีทีก่องทุนไทยมกีารเปลีย่นแปลงประเภทและลกัษณะพเิศษของกองทุนรวม หรอื
มกีารเปลีย่นกองทุนหลกัในอนาคต (ถา้ม)ี  

3.  ข้อมูลเก่ียวกบัจ านวนเงินทุนโครงการ :  

จ านวนเงินทุนของโครงการเร่ิมต้น : 1,000,000,000.00 บาท 

นโยบายการเพ่ิมเงินทุนโครงการ : ม ี

ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก บริษทัจดัการเสนอขายหน่วยลงทนุมากกว่าจ านวน
เงินทนุ : เป็นจ านวนรอ้ยละ 15.00 ของจ านวนเงนิทุนโครงการ 

มูลค่าท่ีตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท  

จ านวนหน่วยลงทุนเร่ิมต้น : 100,000,000 หน่วย  
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ราคาของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายครัง้แรก : 10.0000 บาท 

รายละเอียดเพ่ิมเติม :  

4. การบริหารจดัการกองทุน 

 การลงทุนในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (Derivatives) : ลงทุน 

 วตัถปุระสงคข์องการลงทุนในสญัญาซื้อขายลว่งหน้า (Derivatives) : 
- การลดความเสีย่ง (Hedging) 
- ทีม่ไิดม้วีตัถปุระสงคเ์พื่อลดความเสีย่ง (Non-Hedging) 
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซบัซอ้น 
วิธีการในการค านวณ Global Exposure limit : Commitment approach 
อตัราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกินร้อยละ : 100.00 
การลงทุนในตราสารท่ีมีสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ลงทุน 
กลยุทธก์ารบริหารกองทุน (Management Style) : อื่นๆ 
รายละเอียดเพ่ิมเติมกลยุทธก์ารบริหารกองทุน : มุ่งหวงัใหไ้ดผ้ลตอบแทนตามเป้าหมาย (Trigger Fund) 

ลกัษณะการจา่ยผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซบัซอ้น 

5.  การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) :  ไม่ม ี
6. การจ่ายเงินปันผล 

นโยบายการจา่ยเงินปันผล : ไม่จ่าย 
หลกัเกณฑก์ารจ่ายเงินปันผล : ไม่ม ี
ก าหนดเวลา วิธีการ และข้อจ ากดัในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : ไม่ม ี

7.  การรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน 
มูลค่าขัน้ต า่ของการรบัซื้อคืน : ไม่ก าหนด 
จ านวนหน่วยลงทุนขัน้ต า่ของการรบัซื้อคืน : ไม่ก าหนด 
วิธีการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน : 
- แบบดุลยพนิิจของผูถ้อืหน่วยลงทุน 
- แบบอตัโนมตั ิ
ระยะเวลาในการรบัซื้อคืน : อื่นๆ โปรดระบ ุ
การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนแบบอตัโนมตั ิ
ครัง้ที่ 1 เมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ต ่ากว่า 10.30 บาท และทรพัย์สินของกองทุนที่จะรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมตัิ
จะตอ้งเป็นเงนิสดหรอืตราสารสภาพคล่องในสกุลเงนิบาทเพยีงพอทีจ่ะช าระค่ารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนโดยอตัโนมตัใิหแ้ก่ผูถ้อื
หน่วยลงทุนในส่วนของผลตอบแทนจากการลงทุนในอตัรารอ้ยละ 3.00 ของมูลค่าที่ตราไว้  (10 บาท) (หรอืเท่ากบั 0.30 
บาท/หน่วย) ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน  
บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนโดยอตัโนมตัเิมื่อกองทุนมมีลูค่าไม่ต ่ากว่า 10.30 บาท เพยีงครัง้เดยีว
นับตัง้แต่วนัจดทะเบยีนกองทุน 
ครัง้ที ่2 เมื่อเกดิเหตุตามเงือ่นไขการเลกิกองทุน คอื  
(1) เมื่อกองทุนมมีลูค่าหน่วยลงทุนมากกว่าหรอืเท่ากบั 10.65 บาท และ 
(2) บรษิัทจดัการสามารถรวบรวมเงนิสดหรอืตราสารสภาพคล่องในสกุลเงนิบาทได้เพียงพอเพื่อรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน
อตัโนมตัใิหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุนตามทีร่ะบุในโครงการ  
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การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนแบบดุลยพนิิจของผูถ้อืหน่วยลงทุน 
บรษิทัจดัการจะไม่เปิดรบัค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนใน 6 เดอืนแรกนับจากวนัจดทะเบยีนกองทุน  
กรณีทีไ่ม่เกิดเหตุตามเงื่อนไขการเลกิกองทุน ภายใน 6 เดอืนนับจากวนัจดทะเบยีนกองทรพัย์สนิเป็นกองทุนรวม บรษิัท
จดัการจะเปิดรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนอีกครัง้ในวนัท าการแรกถัดจากวนัครบก าหนดระยะเวลา 6 เดือน นับตัง้แต่วนัจด
ทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไดท้ีบ่รษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการ
ขายหรอืรบัซื้อคนื ทุกวนัท าการตัง้แต่เริม่ท าการ – 15.00 น.  
การรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน : ผูถ้อืหน่วยลงทุน ไม่ตอ้งแจง้ลว่งหน้า 
รายละเอียดเพ่ิมเติม : 
1. การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนแบบอตัโนมตั ิ: บรษิทัจดัการจะพจิารณารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนโดยอตัโนมตัภิายใน 5 วนัท าการ
นับแต่วนัที่เกิดเหตุการณ์ และบรษิัทจดัการจะน าเงนิค่ารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมัติดงักล่าวไปซื้อหน่วยลงทุนของ
กองทุนเปิดพรนิซิเพลิ เดลี่ ตราสารรฐัระยะสัน้ (PRINCIPAL TREASURY) หรอืกองทุนเปิดตราสารหนี้อื่นที่มลีกัษณะ
ใกล้เคียงกัน (กองทุนปลายทาง) ทัง้จ านวน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นอย่างอื่น โดยค านึ งถึง
ผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั  
อย่างไรกต็าม ผลตอบแทนทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนจะไดร้บัจากการเลกิกองทุนเมื่อเกดิเหตุการณ์ตามเงื่อนไขการเลกิกองทุน 
เมื่อค านวณเป็นมูลค่าต่อหน่วยลงทุนอาจต ่ากว่า 10.65 บาทไดเ้นื่องจากการกนัเงนิส ารองส าหรบัค่าใชจ้่ายของกองทุน 
(ถ้าม)ี หรอืหากเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติหรอืสภาวะเศรษฐกิจมคีวามผนัผวนอย่างมนีัยส าคญั หรอืราคาหลกัทรพัย์หรอื
ทรพัยส์นิทีก่องทุนลงทุนมกีารปรบัตวัขึน้ลงในระหว่างทีก่องทุนด าเนินการจ าหน่ายหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิดงักล่าว 

2. การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนแบบดุลยพนิิจของผูถ้ือหน่วยลงทุน : บรษิัทจดัการจะด าเนินการช าระเงนิให้ผูข้ายคนืหน่วย
ลงทุนภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อ
คนืหน่วยลงทุน โดยบรษิัทจดัการจะช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเชค็ขดีคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะในนามผูถ้อืหน่วยลงทุน 
หรอืโดยน าเงนิค่าขายคืนดังกล่าวเข้าฝากในบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความ
ประสงค์ไวต้ามรายละเอียดในค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวม หรอืในกรณีทีช่ าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเช็คขดีคร่อมสัง่
จ่ายในนามผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะจดัส่งใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน โดยทางไปรษณีย ์หรอืโดยวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการ
เหน็สมควร หรอืโดยใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเป็นผูด้ าเนินการดงักล่าว 
อนึ่ง ในกรณีที่ค าสัง่ขายคนืใดๆที่จะมผีลท าให้จ านวนหน่วยลงทุนในบญัชีกองทุนเปิดของผู้ถือหน่วยลงทุนรายนัน้ๆ 
ลดลงเหลอืน้อยกว่า 100 หน่วย บรษิทัจดัการสงวนสทิธทิี่จะรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทัง้หมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่
บนัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุน 
อย่างไรกต็าม หาก ณ วนัใดกต็ามทีก่องทุนมมีลูค่าหน่วยลงทุนไม่ต ่ากว่า 10.65 บาทตามเงือ่นไขการเลกิกองทุน บรษิทั
จดัการจะด าเนินการเลกิกองทุนตามเงือ่นไขทีบ่รษิทัจดัการก าหนด 
ทัง้นี้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจไม่ไดร้บัเงนิตามมูลค่าหน่วยลงทุนอนัเนื่องมาจากมูลค่าหน่วยลงทุนนัน้อาจจะต้องถูกหกัดว้ย
ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ เช่น ค่าใชจ้่ายอื่นใดทีเ่กดิขึน้จรงิจากการด าเนินงานดงักล่าว เป็นตน้  โดยบรษิทัจดัการจะน าเงนิค่ารบั
ซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัดิงักล่าวไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี่ ตราสารรฐัระยะสัน้ (PRINCIPAL 
TREASURY) หรอืกองทุนเปิดตราสารหนี้อื่นที่มีลกัษณะใกล้เคยีงกัน (กองทุนปลายทาง) ทัง้จ านวน เว้นแต่จะได้รบั
อนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอย่างอื่น โดยค านึงถงึผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั ภายใน 5 วนัท าการนับ
ถดัจากวนัทีบ่รษิทัจดัการด าเนินการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ

3. บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เติมวธิกีารช าระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุน โดยบรษิัท
จดัการจะปิดประกาศรายละเอยีดล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ 
ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุน 
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4. บรษิทัจดัการจะไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหากเกดิกรณีตามขอ้ “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอื
ค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” “การหยุดรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการไดส้งวนสทิธใินการรบัซื้อคนื
หน่วยลงทุนไวใ้นรายละเอยีดโครงการ (ถา้ม)ี 

เง่ือนไข ข้อจ ากดั หรือสิทธิในการระงบั การโอน หรือการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน : 

- การช าระค่ารบัซื้อคนื สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนดว้ยหลกัทรพัย ์หรอืทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิ :  
กรณีทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเงนิ และจะช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอื
ทรพัยส์นิอื่นแทน โดยผูถ้อืหหน่วยลงทุนตกลงรบัช าระค่าขายคนืหหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นแทนเงนิ 
และบรษิทัจดัการไดร้บัมตพิเิศษใหช้ าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิได ้

-  การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทนุคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน :  
1. บรษิทัจดัการจะเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุน

รวมเปิดไวแ้ลว้ได ้เฉพาะในกรณีทีก่าหนดไวใ้นโครงการ ซึง่ตอ้งไม่เกนิกว่ากรณีดงัต่อไปนี้  
(1) บรษิทัจดัการพจิารณาแลว้ มคีวามเชื่อโดยสุจรติและสมเหตสุมผลว่าเป็นกรณี ทีเ่ขา้เหตุใดเหตหุนึ่งดงันี้ โดย

ไดร้บัความเหน็ชอบของผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ 
(ก) มเีหตุจาเป็นทาใหไ้ม่สามารถจาหน่าย จ่ายโอน หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิ ของกองทุนรวมเปิดไดอ้ย่าง

สมเหตุสมผล 
(ข) มเีหตทุีท่าใหก้องทุนรวมไมไ่ดร้บัชาระเงนิจากหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิ ทีล่งทุนไวต้ามกาหนดเวลาปกต ิซึง่

เหตุดงักล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการ 
(2) ผู้ถอืหน่วยลงทุนมคีาสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนก่อนหรอืในช่วงระยะเวลาที ่บรษิัทจดัการพบว่าราคารบัซื้อคนื

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมมีูลค่าตัง้แต่ 1 สตางค์ขึน้ไป และคดิเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 
0.5 ของมูลค่าหรือราคาที่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รบัรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคา
ยอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา 

2. การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม 1 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตาม
หลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้ 
(1) เลื่อนก าหนดช าระเงนิค่าขายคนืได้ไม่เกิน 10 วนัท าการนับแต่วนัท าการที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนมคี าสัง่ขายคืน

หน่วยลงทุนนัน้ เวน้แต่ไดร้บัการผ่อนผนัจากส านักงาน 
(2) แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการเลื่อนก าหนดการช าระค่าขายคนืหน่วย

ลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบเรื่องดงักล่าวดว้ยวธิกีารใดๆโดย
พลนั 

(3) แจง้การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน และจดัท ารายงานทีแ่สดงเหตุผลของการเลื่อน และ
หลักฐานการได้รบัความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 1 (1) หรือการรบัรองข้อมูลจากผู้ดูแล
ผลประโยชน์ตามข้อ 1 (2) ให้ส านักงานโดยพลนั ทัง้นี้ บริษัทจดัการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
ด าเนินการดงักล่าวแทนกไ็ด ้ 

(4) ในระหว่างการเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลา
ดงักล่าว ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้องช าระค่าขายคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน
ตามล าดบัวนัทีส่่งค าสัง่ขายคนืก่อนหลงั 
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- เงือ่นไขและขอ้จ ากดัในการจดัสรรและการโอนหน่วยลงทุน :  
ในกรณีการโอนหน่วยลงทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งตดิต่อบรษิทัจดัการโดยตรงพรอ้มทัง้กรอกรายละเอยีดในใบค าขอโอน
หน่วยลงทุนให ้ครบถว้น ถูกตอ้ง และชดัเจน พรอ้มทัง้แนบเอกสารการโอนตามทีบ่รษิทัจดัการก าหนด 

เง่ือนไข ข้อจ ากดั การไม่ขายไม่รบัซือ้คืนไมส่บัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามสัง่ : 
1. กรณีที่วนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนตรงกบัวนัที่ส านักงาน ได้ประกาศก าหนดให้เป็นวนัหยุดท าการของ
บรษิัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ บรษิัทจดัการจะหยุดรบัค าสัง่ซื้อและค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนส าหรบัวนัดงักล่าว และจะ
ประกาศแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วนัท าการก่อนถงึวนัหยุดท าการเป็นกรณีพเิศษนัน้ โดยจะ
ปิดประกาศไว้ที่ท าการของบรษิัทจดัการ ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืน (ถ้าม)ี และ/หรอื ประกาศบนเว็บไซต์ของ
บรษิทัจดัการ 

2. บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะหยุดรบัค าสัง่ซื้อและ/หรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเขา้ชัว่คราว ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง หรอื
ถาวร ตามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยบรษิทัจดัการจะตดิ
ประกาศรายละเอียดดังกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัด าเนินการที่ที่ท าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ 
สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และ/หรอืเวป็ไซต์ของบรษิทัจดัการ 
และแจ้งส านักงานก.ล.ต. ภายใน 3 วนัท าการนับจากวนัที่หยุดรบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวเว้นแต่กรณีที่เกิดจาก
ปัจจยัทีค่วบคุมไม่ได ้หรอืกรณีจ าเป็นและสมควร บรษิทัจดัการจะแจง้การเปลีย่นแปลงดงักล่าวโดยทนัท ี

8. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ย 
8.1 ค่าธรรมเนียมรวม 
ประมาณการค่าใช้จา่ยท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด ในอตัราไม่เกินร้อยละ : 6.22 ตอ่ปี ของมลูค่าทรพัยส์นิ
สุทธขิองกองทุนรวม 
รายละเอียดเพ่ิมเติม :  
ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวม เป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีรุกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดใน
ท านองเดยีวกนัไวแ้ลว้ 
ทัง้นี้ เพื่อประโยชน์ของกองทนุ ในกรณีทีม่กีารรบัค่าธรรมเนยีมอนัเกดิจากกองทุนรวมในต่างประเทศทีก่องทุนนี้ไปลงทุน 
บรษิทัจดัการจะจ่ายคนืในรปูแบบใดๆใหแ้ก่กองทุนนี้ (ถา้ม)ี 
8.2 ค่าธรรมเนียมและคา่ใช้จา่ยท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี ในอตัราไม่เกินร้อยละ : 2.14 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน
รวม 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์รายปี ในอตัราไม่เกินร้อยละ : 0.33 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิอง
กองทุนรวม 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอตัราไม่เกินร้อยละ : 0.54 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิ
สุทธขิองกองทุนรวม 
ค่าธรรมเนียมท่ีปรึกษาการลงทุน : ไม่ม ี
ค่าธรรมเนียมการจดัจ าหน่าย : ไม่ม ี
ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ : ม ี
ประมาณการค่า ในอตัราไม่เกินร้อยละ 3.21 ต่อปี ของมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 
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รายละเอียดเพ่ิมเติม (ค่าธรรมเนียมและคา่ใช้จา่ยท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม) : 
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวม เป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีรุกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดใน
ท านองเดยีวกนัไวแ้ลว้ 
ทัง้นี้ เพื่อประโยชน์ของกองทุน ในกรณีทีม่กีารรบัค่าธรรมเนียมอนัเกดิจากกองทุนรวมในต่างประเทศทีก่องทุนนี้ไปลงทุน 
บรษิทัจดัการจะจ่ายคนืในรปูแบบใดๆใหแ้ก่กองทุนนี้ (ถา้ม)ี 

2. ในระยะเวลา 6 เดอืน แรกนับจากวนัทีจ่ดทะเบยีนทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม บรษิทัจดัการจะเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการ
จดัการ และค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนในอตัรารอ้ยละ (ต่อปี) ของมลูค่าทีจ่ดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม โดย
ทางบญัชจีะรบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายของกองทุนทัง้จ านวนในวนัทีถ่กูเรยีกเกบ็ และจะเรยีกเกบ็จากกองทุนภายในระยะเวลาไม่
เกนิ 90 วนันับจากวนัทีจ่ดทะเบยีนกองทุน กรณีทีไ่ม่เกดิเหตตุามเงือ่นไขการเลกิกองทุน ภายใน 6 เดอืน นับจากวนัจด
ทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทนุรวม บรษิทัจดัการจะเรยีกเกบ็ในอตัรารอ้ยละ (ต่อปี) ของมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธขิอง
กองทุน 

3. ในระยะเวลา 6 เดอืนแรกนับจากวนัจดทะเบยีนทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์จะเรยีกเกบ็ใน
อตัรารอ้ยละ (ต่อปี) ของมลูค่าทีจ่ดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม หลงัจากนัน้จะเรยีกเกบ็ในอตัรารอ้ยละ (ต่อปี) 
ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน โดยจะค านวณเป็นรายวนัและเรยีกเกบ็จากกองทุนเป็นรายเดอืน ภายใน 10 วนัท า
การถดัจากวนัสิน้เดอืน หรอืตามระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร 

 ค่าธรรมเนียมขา้งตน้ จะไม่รวมค่าธรรมเนียมผูร้บัฝากทรพัยส์นิในต่างประเทศทัง้ในรปูแบบค่าธรรมเนียมรายปี และ 
ค่าธรรมเนียมการปฎบิตังิานในธุรกรรมตามค าสัง่ของบรษิทัจดัการ (Transaction Fees) และคา่ใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งกบั
การใหบ้รกิารงานผูร้บัฝากทรพัยส์นิในต่างประเทศ ไดแ้ก่ คา่ใชจ้่ายงานศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยใ์นต่างประเทศ ตามทีจ่่าย
จรงิ เป็นตน้ 

4. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ เช่น  
(1) ค่าใชจ้่ายในการจดัตัง้กองทนุ ค่าธรรมเนียมการจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม ตามทีจ่่ายจรงิ 
(2) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบยีนเพิม่ทุนของกองทุนรวม ตามทีจ่่ายจรงิ 
(3) ค่าโฆษณาประชาสมัพนัธก์องทุนเพื่อการเสนอขายหน่วยลงทุน ซึง่รวมถงึค่าใชจ้่ายในการจดัสมัมนาเผยแพรข่อ้มลู

เกีย่วกบักองทุนรวม การส่งเสรมิการขาย ค่าใชจ้่ายในการลงนามในสญัญาต่างๆ อนัเกีย่วเนื่องกบักองทุน และ
ค่าใชจ้่ายดา้นการตลาดอื่น ๆ ทัง้นี้ ค่าใชจ้่ายดงักล่าวรวมกนัจะไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธิ
ของกองทุน 

(4) ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการด าเนินงานและบรหิารกองทุน ตามทีจ่่ายจรงิเช่น 
(4.1) ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วเนื่องกบัการลงทุนในหลกัทรพัยแ์ละทรพัยส์นิของกองทุน เช่น ค่านายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย์

หรอืตราสารต่างๆ ภาษ ีค่าอากรแสตมป์ ค่าใชจ้่ายในการโอนหลกัทรพัย ์ค่าใชจ้่ายในการจดัท าเอกสารที่
เกีย่วขอ้งกบัหลกัทรพัย ์ค่าใชจ้่ายในการเบกิเอกสารสทิธใินหลกัทรพัย ์เช่น ใบหุน้กู ้ค่าใชจ้่ายในการโอนและ
รบัโอนหลกัทรพัย ์และค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทีเ่กดิจากการซื้อขายหลกัทรพัยค์่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่างๆ ในการ
ใชบ้รกิารของสถาบนัการเงนิทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารกองทุน และหรอืค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายอื่นใดทีท่ า
ใหก้องทุนสามารถลงทุนในหลกัทรพัยแ์ละหรอืทรพัยส์นินัน้ได ้

(4.2) ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วเนื่องกบัการจดัท าบญัชแีละรายงานของกองทุน เช่น ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายในการสอบ
บญัช ีค่าใชจ้่ายทีเ่กดิจากการลงบญัชกีองทุน หรอืการจดัท ารายงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

(4.3) ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วเนื่องกบัการขายและหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน เช่น ค่าจดัท า ค่าผลติ และน าส่งค าขอเปิด
บญัชกีองทุนรวมเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน ค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุ ค าสัง่
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน บตัรตวัอย่างลายมอืชื่อผูถ้อืหน่วยลงทุน ใบยนืยนั ใบเสรจ็รบัเงนิ ใบก ากบัภาษ ี(ถา้ม)ี 
รายงานการถอืหน่วยลงทุน แบบฟอรม์ รายงาน หรอืเอกสารอื่นใดทีใ่ชเ้พื่อประโยชน์ในการซื้อขายสบัเปลีย่น
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หน่วยลงทุน และค่าใชจ้่ายในการจดัท าและผลติเอกสารดงักลา่วเป็นภาษาต่างประเทศ ค่าใชจ้่ายในการรบั
ช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน และค่าใชจ้่ายในการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายที่
เกีย่วขอ้งกบัวธิกีารซื้อขายหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการเปิดใหบ้รกิารแก่ผูล้งทุน 

(4.4) ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วเนื่องกบัการแกไ้ขเพิม่เตมิรายละเอยีดโครงการ เช่น ค่าใชจ้่ายในการขอมต ิสรปุมต ิและ
ตรวจสอบมตผิูถ้อืหน่วยลงทุน การจดัประชมุผูถ้อืหน่วยลงทุน การแจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุน การประกาศ
หนังสอืพมิพ ์

(4.5) ค่าใชจ้่ายในการจดัท า ผลติ และน าส่งเอกสารและรายงานตามทีก่ฎหมายก าหนด เช่น หนังสอื ชีช้วน รายงาน
ทุกรอบปีบญัชรีายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดอืน รายงานเกีย่วกบัขอ้มลูการจดัการกองทุนรวม เพื่อน าส่งแก่
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน และหรอืผูด้แูลผลประโยชน์ ผูส้อบบญัช ีและ
ผูเ้กีย่วขอ้งอื่น ๆ ของกองทุน 

(4.6) ค่าใชจ้่ายในการแปลเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการและการด าเนินงานของกองทนุเป็น
ภาษาต่างประเทศ 

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

(4.8) ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการช าระหนี้ดว้ยทรพัยส์นิอื่น เช่น ค่าใชจ้่ายในการบรหิารทรพัยส์นิ ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิจากการใชบ้รกิารทางกฎหมาย และศาล เช่น ค่าทีป่รกึษากฎหมาย ค่าร่างและตรวจสอบนิติ
กรรม สญัญา ค่าบรกิารทางกฎหมายเพื่อรกัษาสทิธหิรอืเพื่อตดิตามหนี้สนิ หรอืประโยชน์อื่นใดของกองทุน 
ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่กดิจากการจ าน า จ านอง ปลดจ าน า จ านอง ประเมนิราคา ค่า
ภาษอีากร ประกนัภยั 

(4.9) ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายในการใชบ้รกิารธนาคาร สถาบนัการเงนิ หรอืผูใ้หบ้รกิารภายนอกอื่น ๆ เพื่อ
ประโยชน์ของกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน 

(4.10) ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยตามสญัญาระหว่างกองทุนและบุคคลภายนอก เช่น สญัญาแตง่ตัง้ผูส้นับสนุนการ
ขายหรอืรบัซื้อคนืสญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัจ าหน่าย 

(4.11) ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยอื่น ๆ เช่น ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิจากการตดิตามทวงถามหนี้สนิของกองทุน 
(4.12) ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชห้รอือา้งองิดชันหีลกัทรพัย ์เครื่องหมายการคา้ และ/หรอืเครื่องหมายบรกิาร

ของตลาดหลกัทรพัย ์และ/หรอื ของผูค้ านวณและประกาศดชัน ี(Index Provider) 
(5) ค่าบรกิารแก่บุคคลภายนอก ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าตดิต่อสื่อสาร ค่าประกาศหนังสอืพมิพ ์ค่าเดนิทาง 

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการกองทุน ตามทีจ่่ายจรงิ 
(6) ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายในการเลกิกองทุน และช าระบญัชกีองทุน เช่น ค่าใชจ้่ายในการสอบบญัชเีมื่อเลกิกองทุน 

ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ในระหว่างการช าระบญัชกีองทุน ค่าใชจ้่ายในการช าระเงนิ หรอืทรพัยส์นิอื่นใหผู้ถ้อื
หน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่กดิจากการทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไม่มารบัเงนิหรอืทรพัยส์นิ หรอืไม่น าเชค็ไป
ขึน้เงนิจากธนาคาร เช่น ค่าใชจ้า่ยในการวางทรพัย ์ค่าใชจ้่ายในการจดทะเบยีนเลกิกองทุนกบัส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามทีจ่่ายจรงิ 

(7) ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น
แทนเงนิตามทีจ่่ายจรงิ 

(8) ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ของผูด้แูลผลประโยชน์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการฟ้องรอ้งบรษิทัจดัการใหป้ฏบิตัหิน้าที่
หรอืเรยีกคา่สนิไหมทดแทนความเสยีหายจากบรษิทัจดัการ เพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม หรอืเมื่อ
ไดร้บัค าสัง่จากส านักงานคณะกรรมการก.ล.ต. ตามทีจ่่ายจรงิ 
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(9) ค่าใชจ้่ายในการลงประกาศหนังสอืพมิพท์ีเ่กีย่วขอ้งกบักองทุน ตามทีป่ระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอื
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด เช่น การประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วย
ลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุน ตามทีจ่่ายจรงิ 

(10) ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ทีเ่กดิจากการตดิต่อสื่อสารกบัผูถ้อืหน่วยลงทุน เพื่อแจง้ขา่วสารขอ้มลูตามที่
คณะกรรมการก.ล.ต. และหรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด หรอืเพื่อประโยชน์
ของผูถ้อืหน่วยลงทุนหรอืกองทนุโดยรวม รวมถงึค่าใชจ้่ายในการจดัประชมุผูถ้อืหน่วยลงทุน ตามทีจ่่ายจรงิ 

(11) ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ทีเ่กดิจากการควบรวมกองทุน ตามทีจ่่ายจรงิ 
(12) ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ทีเ่กดิจากการกูย้มืเงนิหรอืเขา้ท าธุรกรรมการขายโดยมสีญัญาซื้อคนืเมื่อบรษิทั

จดัการมเีหตุจ าเป็นตอ้งบรหิารสภาพคล่องของกองทุนเปิดเป็นการชัว่คราว ตามทีจ่่ายจรงิ 
(13) ค่าใชจ้่ายในการใหค้วามรูแ้ละฝึกอบรมผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื เพื่อประโยชน์ในการเสนอขายหน่วยลงทุน

ของกองทุนตามทีจ่่ายจรงิ 
(14) ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการกองทุนทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ ตามทีจ่่าย

จรงิ 
(15) ค่าธรรมเนียมและหรอืค่าใชจ้่ายส าหรบัหน่วยงานภายนอกในการท าหน้าทีต่ดิตามดแูลการจดัการกองทุนรวม 

(Independent Oversight Entity : IOE) หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง (ถา้ม)ี 
(16) ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการกองทุน ตามทีจ่่ายจรงิ 

8.3 ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเกบ็จากผู้สัง่ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน 
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end fee) 

เงื่อนไขในการก าหนดอตัราคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน : ไม่ม ี
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ของมลูค่าซื้อขาย 

ค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน (Back-end fee) 
เง่ือนไขในการก าหนดอตัราคา่ธรรมเนียมการซื้อคืนหน่วยลงทุน : ไม่ม ี
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูค่าซื้อขาย 

ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า (Switching in) 
อตัราค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ : อตัราค่าธรรมเนียมเดยีวกนั ทัง้จากกองทุนรวมภายใต้
บรษิทัจดัการเดยีวกนั และจากบรษิทัจดัการอื่น 
ประมาณการอตัราค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเข้า : อตัราเดยีวกบัค่าธรรมเนียมการขาย 
(Front-end fee) 
รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก (Switching out) 
อตัราค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก : 
อตัราค่าธรรมเนียมเดยีวกนั ทัง้กรณีสบัเปลีย่นออกไปยงักองทนุรวมภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการ และ
บรษิทัจดัการอื่น 
ประมาณการอตัราค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออก : อตัราเดยีวกบัค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนื 
(Back-end fee) 
รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ม ี
ค่าธรรมเนียม : 0.0 บาท 
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ต่อหน่วยลงทุน : 0.0 หน่วย 
หรือเศษของ : 0.0 หน่วย 
ในอตัรา ตามท่ีนายทะเบยีนเรียกเกบ็ 

ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : ม ี
ฉบบัละ : 0.0 บาท 
ในอตัรา ตามท่ีนายทะเบยีนเรียกเกบ็ 

ค่าปรบักรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองท่ีก าหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่ม ี
ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ : ม ี

ในอตัราไม่เกิน ร้อยละ ของมลูค่าหน่วยลงทุน : 3.21 
ตามท่ีจา่ยจริง 
รายละเอียดเพ่ิมเติม (ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเกบ็จากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทุน) : 
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ัง่ซื้อหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน เป็นอตัราทีร่วมภาษมีูลค่าเพิม่ ภาษี
ธรุกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนัไวแ้ลว้ 

2. ค่าใชจ้่ายในการซื้อขายหลกัทรพัยเ์มื่อมกีารซื้อขายสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 ของ
มลูค่าหน่วยลงทุนค่าใชจ้่ายในการซื้อขายหลกัทรพัยจ์ะถูกค านวณเขา้ไปในราคาขายหรอืราคารบัซื้อคนืหน่วย
ลงทนุเพื่อน าเงนิดงักล่าวไปช าระเป็นค่าใชจ้่ายในการซื้อหรอืขายหลกัทรพัย ์

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ัง่ซื้อหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน เป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษ ี  
ธุรกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนัไวแ้ลว้ 

3. ค่าธรรมเนียมการโอนเงนิคา่ซื้อและขายคนื (ถา้ม)ี  
ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะถูกเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการโอนเงนิค่าซื้อและค่าขายคนืหน่วยลงทุนตามทีธ่นาคาร
พาณิชยห์รอืสถาบนัการเงนิเรยีกเกบ็จรงิ 

4. บรษิทัจดัการอาจเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายอื่น ๆ จากผูล้งทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน ในกรณีทีผู่ล้งทุน
หรือผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอให้บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนด าเนินการ ใด ๆ ให้เป็นกรณีพิเศษ 
นอกเหนือจากการด าเนินการตามปกตขิองบรษิัทจดัการหรอืนายทะเบยีน หรอืใหด้ าเนินการทีพ่สิูจน์ไดว้่าเป็น
ความประสงค์เฉพาะตวัของผู้ลงทุนหรอืผูถ้ือหน่วยลงทุน เช่น ค่าธรรมเนียมการขอเปลี่ยนขอ้มูลทางทะเบยีน
ใหม่ เช่น หนังสอืรบัรองสทิธ ิหนังสอืรบัรองการโอนหน่วยลงทุน เป็นต้น โดยบรษิัทจดัการหรอืนายทะเบยีน
หน่วยลงทุนจะคดิค่าธรรมเนียมจากผูล้งทุนหรอืผูถ้ือหน่วยลงทุน ตามที่จ่ายจรงิหรอืตามอตัราทีบ่รษิทัจดัการ
หรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทุนก าหนดในการใหบ้รกิารลกัษณะดงักล่าว  

5. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธิในการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน/ การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน/ การ
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนกบัผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากนั ตามประเภทของผูล้งทุน ตามมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน 
ตามระยะเวลาการถอืครองหน่วยลงทุน ตามช่องทางการซื้อขายหน่วยลงทุน หรอืตามเงื่อนไขที่บริษทัจดัการ
อาจก าหนดขึน้ในอนาคต เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวก และเป็นประโยชน์ให้แก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ จะ
เปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวในหนังสอืชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลูส าคญั ทัง้นี้ หากมกีารเปลีย่นแปลงเงือ่นไขดงักล่าวบรษิทั
จดัการจะประกาศใหผู้้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั ณ ทีท่ าการของบรษิทัจดัการ และ/หรอืประกาศ
ทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ 

6. ในกรณีทีม่กีารรบัค่าธรรมเนียมอนัเกดิจากกองทุนรวมในต่างประเทศทีก่องทุนนี้ไปลงทุน บรษิทัจดัการจะจ่าย
คนืในรปูแบบใดๆ ใหแ้กก่องทุนนี้ไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้ม (ถา้ม)ี 
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8.4 วิธีการค านวณและตดัจ่ายค่าธรรมเนียม 
1. การค านวณค่าธรรมเนียมตามหวัขอ้ค่าธรรมเนียมทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ัง่ซื้อหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน และ หวัขอ้ค่าธรรมเนียม
และค่าใช้จ่ายที่เรยีกเก็บจากกองทุนรวม เป็นอตัราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรอืภาษีอื่นใดในท านอง
เดยีวกนัไวแ้ลว้ 

2. ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ จะค านวณเป็นรายวนัและเรยีกเกบ็จากกองทุนเป็นรายเดอืน ภายใน 10 วนัท าการถดั
จากวนัสิน้เดอืน หรอืตามระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร  

3. การค านวณค่าธรรมเนียมการจดัการ และค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน  
3.1 ในระยะเวลา 6 เดอืนแรกนับจากวนัที่จดทะเบยีนทรพัย์สนิเป็นกองทุนรวม บรษิัทจดัการจะเรยีกเก็บค่าธรรมเนียม

การจดัการ และค่าธรรมเนียนนายทะเบยีน ทัง้จ านวนจากมลูค่าทีจ่ดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม โดยทาง
บญัชจีะรบัรูเ้ป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนทัง้จ านวนในวนัทีถู่กเรยีกเกบ็ และจะเรยีกเกบ็จากกองทุนภายในระยะเวลาไม่
เกนิ 90 วนันับจากวนัทีจ่ดทะเบยีนกองทุน 

3.2 หลงัจาก 6 เดอืน จะค านวณเป็นรายวนัและเรยีกเกบ็จากกองทุนเป็นรายเดอืน ภายใน 10 วนัท าการ ถดัจากวนัสิ้น
เดอืน หรอืตามระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร  

4. ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วเนื่องกบัการบรหิารจดัการกองทุนในหวัขอ้ อื่น ๆ จะเรยีกเกบ็ตามทีจ่่ายจรงิในทางบญัชบีรษิทัจดัการจะ
พจิารณาตดัจ่ายทัง้จ านวนหรอืทยอยตดัจ่ายเป็นคา่ใชจ้่ายของกองทุนเฉลีย่เท่ากนัทกุวนัตามระยะเวลาทีจ่ะไดร้บั
ประโยชน์จากค่าใชจ้่ายนัน้ ทัง้นี้ การตดัคา่ใชจ้่ายดงักล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชทีีเ่กีย่วขอ้ง 

8.5 การเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จา่ย 
การด าเนินการในกรณีทีม่กีารเพิม่หรอืลดค่าธรรมเนียม/ คา่ใชจ้่ายของกองทุน บรษิทัจดัการจะด าเนินการดงันี้ 

การเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียม/ ค่าใช้จา่ย การด าเนินการของ บลจ. 
1. การเพ่ิมค่าธรรมเนียม/ ค่าใช้จ่าย  

1.1 ตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการ  
1.1.1 ไม่เกนิอตัราทีร่ะบใุนโครงการ เปิดเผย2 ใหผู้ล้งทุนใหผู้ท้ราบล่วงหน้า ≥ 3 วนัท าการก่อน

การเรยีกเกบ็เพิม่ขึน้ 1.1.2 เกนิอตัราทีร่ะบุไวใ้นโครงการ1 (มกีารก าหนด
อย่างชดัเจนในโครงการแลว้ว่าสามารถ
เปลีย่นแปลงในลกัษณะดงักล่าวได)้ 
1.1.2.1 กรณีเกนิ > 5% ของอตัราทีร่ะบุไวใ้น

โครงการ 
บรษิทัจดัการตอ้งไดร้บัมตพิเิศษ3 และแจง้ใหส้ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันับแต่วนัที่
เปลีย่นแปลง 

1.1.2.2 กรณีเกนิ ≤ 5% ของอตัราทีร่ะบุไวใ้น
โครงการ 

เปิดเผย2 ใหผู้ถ้อืหน่วยทราบล่วงหน้า ≥ 60 วนัก่อนการ
เรยีกเกบ็เพิม่ขึน้ และแจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ทราบภายใน 15 วนันับแตว่นัทีเ่ปลีย่นแปลง 

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บรษิทัจดัการตอ้งขอมตพิเิศษ3 เพื่อแกไ้ขโครงการ 
2. การลดค่าธรรมเนียม/ คา่ใช้จา่ย  

2.1 ตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการ เปิดเผย2 ใหผู้ล้งทุนใหผู้ท้ราบภายใน 3 วนัท าการนับแต่
วนัทีม่กีารเรยีกเกบ็ลดลง 

2.2 แตกต่างไปจากทีร่ะบุไวใ้นโครงการ ใหบ้รษิทัจดัการสามารถขอแกไ้ขโครงการ โดยใหถ้อืว่า
ส านักงานคณะกรรมการ ก .ล .ต . เหน็ชอบการแกไ้ข
โครงการในเรื่องดงักล่าว 
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1 เทยีบกบัอตัราของรอบระยะเวลายอ้นหลงั 1 ปีนบัแตว่นัทีบ่รษิทัจดัการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียม/ ค่าใชจ้่ายดงักล่าวเพิม่ขึน้ 
2 การเปิดเผยขอ้มลูตอ้งกระท าโดยวธิกีารทีเ่หมาะสมอนัท าใหม้ัน่ใจไดว้า่ผูล้งทุนไดร้บัทราบขอ้มลูดงักล่าวอย่างทัว่ถงึ 
3 ด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารในการขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุน
และการจดัประชมุผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 

9.  เคร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องของกองทุนรวม 
- เคร่ืองมือการก าหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รบัผิดชอบค่าใช้จ่าย 
การปรบัมูลค่าทรพัย์สินสุทธิด้วยสูตรการค านวณท่ีสะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรพัย์สินของกองทุนรวม 
(Swing Pricing)  
กองทุนรวมทัว่ไป 

อตัราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2.00 ของมลูค่าหน่วยลงทุน  
ด้วยวิธีปฏิบติั :  Full swing pricing , Partial swing pricing 
รายละเอียดเพ่ิมเติม 
หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไข 
1. บรษิทัจดัการจะก าหนดอตัรา swing factor สงูสุดไม่เกนิรอ้ยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน และบรษิทัจดัการ

จะพิจารณาเลือกใช้ Swing Pricing ที่เป็น Full Swing Pricing หรอื Partial Swing Pricing ตามดุลพินิจของ
บรษิทัจดัการ โดยค านึงถงึประโยชน์ของกองทุนและผูถ้อืหน่วยลทุนเป็นส าคญั 

2. swing factor มีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บรษิัทจดัการก าหนด ซึ่งบรษิัท
จดัการอาจพจิารณาใชข้อ้มูลประมาณการภายใต้ขอ้เทจ็จรงิทีม่อียู่และหรอืสมมตฐิานและหรอืการประเมนิจาก
ปัจจยัที่เกี่ยวขอ้งเท่าที่สามารถท าได้เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ โดย
บรษิทัจดัการอาจพจิารณาปัจจยัต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง ได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื้อหรอืขายทรพัย์สนิ
ของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bid-ask spread ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการซื้อขายทรัพย์สนิ ความ
ผนัผวนในตลาดซื้อขายทรพัยส์นิ ภาวะสภาพคล่องของตลาดทรพัยส์นิทีล่ดลงจากปกต ิตน้ทุนและค่าใชจ้่ายใน
การรกัษาสดัส่วนการลงทุน ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการท าธุรกรรม REPO เพื่อเสรมิสภาพคล่องรองรบัธุรกรรม
ขนาดใหญ่ (ถา้ม)ี ภาษแีละหรอือากรแสตมป์ทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืต้นทุนและค่าใชจ้่ายอื่นทีเ่กี่ยวขอ้ง รวมถงึปัจจยั
อื่นๆ ทีก่ระทบสภาพคล่องของหลกัทรพัยท์ีก่องทุนรวมลงทุน เป็นตน้ 

3. Swing Thresholds มหีลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บรษิัทจดัการก าหนด โดย
บรษิทัจดัการอาจพจิารณาใชข้อ้มลูประมาณการภายใต้ขอ้เทจ็จรงิทีม่อียู่และหรอืสมมตฐิานและหรอืการประเมนิ
จากปัจจยัที่เกี่ยวขอ้งเท่าที่สามารถท าได้เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ 
โดยค านึงถงึปัจจยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสภาพคล่องของกองทุนรวมเป็นส าคญั ทัง้นี้ บรษิทัจดัการอาจพจิารณาปัจจยั
ต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ พอรต์การลงทุน นโยบายการลงทุน สภาวะตลาดของทรพัยส์นิทีล่งทุน รวมถงึปัจจยั
อื่นๆ ทีก่ระทบสภาพคล่องของหลกัทรพัยท์ีก่องทุนรวมลงทุน เป็นตน้ 

4. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกับ Anti-dilution levies – ADL (ถ้ามี) แต่
สามารถใชร้่วมกบัเครื่องมอืในการบรหิารความเสีย่งสภาพคล่องอื่นไดโ้ดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

5. ในกรณีทีเ่ป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บรษิทัจะด าเนินการตามขอ้มูลทีไ่ดร้บัจากผูส้นับสนุนการขาย
และรบัซื้อคนืเท่าทีส่ามารถท าได ้(best effort) ภายใตส้ถานการณ์และขอ้จ ากดัในขณะนัน้ 

ขอ้สงวนสทิธิ ์
1. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะน าขอ้มูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถ้าม)ี มาใชใ้นการพจิารณาและหรอืตดัสนิใจ

เรื่องต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งการการใชเ้ครื่องมอื Swing Pricing ในวนัท าการนัน้  
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2. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัเพิม่หรอืลดอตัรา swing factor ทีเ่กบ็จรงิไดต้ามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร 
ซึง่จะปรบัเพิม่ไม่เกนิอตัราสงูสุดทีร่ะบุไวใ้นโครงการ 

3. บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธทิี่จะน าค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ช าระเงนิด้วยเช็ครวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนใน    
วนัท าการทีม่ีการใชเ้ครื่องมอื swing pricing และบรษิทัจดัการจะน ายอดซื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวไปใชใ้นการ
พจิารณาและหรอืตดัสนิใจเรื่องต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งการใชเ้ครื่องมอื swing pricing ในวนัท าการนัน้ ทัง้นี้บรษิทั
จดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่เปลีย่นแปลงการด าเนินการใด ๆ ทีไ่ดด้ าเนินการหรอืตดัสนิใจไปแลว้ทีเ่กีย่วขอ้งกบั
การใชเ้ครื่องมอื swing pricing ในวนัท าการนัน้ แมห้ากภายหลงัปรากฏว่าเชค็ค่าซื้อหน่วยลงทุนทัง้หมดหรอื
บางส่วนของวนัท าการนัน้ไม่สามารถเรยีกเก็บเงนิได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ช าระด้วยเช็คที่เรยีกเก็บ
ไม่ไดน้ัน้ ไม่ไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทุน ซึง่เป็นไปตามดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

4. บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางด าเนินการระหว่างการใช้เครื่องมือ เช่น การยกเลิกก่อน
ระยะเวลาทีก่ าหนด การประกาศใชเ้ครื่องมอือื่นแทนและหรอืเพิม่เตมิ เป็นต้น โดยจะยงัคงเป็นไปตามทีส่านักงาน 
ก.ล.ต.และหรอืสมาคมบรษิทัจดัการลงทุนและหรอืหน่วยงานทีม่อี านาจอื่นกาหนดและหรอือนุญาต/เหน็ชอบ/ผ่อน
ผนั และหรอืทีม่กีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงใหบ้รษิทัจดัการด าเนินการได ้

5. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่ใช้เครื่องมือ swing pricing ดังกล่าวในกรณีที่พิจารณาแล้วว่าค าสัง่ซื้อ-ขาย-
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมีนัยส าคญั และ/หรอือาจใช้ร่วมกับ
เครื่องมอืในการบรหิารสภาพคล่องอื่นๆ แลว้แต่กรณี โดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

การพจิารณาใชเ้ครื่องมอื 
1. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Swing Pricing ที่แตกต่างกันได้ในแต่ละวนัท าการ ที่มีการใช้เครื่องมือนี้โดย

เป็นไปตามดุลยพินิจของบรษิัทจดัการ โดยค านึงถึงและรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนและความเหมาะสม
ในทางปฏบิตัเิป็นส าคญั 

2. ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาใช ้partial swing pricing จะเป็นการใชเ้ฉพาะวนัท าการซื้อขายใดทีส่ดัส่วนของ
มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธขิองกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธทิัง้หมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า 
swing threshold ที่บรษิัทจดัการก าหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธขิองกองทุน ค านวณจากมลูค่า
การซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมลูค่าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ (switch in) หกัดว้ยมลูค่าการขาย
คนืหน่วยลงทุน (redemption) และหกัดว้ยมลูค่าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก (switch out) 

ทัง้นี้ รายละเอยีดวธิกีารค านวณเป็นไปตามวธิทีีบ่รษิทัจดัการก าหนด 
บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลง เงือ่นไข และ/หรอืหลกัเกณฑก์ารใช ้swing pricing ใหส้อดคลอ้งกบั
กองทุนต่างประเทศทีก่องทุนไทยลงทุน ในกรณีทีก่องทุนไทยมกีารเปลีย่นแปลงประเภทและลกัษณะพเิศษของกองทุนรวม 
หรอืมกีารเปลีย่นกองทุนหลกัในอนาคต (ถา้ม)ี 
- การก าหนดเงื่อนไขหรือข้อจ ากดัในการรบัค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน 
 ระยะเวลาท่ีต้องแจ้งลว่งหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period) : 

กองทุนรวมทัว่ไป 
เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าเกินกว่า : 10.00 % ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิอง
กองทุน 
จะต้องแจ้งบริษทัจดัการล่วงหน้าเป็นเวลา: 5 วนัท าการ 
รายละเอียดเพ่ิมเติม 
หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไข 
1. ในกรณีทีเ่ป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บรษิัทจะด าเนินการตามขอ้มูลที่ไดร้บัจากผูส้นับสนุนการขาย

และรบัซื้อคนืเท่าทีส่ามารถท าได ้(best effort) ภายใตส้ถานการณ์และขอ้จ ากดัในขณะนัน้ 
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ขอ้สงวนสทิธิ ์
1. ในกรณีที่มีการใช้ Notice period และมีเหตุที่ท าให้ต้องใช้เครื่องมืออื่นด้วย บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธทิี่จะ

ปฏบิตักิบัค าสัง่ทีไ่ดจ้าก Notice period นัน้เช่นเดยีวกบัค าสัง่ทีไ่ดต้ามปกตใินวนัที่ท ารายการด้วย ทัง้นี้ บรษิัท
จดัการอาจพจิารณาใช ้Notice period ร่วมกบัเครื่องมอือื่น ไดแ้ก่ Swing pricing, Redemption Gate, Side pocket, 
Suspension of Dealings และหรือเครื่องมืออื่น ๆ หรืออาจไม่ใช้เครื่องมือ Notice period ดังกล่าวในกรณีที่
พจิารณาแลว้ว่าค าสัง่ซื้อ-ขาย-สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไม่มผีลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมนีัยส าคญั 
โดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

2. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัเพิม่หรอืลด Notice period ไดต้ามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร ซึง่จะปรบัเพิม่
ไม่เกิน Notice period สูงสุดทีก่ าหนดไวใ้นโครงการ โดยบรษิัทจดัการจะเปิดเผยทางเวบ็ไซด์ของบรษิัทจดัการ
และในหนังสอืชีช้วนส่วนขอ้มลูกองทุนรวมหรอืผ่านทางช่องทางอื่นทีบ่รษิทัจดัการก าหนด 

3. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะน าขอ้มูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถ้าม)ี มาใชใ้นการพจิารณาและหรอืตดัสนิใจ
เรื่องต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งการการใชเ้ครื่องมอื Notice period ในวนัท าการนัน้  

การพจิารณาใชเ้ครื่องมอื 
1. บรษิทัจดัการอาจพจิารณาใช ้Notice period ทีแ่ตกต่างกนัไดใ้นแต่ละวนัท าการทีม่กีารใชเ้ครื่องมอืนี้โดยเป็นไป

ตามดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ โดยค านึงถงึและรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนและความเหมาะสมในทางปฏบิตัิ
เป็นส าคญั 

2. บรษิทัจดัการอาจพจิารณาใช้และก าหนดระยะเวลา Notice period โดยมหีลกัการในการพจิารณาเป็นไปตาม
นโยบายและแนวทางที่บรษิทัจดัการก าหนด โดยพจิารณาจากปัจจยัต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง โดยบรษิัทจดัการอาจ
พิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรอืสมมติฐานและหรอืการประเมินจากปัจจยัที่
เกี่ยวขอ้งเท่าที่สามารถท าได้เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ๆ โดยค านึงถึง
ปัจจยัที่เกี่ยวข้องกบัสภาพคล่องของกองทุนรวมเป็นส าคญั ทัง้นี้  บรษิัทจดัการอาจพิจารณาปัจจยัต่าง ๆ ที่
เกี่ยวขอ้ง ได้แก่ พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน สภาวะตลาดของทรพัย์สนิทีล่งทุน รวมถงึปัจจยัอื่นๆ ที่
กระทบสภาพคล่องของหลกัทรพัยท์ีก่องทุนรวมลงทุน เป็นตน้ 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลง เงือ่นไขและ/หรอืหลกัเกณฑก์ารใช ้Notice period ใหส้อดคลอ้งกบั
กองทุนต่างประเทศทีก่องทุนไทยลงทุน ในกรณีทีก่องทุนไทยมกีารเปลีย่นแปลงประเภทและลกัษณะพเิศษของกองทุนรวม 
หรอืมกีารเปลีย่นกองทุนหลกัในอนาคต (ถา้ม)ี 

 
เพดานการขายคืนหน่วยลงทนุ (redemption gate) : 

กองทุนรวมทัว่ไป 
เพดานการขายคืนหน่วยลงทนุไม่ต า่กวา่ร้อยละ : 10.00 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทนุรวม 
โดยบริษทัจดัการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 7 วนัท าการ 
ในทุกรอบเวลา : 30 วนั  
รายละเอียดเพ่ิมเติม 
หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไข 
1. บริษัทจัดการจะท าการรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน  (redemption) และสับเปลี่ยนออก (switch out) ไม่ เกิน 

Redemption Gate ตามราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วนัท าการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน ทัง้นี้ เว้นแต่กรณีที่
กองทุนมสีภาพคล่องเพยีงพอ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เกนิกว่า Redemption Gate ทีป่ระกาศใช ้



 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ ไชน่า ทรกิเกอร ์6M1  17 

2. ในกรณีที่บริษัทจดัการก าหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณีดงักล่าว 
Redemption Gate จะใช้เฉพาะวนัท าการซื้อขายใดที่ สดัส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน 
เทียบกับ มูลค่าทรพัย์สนิสุทธทิัง้หมดของกองทุน มีค่าเท่ากบัหรอืมากกว่า Gate threshold ที่บรษิัทจดัการ
ก าหนด โดยที ่มลูค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธขิองกองทุน  ค านวณจาก มลูค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) 
บวก มลูค่าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ (switch in) หกัดว้ยมูลค่าการขายคนืหน่วยลงทุน (redemption) และ
หกัดว้ยมลูค่าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก (switch out) 

3. บรษิทัจดัการจะพจิารณาก าหนดวธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลีย่ตามสดัส่วน 
(pro-rata basis) ของค าสัง่รบัซื้อคืนหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออก ณ วนัที่ใช้ Redemption Gate ดงันัน้ ผู้ถือ
หน่วยลงทุนอาจไม่ได้รบัการจดัสรรหน่วยลงทุน และมูลค่าหน่วยลงทุนทัง้จ านวนในวนัที่ส่งค าสัง่ขายคนืหรอื
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนนัน้ รวมทัง้อาจไม่ไดร้บัเงนิค่าขายคนืทัง้จ านวนภายในระยะเวลาทีก่ าหนดไว ้
ส าหรบัค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออกส่วนทีเ่หลอื บรษิทัจดัการจะน าไปท ารายการในวนัท าการ
รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนถดัไป รวมกบัค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออกใหม่ตามสดัส่วน (pro-rata 
basis) โดยไม่มกีารจดัล าดบัก่อน-หลงัของค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน โดยปัจจุบนับรษิัทจดัการยงัไม่เปิดให้มี
การยกเลกิค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออกจากผูถ้อืหน่วยลงทุนที่ส่งค าสัง่มาแลว้ในวนัทีม่กีารใช ้
Redemption Gate ดงักล่าว  
อย่างไรกต็าม หากเมื่อบรษิทัจดัการมรีะบบงานส าหรบัรองรบัการจดัการกรณีเปิดใหม้กีารยกเลกิค าสัง่รบัซื้อคนื
หน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออก บรษิทัจดัการอาจเปิดใหม้กีารยกเลกิค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยน
ออกส่วนที่เหลอืได้ ซึ่งจะเป็นไปตามเงื่อนไขและวธิกีารที่บรษิัทจดัการก าหนด ทัง้นี้ บรษิัทจดัการจะแจ้งให้
ทราบล่วงหน้าก่อนการด าเนินการดงักล่าว 

4. บริษัทจัดการอาจพิจารณาก าหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครัง้แตกต่างกันได้ แต่ 
Redemption Gate จะไม่ต ่ากว่า Redemption Gate ขัน้ต ่า และ gate period จะไม่มากกว่าระดบัเพดานทีร่ะบุ
ไวใ้นโครงการ 

5. บรษิทัจดัการจะท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลีย่นออก ไม่เกนิ Redemption Gate ตามราคารบัซื้อคนื
หน่วยลงทุน ณ วนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ เวน้แต่กรณีทีก่องทุนมสีภาพคล่องเพยีงพอ บรษิทัจดัการ
ขอสงวนสทิธทิีจ่ะรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเกนิกว่า Redemption Gate ทีป่ระกาศใช ้

6. บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบเมื่อมกีารใช ้Redemption gate โดยไม่ชกัชา้  
7. ในกรณีทีม่กีารใชเ้ครื่องมอื Redemption Gate นี้ บรษิทัจดัการอาจใชร้่วมกบัเครื่องมอืในการบรหิารความเสีย่ง

สภาพคล่องอื่นไดโ้ดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 
8. ในกรณีทีเ่ป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บรษิัทจะด าเนินการตามขอ้มูลที่ได้รบัจากผูส้นับสนุนการขาย

และรบัซื้อคนืเท่าทีส่ามารถท าได ้(best effort) ภายใตส้ถานการณ์และขอ้จ ากดัในขณะนัน้ 
ขอ้สงวนสทิธิ ์
1. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัเพิม่หรอืลดอตัรา Gate threshold รวมถงึเปลีย่นแปลง gate period ไดต้าม

ดุลยพินิจของบรษิัทจดัการ โดยจะปรบัลดไม่ต ่ากว่า Redemption Gate ขัน้ต ่าที่ระบุในโครงการ และไม่เกิน 
Gate period สงูสุด ทีร่ะบุในโครงการ ทัง้นี้ รายละเอยีดวธิกีารค านวณเป็นไปตามวธิทีีบ่รษิทัจดัการก าหนด 

2. บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกนิกว่า Redemption Gate ที่
ประกาศใช ้ 

3. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลี่ยนแปลงแนวทางด าเนินการระหว่างการท า Redemption Gate  ไดแ้ก่ การ
ยกเลกิ Redemption Gate ก่อนระยะเวลาทีก่ าหนด การใชเ้ครื่องมอือื่นแทน Redemption Gate เป็นตน้ (ถา้ม)ี 
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ทัง้นี้ ในกรณีทีไ่ม่สามารถช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนในส่วนทีเ่หลอืได ้บรษิทัจดัการอาจพจิารณายกเลกิค าสัง่
ขายคนืหน่วยลงทุนทัง้หมดทีค่า้งอยู่ในรายการ และแจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีถู่กยกเลกิค าสัง่โดยไม่ชกัชา้  

4. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะน าขอ้มลูของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถ้าม)ี มาใชใ้นการพจิารณาและหรอืตดัสนิใจ
เรื่องต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งการการใชเ้ครื่องมอื Redemption Gate ในวนัท าการนัน้ 

5. บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิไม่ใช้เครื่องมือ Redemption Gate ดงักล่าวในกรณีที่พิจารณาแล้วว่าค าสัง่ซื้อ-ขาย-
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่มผีลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมนีัยส าคญั โดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของ
บรษิทัจดัการ 

การพจิารณาใชเ้ครื่องมอื 
1.  บรษิทัจดัการอาจพจิารณาใช ้Redemption Gate ทีแ่ตกต่างกนัในแต่ละวนัท าการทีม่กีารใชเ้ครื่องมอืนี้โดยเป็นไป

ตามดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ โดยค านงึถงึและรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนและความเหมาะสมในทางปฏบิตัิ
เป็นส าคญั 

2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่า
สถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจดัการอาจก าหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate 
threshold ได ้โดยค านึงถงึปัจจยัที่เกี่ยวขอ้งกบัสภาพคล่องของกองทุนรวมเป็นส าคัญ ทัง้นี้ บรษิทัจดัการอาจ
พิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  มีความผันผวนในตลาดซื้อขายทรพัย์สิน สภาพคล่องของตลาด
ทรพัย์สนิลดลงจากภาวะปกต ิสภาพคล่องของกองทุนรวมผดิปกต ิหรอืประเมนิว่าสภาพคล่องของกองทุนจะไม่
สอดคลอ้งกบัปรมิาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม เกดิการไถ่ถอนผดิปกต ิเกดิการไถ่ถอนมากกว่า Redemption 
Gate ทีก่ าหนดไว ้หรอืปัจจยัอื่น ๆ ทีน่อกเหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการ รวมถงึปัจจยัอื่นๆ ทีก่ระทบสภาพ
คล่องของหลกัทรพัยท์ีก่องทุนรวมลงทุน เป็นตน้ 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลงเงือ่นไขและ/หรอืหลกัเกณฑก์ารใช ้Redemption gate ใหส้อดคลอ้ง
กบักองทุนต่างประเทศทีก่องทุนไทยลงทุน ในกรณีทีก่องทุนไทยมกีารเปลีย่นแปลงประเภทและลกัษณะพเิศษของกองทุน
รวมหรอืมกีารเปลีย่นกองทุนหลกัในอนาคต (ถา้ม)ี 

- การไม่ขายหรือไม่รบัซือ้คืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ท่ีรบัไว้หรือจะหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน 
(suspension of dealings) 

 โดยบริษทัจดัการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 5 วนัท าการ  
เวน้แต่จะไดร้บัการผ่อนผนัเวลาดงักล่าวจากส านักงาน ก.ล.ต. โดยบรษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแล้ว มคีวามเชื่อ
โดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่า จ าเป็นต้องระงบัการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยไดร้บัความเห็นชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ 
กรณีเกดิเหตุตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด 
บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ทีร่บัไวแ้ล้วหรอืจะหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่
ขายคนืหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ไดด้ว้ยเหตุอื่นใดดงัต่อไปนี้ ซึ่งไม่เกินกว่ากรณีทีป่ระกาศคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด 
1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีร่บัไวแ้ลว้ หรอืเป็นการหยุดรบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนแก่ผูล้งทุน
เฉพาะราย เนื่องจากปรากฏขอ้เทจ็จรงิดงันี้ 
(ก) บรษิทัจดัการกองทุนรวมมเีหตุอนัควรสงสยัว่าผูล้งทุนรายนัน้ ๆ มส่ีวนเกี่ยวขอ้งกบัการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่ง

ดงันี้ 
(1) การกระท าทีเ่ป็นความผดิมูลฐานหรอืความผดิฐานฟอกเงนิตามกฎหมายเกี่ยวกบัการป้องกนัและปราบปราม

การฟอกเงนิไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทย หรอืกฎหมายต่างประเทศ 
(2) การใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย 
(3) การกระท าทีเ่ป็นการปฏบิตัติามค าสัง่เกีย่วกบัการยดึหรอือายดัทรพัยส์นิโดยบุคคลผูม้อี านาจตามกฎหมาย 
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(ข) บรษิทัจดัการกองทุนรวมไม่สามารถด าเนินการรูจ้กัลูกคา้ และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิเกี่ยวกบัลูกคา้ไดใ้น
สาระส าคญั 

2. อยู่ในระหว่างด าเนินการเปลี่ยนให้บรษิัทจดัการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบรหิารจดัการกองทุนรวมภายใต้การจดัการ
ของตนอนัเนื่องมาจาก การทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมรายเดมิไม่สามารถด ารงความเพยีงพอของเงนิกองทุนไดต้าม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ว่าด้วยการด ารงเงนิกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการ
จดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย์และการคา้หลกัทรพัย์ และการ
จดัจ าหน่ายหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผูจ้ดัการเงนิทุนสญัญาซื้อขายล่วงหน้า ซึง่ใหก้ระท าไดไ้ม่เกนิ 3 
วนัท าการ 

3.อยู่ในระหว่างด าเนินการเพื่อเลกิกองทุนรวม ในกรณีที่ปรากฏขอ้เทจ็จริงซึ่งบรษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแล้วมี
ความเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดงัต่อไปนี้ และการเลิก
กองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม 
(ก) มกีารขายคนืหน่วยลงทุนสุทธ ิณ วนัใดวนัหนึ่งเกนิกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 
(ข) มียอดรวมการขายคนืหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วนัท าการ ซื้อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกนัคิดเป็น

จ านวนเกนิกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด ทัง้นี้ กรณีทีเ่ป็นกองทุนรวมทีม่กี าหนด
ระยะเวลาการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพจิารณาระยะเวลาการขายคนืหน่วยลงทุน ให้
พจิารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดยีวกนั ซึง่กองทุนรวมเปิดใหร้บัซื้อคนืหน่วยลงทุนเท่านัน้ 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะไม่ด าเนินการตามขอ้ 3 วรรคหนึ่ง หากบรษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแลว้ มคีวาม
เชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าการเลกิกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผูถ้ือหน่วยลงทุนทีเ่หลอือยู่เนื่องจากกองทุน
รวมยงัคงมทีรพัย์สนิคงเหลอื ที่มคีุณภาพและมสีภาพคล่องอย่างเพยีงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลอือยู่จะไม่ได้รบั
ผลกระทบจากการขายคนืนัน้ 
หมายเหตุ บรษิัทจดัการไม่จ าเป็นต้องระบุ side pocket ในโครงการจดัการกองทุนรวม เนื่องจากเป็นการปฏิบตัิตาม
ประกาศซึง่บรษิทัจดัการสามารถด าเนินการ ไดอ้ยู่แลว้ 

10. ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลคา่ทรพัยสิ์นสทุธิ มูลคา่หน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน :  
ค านวณภายใน : 1 วนัท าการ 
และประกาศภายใน : 2 วนัท าการ 
รายละเอียดเพ่ิมเติม : 
เน่ืองจากเป็นกองทุนรวมทีเ่น้นลงทุนในต่างประเทศ ซึง่กองทุนอาจลงทุนตรงในหลกัทรพัยท์ีจ่ดทะเบยีนในประเทศจนี 
หรอือาจมกีารลงทุนในกองทุนต่างประเทศที่จดทะเบยีนนอกตลาดจนี เช่น  สหรฐัอเมรกิา หรอื ลกัเซมเบริ์ก เป็นต้น  
ซึ่งม ีtime zone ที่แตกต่างกับประเทศไทย โดยบรษิัทจดัการจะได้รบัราคาจากหลกัทรพัย์หรอืกองทุนต่างประเทศ
ประมาณวนัที่ T+1 จงึท าให้ไม่สามารถค านวณมูลค่าทรพัยส์นิสุทธแิละมูลค่าหหน่วยลงทุนในวนัทีส่่งค าสัง่ซื้อขายได ้
โดยจะด าเนินการค านวณมูลค่าทรพัย์สินสุทธิและมูลค่าหหน่วยลงทุน เมื่อได้รบัราคาจากหลกัทรพัย์หรอืกองทุน
ต่างประเทศ 
อนึ่ง ในการใช้อตัราแลกเปลี่ยนเพื่อค านวณมูลค่าทรพัย์สินสุทธิเป็นเงนิบาท บรษิัทจดัการจะใช้อตัราแลกเปลี่ยน
เงนิตราต่างประเทศ (Spot Rate) ทีป่ระกาศโดย Bloomberg ณ วนัท าการค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธแิละมูลค่าหน่วย
ลงทุน ทีเ่วลาประมาณ 16.00 น. เป็นเกณฑใ์นการค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธเิป็นเงนิบาท 
ทัง้นี้ หากขอ้มูลดงักล่าวไม่ปรากฏอยู่ในระบบขา้งตน้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใิชอ้ตัราแลกเปลีย่นทีอ่้างองิจากแหล่ง
อื่น ภายใต้ความเหน็ชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ เช่น อตัราแลกเปลี่ยนจาก APEX หรอื Reuter ณ วนัท าการค านวณ
มูลค่าทรพัย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน ที่เวลาประมาณ 16.00 น. หรือระบบอื่นใด ที่มีการเผยแพร่ข้อมูลและ
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สามารถอ้างอิงได้ เป็นต้น เป็นเกณฑ์ในการค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธเิป็นเงนิบาท โดยอตัราแลกเปลี่ยนที่อ้างอิง
จะตอ้งเป็นไปตามทีป่ระกาศสมาคม หรอืประกาศทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด 
ทัง้นี้ กรณีที่กองทุนต่างประเทศไม่ได้ประกาศ และหรอืน าส่งขอ้มูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนใหก้บับรษิัทจดัการ 
และ/หรอืวนัท าการนัน้ตรงกบัวนัหยุดของกองทุนต่างประเทศที่กองทุนเขา้ไปลงทุนและประเทศที่เกี่ยวข้องกบัการ
ลงทุน รวมถึงสถาบนัการเงนิต่างประเทศติดต่อซื้อขายหลกัทรพัย์ปิดท าการ หรอืวนัตามที่บรษิัทจดัการประกาศ
ก าหนดเพิม่เติมในกรณีที่มเีหตุการณ์  ไม่ปกติ และ/หรอืมวีนัหยุดท าการต่อเนื่องกนัจนเป็นเหตุให้บรษิัทจดัการไม่
สามารถค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิและประกาศมูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และ
ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนได ้บรษิัทจดัการจะค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน 
และราคารบัซื้อคนื โดยไม่ชกัช้า ทัง้นี้ ภายในวนัท าการถดัจากวนัที่บรษิัทจดัการได้รบัขอ้มูลมูลค่าหน่วยลงทุนของ
กองทุนต่างประเทศทีก่องทุนลงทุน และประกาศในวนัท าการถดัจากวนัค านวณมลูค่าหน่วยลงทุนดงักล่าว 
บรษิทัจดัการไดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์การค านวณและประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน 
ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน เมื่อมเีหตุการณ์ต่อไปนี้ 
(1) เมื่อบรษิทัจดัการไม่ขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน หรอืหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนตามประกาศ

คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัการกองทนุรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนที่
มใิช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล โดยให้ได้รบัยกเว้นเฉพาะในช่วง
ระยะเวลาดงักล่าว 

(2) เมื่อมเีหตุทีบ่รษิทัจดัการตอ้งเลกิกองทุนรวม โดยใหไ้ดร้บัยกเวน้ตัง้แต่วนัที่ปรากฏเหตุการณ์ดงักล่าว 
(3) เมื่อกองทุนรวมได้รบัการผ่อนผนัจากส านักงาน ก.ล.ต. เกี่ยวกับการค านวณ และประกาศมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิ

มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 
ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนไดท้ี ่www.principal.th 
ในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่ถกูตอ้ง บรษิทัจดัการจะด าเนินการและชดเชยราคาตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารที ่ก าหนด
ในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนและหรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย ์และตลาด
หลกัทรพัยว์่าดว้ยเรื่องการด าเนินการในกรณีทีม่ลูค่าหน่วยลงทนุหรอืราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง 
ในกรณีทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากผูด้แูลผลประโยชน์ เน่ืองจากมเีหตุจ าเป็นและสมควรทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคมุ ของ
บรษิทัจดัการ โดยเหตุดงักล่าวสง่ผลใหบ้รษิทัจดัการไม่ไดร้บัขอ้มลูเกีย่วกบัราคาของทรพัยส์นิทีก่องทุนลงทุน หรอืไม่
สามารถค านวณหรอืประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนื หน่วย
ลงทุนได ้บรษิทัจดัการจะด าเนินการประกาศสาเหตุ และแนวทางปฏบิตัใิหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบผ่านช่องทาง ทีเ่ขา้ถงึ
ไดง้า่ยและทัว่ถงึ ภายในเวลาทีผู่ล้งทุนสามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูในการตดัสนิใจลงทุนได ้
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1. บริษทัจดัการ :  
ชื่อบรษิทัจดัการ : 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  
 
สิทธิ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบ :  
(1)  ยื่นค าขอจดทะเบยีนกองทรพัย์สนิซึง่เป็นเงนิทีไ่ดจ้ากการเสนอขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนรวมต่อส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนัท าการนับตัง้แต่วนัถดัจากวนัปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครัง้แรก  
(2)  เมื่อไดร้บัอนุมตัใิหจ้ดัตัง้และจดัการกองทุนรวม จดัใหม้ขีอ้ผูกพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการ สญัญาแต่งตัง้

ผูด้แูลผลประโยชน์ และหนังสอืชีช้วน ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  
(3)  จดัส่ง แจกจ่าย หรอืจดัให้มหีนังสอืชี้ชวนที่เป็นปัจจุบนั จดัให้มใีบจองซื้อหน่วยลงทุนหรอืใบค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของ

กองทุนรวมตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  
(4)  ชี้แจงและด าเนินการใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถ้าม)ี ที่ใชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุนชี้แจงขอ้มูลใหผู้ถ้ือหน่วย

ลงทุนหรอืผูท้ีส่นใจจะลงทุนทราบในกรณีทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการ หรอืมเีหตุการณ์ทีม่ผีลกระทบอย่างมนีัยส าคญัต่อ
สทิธปิระโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนหรอืต่อการตดัสนิใจในการลงทุนหรอืต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวม  

(5)  เสนอขายหน่วยลงทุน ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  
(6)  เสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกเกนิจ านวนเงนิทุนของโครงการได้ไม่เกินรอ้ยละ 15 ของจ านวนเงนิทุนของโครงการหาก

บรษิทัจดัการแสดงความประสงคด์งักล่าวไวอ้ย่างชดัเจนในโครงการ  
(7)  ออกใบหน่วยลงทุน หรอืหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืสมุดบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ หรอืปรบัปรุงรายการใน

สมุดบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุนใหเ้ป็นปัจจุบนั และส่งใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน ตามรายละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นโครงการ  
(8)  ลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลายอย่าง  แล้วแต่

กรณี ตามรายละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นโครงการ และจดัท ารายงานตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนด  

(9)  ค านวณและประกาศมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมตามระยะเวลา หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

(10) ด าเนินการตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดในกรณีที่มูลค่าทรพัย์สนิสุทธิ 
มลูค่าหน่วยลงทุน จ านวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไม่ถูกตอ้ง  

(11) ขายหรอืรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในโครงการและตามหลกัเกณฑ์และวิธกีารที่
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

(12) บรษิทัจดัการอาจเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดม้คี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดไดต้ามรายละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นโครงการและตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนด  

(13) บรษิัทจดัการอาจไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนที่ได้รบัไวแ้ล้วหรอือาจ
หยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนได้ ตามรายละเอยีดที่ระบุไวใ้นโครงการและตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารที่
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  
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(14) ในกรณีทีก่องทุนเปิดไม่สามารถช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุได้ และผูถ้อืหน่วยลงทุนทีส่ัง่ขายคนื
หน่วยลงทุนตกลงที่จะรบัช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นแทนเงนิบรษิัทจดัการอาจช าระค่า
ขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวเป็นหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สินอื่นได้ โดยได้รบัความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ ทัง้นี้ 
ตามทีก่ าหนดในรายละเอยีดโครงการและตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่มาคมก าหนด  

(15) จดัท างบการเงนิของกองทุนรวมใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการบญัชสี าหรบักจิการทีม่ธีุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุนและตาม
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

(16) จดัท ารายงานทุกรอบปีบญัช ีเพื่อแสดงขอ้มลูเกี่ยวกบักองทุนเปิดของรอบปีบญัช ีและส่งรายงานดงักล่าวใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วย
ลงทุนทีม่ชีื่ออยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนและส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในสามเดอืนนับแต่วนัสิน้ปีบญัช ีทัง้นี้ 
หากบรษิทัจดัการเลอืกจดัท าและส่งรายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดอืนตามปีปฏทินิใหร้ะยะเวลาการส่งรายงานเพื่อแสดง
ขอ้มลูเกีย่วกบักองทุนรวมของรอบปีบญัชขียายเป็นภายในสีเ่ดอืนนับแต่วนัสิน้ปีบญัชี  

(17) จัดท ารายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปีบัญชีหรือปีปฏิทิน  เพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนเปิดของรอบ
ระยะเวลาหกเดือนนัน้ และส่งรายงานดงักล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มชีื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในสองเดอืนนับแต่วนัสิน้รอบระยะเวลาหกเดอืนดงักล่าว ทัง้นี้ ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการ  
เลอืกจดัท าและส่งรายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดอืนตามรอบปีบญัชี ให้บรษิัทจดัการได้รบัยกเว้นไม่ต้องจดัท าและส่ง
รายงานดงักล่าวในรอบระยะเวลาหกเดอืนหลงัส าหรบัปีบญัชนีัน้  

(18) จดัใหม้รีายงานทุกรอบปีบญัช ีรายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดอืนของรอบปีบญัชหีรอืปีปฏทินิ ของรอบระยะเวลาล่าสุดไว ้
ณ ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการ และสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ใช้ในการซื้อขาย
หน่วยลงทุน เพื่อใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสามารถตรวจดไูดแ้ละจดัส าเนาใหเ้มื่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรอ้งขอ  

(19) จดัท าและส่งรายงานเกี่ยวกบัขอ้มลูการจดัการกองทุนรวมส าหรบัทุกรอบระยะเวลา 6 เดอืนของรอบปีบญัชหีรอืของรอบปี
ปฏทินิและรายงานทุกรอบปีบญัชขีองกองทุนตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด และส่งรายงานดงักล่าวแก่ผูถ้อื
หน่วยลงทุนที่มชีื่ออยู่ในทะเบยีนผูถ้ือหน่วยลงทุนและส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 2 เดอืนนับแต่วนัสิน้รอบ
ระยะเวลา 6 เดอืน และ ภายใน 3 เดอืนนับแต่วนัสิ้นปีบญัชี ทัง้นี้ หากบรษิัทจดัการเลอืกจดัท าและจดัส่งรายงานรอบปี
บญัชตีามรายงานรอบปีปฎิทนิ บรษิทัจดัการสามารถขยายระยะเวลาการส่งรายงานเพื่อแสดงขอ้มูลเกี่ยวกบักองทุนรวม
เป็นภายใน 4 เดอืนนับแต่วนัสิน้รอบปีบญัชขีองกองทุน ตามล าดบั การจดัส่งรายงานดงักล่าวใหผู้้ถอืหน่วยลงทุนนัน้ ให้
บรษิทัจดัการจะด าเนินการอย่างน้อยดว้ยวธิกีารอย่างหนึ่งอย่างใด ดงัต่อไปนี้  
(1) จดัส่งรายงานดงักล่าวในรปูแบบเอกสารสิง่พมิพ ์หรอื สื่อบนัทกึขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกส ์ 
(2) เผยแพร่รายงานดงักล่าวบนเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการกองทุนรวม  
ทัง้นี้ ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนแจง้ความประสงคใ์หจ้ดัส่งรายงานดงักล่าวโดยวธิีการตาม (1) ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวม
ด าเนินการตามวธิกีารดงักล่าวดว้ย  
ทัง้นี้ ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการเลอืกจดัท ารายงานรอบปีบญัชขีองกองทุน บรษิทัจดัการจะไดร้บัการยกเวน้ไม่ต้องจดัท าและ
จดัส่งรายงานในรอบระยะเวลา 6 เดือนหลงัส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีนัน้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรอื
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเหน็ชอบหรอืมปีระกาศแกไ้ขเป็นอย่างอื่น  

(20) จดัใหม้ผีูส้อบบญัชขีองกองทุนรวมที่ไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต ตามประกาศของส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าดว้ยการใหค้วามเหน็ชอบผูส้อบบญัช ี 

(21) จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์ที่มีคุณสมบัติตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ดูแล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวมและหากมเีหตุต้องเปลีย่นตวัผูดู้แลผลประโยชน์ไม่ว่าเพราะเหตุใด บรษิทัจดัการจะกระท าได้
ต่อเมื่อไดร้บัอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน  
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(22) ประสานงานกับผู้ดูแลผลประโยชน์ตามรายละเอียดในสญัญาแต่งตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน  เช่น การส่งมอบ      
รบัมอบ แปลงสภาพ จ าหน่าย จ่ายโอน ช าระ รบัช าระค่าหลกัทรพัย์ การรบัและจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของ
กองทุน  

(23) แต่งตัง้นายทะเบยีนของกองทุนตามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร  
(24) แต่งตัง้ผูช้ าระบญัชกีองทุนเมื่อยุตหิรอืเลกิกองทุน ทัง้นี้ โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน  
(25) ด าเนินการทีเ่กี่ยวเน่ืองกบัการบรหิารจดัการกองทุน เช่น การเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหลกัทรพัย์ทีก่องทุนลงทุน ดูแลตดิตาม

สทิธขิองกองทุน การด าเนินการทางกฎหมายเพื่อประโยชน์ของกองทุน  
(26) ด าเนินการเลกิกองทุนเมื่อมลูค่าหน่วยลงทุนหรอืมผีูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทุนเขา้ขา่ยตอ้งเลกิกองทุนตามหลกัเกณฑแ์ละ

วธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  
(27) ด าเนินการแกไ้ขเพิม่เตมิรายละเอยีดโครงการจดัการกองทุนตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ประกาศก าหนด  
(28) ขอรบัใบแทนหลกัฐานการรบัจดทะเบียนกองทรพัย์สินเป็นกองทุนรวมต่อส านักงานคณะกรรมการ  ก.ล.ต. โดยเสีย

ค่าธรรมเนียมตามอตัราทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดในกรณีทีห่ลกัฐานดงักล่าวสญูหายหรอืถูกท าลาย  
(29) ปฏบิตักิารอื่น ๆ เพื่อใหบ้รรลุซึง่วตัถุประสงคข์องกองทุนและรกัษาไวซ้ึง่ผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนภายใตข้อบเขต 

หน้าที่ และความรบัผดิชอบของบรษิัทจดัการ โดยปฏิบตัิให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 
พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ที่มอียู่ในปัจจุบนัและที่
แกไ้ขเพิม่เตมิในอนาคต  

บรษิัทจดัการกองทุนรวมมีหน้าที่ปฏิบตัิตามข้อผูกพัน โครงการจดัการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัย ์ตลอดจนประกาศ กฎ หรอืค าสัง่ทีอ่อกโดยอาศยัอ านาจแหง่กฎหมายดงักล่าว ทัง้นี้ ในกรณีทีข่อ้ก าหนดในขอ้ผกูพนั
หรอืโครงการจดัการกองทุนรวมขดัหรอืแย้งกับหลกัเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรอืค าสัง่ดงักล่าว หากบรษิัทจดัการ
กองทุนไดด้ าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรอืค าสัง่นัน้ ใหถ้อืว่าบรษิทัจดัการกองทุนไดป้ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตาม
ขอ้ผกูพนัหรอืโครงการจดัการกองทุนรวมแลว้  
 
เง่ือนไขการเปล่ียนบริษทัจดัการ :  
ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นบรษิทัจดัการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยค าสัง่ของส านักงาน หรอืโดยเหตุอื่นใดตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 บรษิทัจดัการกองทุนรวมต้องด าเนินการตามทีจ่ าเป็นเพื่อใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมรายใหม่
เขา้ท าหน้าทีต่่อไปได ้ซึง่รวมถงึการส่งมอบเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ใหแ้ก่บรษิทัจดัการกองทุนรวมรายใหม่  

ในกรณีทีม่กีารเปลี่ยนบรษิทัจดัการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยค าสัง่ของส านักงานหรอืโดยเหตุอื่นใดตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 บรษิทัจดัการกองทุนรวมตอ้งด าเนินการตามทีจ่ าเป็นเพื่อใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมรายใหม่
เขา้ท าหน้าทีต่่อไปไดซ้ึง่รวมถงึการส่งมอบเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ใหแ้ก่บรษิทัจดัการกองทุนรวมรายใหม่ 

 
2. ผู้ดแูลผลประโยชน์ :  
ชื่อ : ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)  
ทีอ่ยู่ : เลขที ่400/22 ถนน พหลโยธนิ แขวง สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400  
โทรศพัท ์: (02) 470 9520  
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สิทธิ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบ :  
(1)  ดูแลใหบ้รษิทัจดัการปฏบิตัติามหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการจดัการกองทุนและขอ้ผูกพนัระหว่างผูถ้อื

หน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการ พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
หรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ทีม่อียู่ในปัจจุบนัและทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิในอนาคต โดยเคร่งครดั  

(2)  รบัฝากทรพัยส์นิของกองทุนโดยแยกไวต้่างหากจากทรพัยส์นิอื่น รวมถงึการดูแลและเกบ็รกัษาทรพัย์สนิของกองทุน รบัเงนิ
และทรพัย์สินต่าง ๆ ที่กองทุนพึงได้รบัจากการจดัตัง้และจดัการกองทุน เช่น เงนิปันผล ผลตอบแทนรบัจากหลกัทรพัย์ 
ผลตอบแทน เงนิต้นอื่นใดทีไ่ดจ้ากหลกัทรพัย์หรอืจากการจ าหน่ายหรอืเวนคนืหลกัทรพัย์ เงนิช าระค่าซื้อหน่วยลงทุน หรอื
เงนิไดอ้ื่นใดของกองทุน โดยดูแล รบัฝาก และเกบ็รกัษาไวใ้นบญัชเีงนิฝากและหรอืบญัชทีรพัยส์นิของกองทุนพรอ้มทัง้ดูแล
ใหก้ารเบกิจ่ายทรพัย์สนิของกองทุนเป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการจดัการกองทุน รวมถงึการจ่ายเงนิจากบญัชเีงนิฝากของ
กองทุนเพื่อเป็นค่าใชจ้่ายของกองทุนตามค าสัง่ของบรษิทัจดัการ  
ทัง้นี้ผู้ดูแลผลประโยชน์จะรบัผิดชอบต่อความเสียหาย ความสูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการไม่สามารถ
ด าเนินการรบัหรอืจ่ายเงนิไดท้นัตามก าหนดเวลาตามค าสัง่ของบรษิทัจดัการ  

(3)  จดัท าบญัชแีสดงการรบัจ่ายทรพัยส์นิของกองทุน เช่น จดัท ารายงานการด าเนินการตามค าสัง่ของบรษิทัจดัการในการรบัเงนิ
และทรพัยส์นิต่าง ๆ ทีก่องทุนพงึไดร้บัจากการจดัตัง้และจดัการกองทุน เช่น เงนิปันผล ผลตอบแทน การจ าหน่ายหลกัทรพัย์ 
จดัท าบญัชแีละรบัรองความถูกตอ้งของทรพัยส์นิของกองทุนทีร่บัฝากไว้  

(4)  จดัใหม้กีารรบัมอบ ส่งมอบ เปลี่ยนแปลง จ าหน่าย รบัช าระ ช าระราคาหลกัทรพัย์ และโอนหลกัทรพัยต์่างๆ ทีเ่ป็นทรพัย์สนิ
ของกองทุน ตามค าสัง่ของบรษิัทจดัการ โดยผูดู้แลผลประโยชน์จะไดต้รวจสอบรายละเอยีดทีเ่กี่ยวขอ้งให้ถูกต้องครบถ้วน
ก่อน  

(5)  จดัท ารายงานการค านวณมลูค่าทรพัยส์นิ มลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคารบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุน และรายงานเกีย่วกบัเงนิสดของกองทุน  

(6)  แจง้และรายงานให้บรษิัทจดัการทราบถึงสทิธทิีเ่กี่ยวเนื่องกบัทรพัย์สนิที่กองทุนลงทุน เช่น สทิธใินการเขา้ประชุมผู้ถอืหุ้น 
สทิธใินการจองหุ้นเพิ่มทุน สิทธิในการรบัเงนิปันผลหรอืผลตอบแทนหรอืเงนิได้อื่นใดจากหลกัทรพัย์รวมถึงการแจ้งการ
เปลี่ยนแปลงของหลกัทรพัยท์ีม่ผีลกระทบต่อกองทุน เช่น การเปลีย่นแปลงมลูค่าหลกัทรพัย์ เป็นตน้ หรอืสถานะการปิดโอน
ของหลกัทรพัย ์โดยทนัททีีผู่ด้แูลผลประโยชน์ไดร้บัทราบขอ้มลูเป็นลายลกัษณ์อกัษร  

(7)  จดัท ารายงานเสนอต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการกระท าการหรอืงดเวน้กระท าการจนก่อใหเ้กดิ
ความเสยีหายแก่กองทุน หรอืไม่ปฏิบตัิหน้าที่ตามมาตรา 125 แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 
2535  

(8)  ด าเนินการฟ้องรอ้งบงัคบัคดใีหบ้รษิทัจดัการปฏบิตัติามหน้าทีข่องตนหรอืฟ้องรอ้งเรยีกค่าสนิไหมทดแทนความเสยีหายจาก
บรษิทัจดัการ ทัง้นี้เพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวง หรอืเมื่อไดร้บัค าสัง่จากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้นี้ 
ค่าใชจ้่ายในการฟ้องรอ้งบงัคบัคดเีพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนในกองทุนใหเ้รยีกรอ้งจากทรพัยส์นิกองทุนนัน้  

(9)  รบัรองความถูกตอ้งในการค านวณมลูค่าทรพัยส์นิ มลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิและมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคารบั
ซื้อคนืหน่วยลงทุน จ านวนหน่วยลงทุนทีเ่พิม่ขึน้จากการจ าหน่ายหน่วยลงทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน และจ านวนหน่วยลงทุนที่
ลดลงจากการขายคนืหน่วยลงทุนของผู้ถอืหน่วยลงทุน ซึ่งบรษิัทจดัการค านวณไว้ตามทีร่ะบุในรายละเอียดโครงการ ทัง้นี้
ผูด้แูลผลประโยชน์จะตอ้งร่วมรบัผดิชอบต่อความสญูเสยี ความเสยีหาย ความรบัผดิ และค่าใชจ้่ายหรอืค่าธรรมเนียมใดๆ ที่
เกดิขึน้จากความผดิพลาดในการค านวณมลูค่าทรพัยส์นิ มลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิ 
มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการไดค้ านวณไวแ้ละผูดู้แลผลประโยชน์
ไดร้บัรองความถูกตอ้งแลว้  
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(10) ให้ความเห็นชอบเมื่อบรษิัทจดัการเห็นว่ามีเหตุจ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอนหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สินของ
กองทุนไดอ้ย่างสมเหตุสมผล ไม่สามารถค านวณมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุนไดอ้ยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม หรอืมเีหตุจ าเป็น
อื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน ซึ่งบรษิทัจดัการจะไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอื
ค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัมาแลว้ หรอืจะหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน หรอืใหค้วามเหน็ชอบกรณีการ
ช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัย์สนิอื่นแทนเงนิ การรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัยส์นิอื่นแทนการช าระหนี้ตาม
ตราสารแห่งหนี้ตามวธิทีีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด กรณีราคาขายหรอืราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และ
กรณีอื่นใด ทีก่ฎหมายหรอืประกาศทีเ่กีย่วขอ้งก าหนดใหต้อ้งขอความเหน็ชอบจากผูด้แูลผลประโยชน์  

(11) ใหค้วามเหน็ชอบแก่บรษิทัจดัการในการก าหนดวธิคี านวณมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุนตามราคาทีเ่ป็นธรรม เมื่อมเีหตุจ าเป็น
ท าใหว้ธิคี านวณมลูค่าทรพัย์สนิของกองทุนตามวธิปีกตไิม่สามารถค านวณมูลค่าทรพัย์สนิของกองทุนรวมไดอ้ย่างเป็นธรรม
และเหมาะสม หรอืมเีหตุจ าเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืในกรณีทีเ่ป็นทรพัย์สนิอื่นของกองทุน
ทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไม่ไดม้ปีระกาศก าหนดรายละเอยีดไว ้ 

(12) ให้ความเห็นเกี่ยวกับการจัดการกองทุนของบริษัทจดัการ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการจดัท ารายงานตามที่ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก า หนด เช่น รายงานทุกรอบปีบญัช ีรายงานทุกรอบระยะเวลา 
6 เดอืนของรอบปีบญัชหีรอืปีปฏิทนิ โดยผูดู้แลผลประโยชน์จะจดัท าและน าส่งถึงบรษิัทจดัการภายใน 60 วนันับแต่วนัสิ้น
รอบบญัชขีองกองทุน และ 30 วนั นับแต่วนัสิน้รอบบญัชขีองกองทุนหรอืปีปฏทินิ ตามล าดบั  

(13) เมื่อเกิดเหตุที่ต้องเลกิกองทุน ผู้ดูแลผลประโยชน์จะสิน้สุดหน้าที่เมื่อผูช้ าระบญัชขีองกองทุนไดจ้ดทะเบยีนเลกิกองทุนกบั
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้นี้ ในระหว่างทีก่ารช าระบญัชยีงัไม่สิน้สุด ผูดู้แลผลประโยชน์จะดแูลและรบัฝากทรพัยส์นิ
ของกองทุนจนกว่าจะจดทะเบียนเลิกกองทุนดังกล่าวกับส านักงานคณะกรรมการ  ก.ล.ต. เรียบร้อยแล้ว และผู้ดูแล
ผลประโยชน์จะดูแลตรวจสอบให้ผู้ช าระบญัชปีฏิบตัิตามพระราชบญัญัติหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์  พ.ศ. 2535 และ
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหากผู้ช าระบญัชกีระท าการหรอืงดเวน้กระท าการ
ตามทีก่ฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งประกาศก าหนด จนก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่กองทุน ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนจะรายงาน
ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั  

(14) จ่ายเงนิคนืใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ของผูช้ าระบญัช ี 
(15) กรณีที่สญัญาสิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ผู้ดูแลผลประโยชน์จะด าเนินการโอน และหรอืส่งมอบทรพัย์สินและขอ้มูล

เอกสารทัง้หมดของกองทุนใหแ้ก่ผูดู้แลผลประโยชน์รายใหม่หรอืผูช้ าระบญัชี (แลว้แต่กรณี) หรอืตามค าสัง่ของบรษิทัจดัการ
หรอืค าสัง่ของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 30 วนันับแต่วนัทีส่ญัญาสิน้สุดลง  

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

 
ผูดู้แลผลประโยชน์มอี านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบตามที่ก าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมและ
ตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถึงหน้าทีดู่แลรกัษาประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน และ
เมื่อมกีารเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ผูดู้แลผลประโยชน์รายเดมิมหีน้าทีด่ าเนินการตามทีจ่ าเป็นเพื่อให้ผูดู้แลผลประโยชน์
รายใหม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีต่่อไปได้ ซึ่งการด าเนินการดงักล่าวรวมถงึการลงลายมอืชื่อในหนังสอืเพื่อรบัรองความถูกต้องและ
ครบถว้นของสิง่ทีส่่งมอบใหผู้ด้แูลผลประโยชน์รายใหม่หากมกีารเปลี่ยนแปลงผูด้แูลผลประโยชน์ 
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ในกรณีทีผู่ดู้แลผลประโยชน์กระท าการ งดเวน้กระท าการ หรอืละเลยไม่ปฏบิตัหิน้าที่ ในการดแูลรกัษาประโยชน์ของผูถ้อืหน่วย
ลงทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจใชส้ทิธติามมาตรา 132 ประกอบกบัมาตรา 47 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 
พ.ศ. 2535 ในการฟ้องรอ้งบงัคบัคดกีบัผูด้แูลผลประโยชน์เพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวงได้ 
 
ผูดู้แลผลประโยชน์ต้องไม่กระท าการอนัเป็นการขดักบัผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผูถ้อืหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระท านัน้จะ
เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรอืประโยชน์ของผู้อื่น เว้นแต่เป็นการเรยีกค่าตอบแทนในการท าหน้าที่เป็น
ผู้ดูแลผลประโยชน์ หรอืเป็นการด าเนินการในลกัษณะที่เป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่าง
เพยีงพอแลว้ โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดท้ราบขอ้มลูดงักล่าวมไิดแ้สดงการคดัคา้น 

ในกรณีที่การด าเนินการใดต้องได้รบัมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ด าเนินการขอมติ ให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์มอี านาจด าเนินการตามทีจ่ าเป็นเพื่อขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนได้  
 
ผูด้แูลผลประโยชน์มอี านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบตามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม และ
ตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถงึหน้าทีดู่แลรกัษาประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน และ
เมื่อมกีารเปลี่ยนแปลงผูดู้แลผลประโยชน์ ผูดู้แลผลประโยชน์รายเดมิมหีน้าทีด่ าเนินการตามทีจ่ าเป็น เพื่อใหผู้ดู้แลผลประโยชน์
รายใหม่ สามารถปฏบิตัหิน้าทีต่่อไปได ้ซึ่งการด าเนินการดงักล่าวรวมถงึการลงลายมอืชื่อในหนังสอืเพื่อรบัรองความถูกตอ้ง และ
ครบถว้นของสิง่ทีส่่งมอบใหผู้ด้แูลผลประโยชน์รายใหม่หากมกีารเปลีย่นแปลงผูด้แูลผลประโยชน์ 
ในกรณีที่ผูดู้แลผลประโยชน์กระท าการ งดเวน้กระท าการ หรอืละเลยไม่ปฏบิตัหิน้าทีใ่นการดูแลรกัษาประโยชน์ของผูถ้ือหน่วย
ลงทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจใชส้ทิธติามมาตรา 132 ประกอบกบัมาตรา 47 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 
พ.ศ. 2535 ในการฟ้องรอ้งบงัคบัคดกีบัผูด้แูลผลประโยชน์เพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวงได้ 
ผูดู้แลผลประโยชน์ต้องไม่กระท าการอนัเป็นการขดักบัผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถอืหน่วยลงทุนไม่ว่าการกระท านัน้จะ
เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรอืประโยชน์ของผู้อื่น เว้นแต่เป็นการเรยีกค่าตอบแทนในการท าหน้าที่เป็น
ผู้ดูแลผลประโยชน์หรือเป็นการด าเนินการในลกัษณะที่เป็นธรรม  และได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่าง
เพยีงพอแลว้ โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดท้ราบขอ้มลูดงักล่าวมไิดแ้สดงการคดัคา้น 
ในกรณีที่การด าเนินการใดต้องได้รบัมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ด าเนินการขอมติให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์มอี านาจด าเนินการตามทีจ่ าเป็น เพื่อขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนได ้
 
เง่ือนไขการเปล่ียนผู้ดแูลผลประโยชน์ :  
บรษิทัจดัการจะเปลี่ยนตวัผูดู้แลผลประโยชน์เมื่อปรากฏเหตุขอ้ใดขอ้หนึ่งหรอืหลายขอ้ ดงัต่อไปนี้ ทัง้นี้โดยไดร้บัความเหน็ชอบ
จากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
(1) เมื่อบรษิัทจดัการหรอืผูดู้แลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง มคีวามประสงค์จะบอกเลกิสญัญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ โดย

บอกกล่าวใหอ้กีฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วนั  
(2) ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการหรอืผูดู้แลผลประโยชน์ไม่ปฏบิตัติามหน้าที่และความรบัผดิชอบทีไ่ดต้กลงไว้ ผูดู้แลผลประโยชน์หรอื

บรษิทัจดัการอาจบอกเลกิสญัญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ โดยบอกกล่าวใหอ้กีฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษร
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วนั  

(3) ในกรณีทีม่กีารเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงการจดัการกองทุน หรอืมกีารแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์และ
ตลาดหลกัทรพัย์ หรอืประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรอืกฎหมายหรอื
กรณีอื่นใด อนัจะมผีลเป็นการเพิม่ภาระหน้าทีแ่ก่ผูดู้แลผลประโยชน์ และผูดู้แลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรบัหน้าที่ดังกล่าว 
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ผูดู้แลผลประโยชน์มสีทิธบิอกเลกิสญัญาแต่งตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวใหบ้รษิทัจดัการทราบล่วงหน้าเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วนั  

(4) ในกรณีทีผู่ถ้ือหน่วยลงทุนมมีตโิดยเสยีงขา้งมากซึ่งคดิตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนที่
ขายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุนเรยีกรอ้งใหม้กีารเปลีย่นแปลงผูด้แูลผลประโยชน์  

(5) ในกรณีทีผู่ดู้แลผลประโยชน์น าขอ้มูลต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการจดัการกองทุนหรอืขอ้มูลอื่นทีเ่กี่ยวขอ้งกบักองทุนไปเปิดเผย 
หรอืใชใ้นทางทีก่่อหรอือาจก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อกองทุนหรอืก่อใหเ้กดิประโยชน์แก่ผูดู้แลผลประโยชน์เอง บรษิทัจดัการ
สามารถบอกเลกิสญัญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ได้ ทัง้นี้ การบอกเลกิสญัญาจะตอ้งบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษร
ไม่น้อยกว่า 15 วนั  

(6) ในกรณีทีผู่ดู้แลผลประโยชน์มคีุณสมบตัไิม่เป็นไปตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์
ว่าดว้ยคุณสมบตัิของผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมในภายหลงั บรษิทัจดัการจะด าเนินการให้ผูดู้แลผลประโยชน์แก้ไข
คุณสมบตัิให้ถูกต้องภายในสบิห้าวนันับแต่วนัที่บริษัทจดัการทราบเหตุดงักล่าว  และแจ้งการแก้ไขดงักล่าวให้ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในสามวนัท าการนับแต่วนัทีแ่กไ้ขเสรจ็สิน้  
ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์มไิด้แก้ไขคุณสมบตัิให้ถูกต้องภายในก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง  บรษิัทจดัการจะขออนุญาต
เปลีย่นตวัผูด้แูลผลประโยชน์ต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในสบิหา้วนันับแต่วนัทีค่รบก าหนดเวลาดงักล่าว และเมื่อ
ไดร้บัอนุญาตแลว้ บรษิทัจดัการจะแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์รายใหม่แทนโดยพลนั  

(7) เมื่อผูด้แูลผลประโยชน์เป็นผูล้ม้ละลายตามค าสัง่ศาล  
(8) ในกรณีทีม่เีหตุใหต้อ้งเปลีย่นตวัผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุน และตอ้งแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์อื่นแทน ใหก้ระท าไดต้่อเมื่อ

บรษิทัจดัการไดร้บัอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แลว้ในกรณีผูดู้แลผลประโยชน์กระท าการอนัเป็นการขดัแยง้
กบัประโยชน์ของกองทุนรวมหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนที่ไม่เขา้ขอ้ยกเวน้ให้กระท าได้ หากเป็นกรณีทีม่นีัยส าคญัและไม่สามารถ
แกไ้ขใหห้มดไป ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมมอี านาจบอกเลกิสญัญาแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์ได้  

 
ในกรณีผูดู้แลผลประโยชน์กระท าการอนัเป็นการขดัแย้งกบัประโยชน์ของกองทุนรวมหรอืผูถ้ือหน่วยลงทุนที่ไม่เขา้ขอ้ยกเวน้ให้
กระท าได ้หากเป็นกรณีทีม่นีัยส าคญัและไม่สามารถแกไ้ขใหห้มดไป ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมมอี านาจบอกเลกิสญัญาแต่งตัง้
ผูด้แูลผลประโยชน์ได ้ 
 
สถานท่ีเกบ็รกัษาทรพัยสิ์นกองทุนรวม :  
ชื่อ : ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)  
ทีอ่ยู่ 1 เลขที ่400/22 ถนน พหลโยธนิ แขวง สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400  
โทรศพัท ์: (02) 470 9520  
และ/หรอืที่บรษิทั ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั และ/หรอืที่ บรษิัท ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ในต่างประเทศ จ ากดั 
และ/หรอืทีต่วัแทนเกบ็รกัษาทรพัยส์นิทีผู่ดู้แลผลประโยชน์ไดแ้ต่งตัง้ และ/หรอื ผูร้บัฝากทรพัยส์นิใดๆใด ๆ  
 
3. นายทะเบียนหน่วยลงทุน :  
ชื่อ : บรษิทั หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนพรนิซเิพลิ จ ากดั  
ทีอ่ยู่ : 44 อาคารธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย ชัน้ 16 ถนนหลงัสวน แขวงลุมพนิี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 
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4. ผู้จดัจ าหน่าย : ไม่มี 
 
5. ผู้ดแูลสภาพคล่อง (Market Maker) : ไม่มี 
 
6. ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) : ไม่มี 

 
7. ท่ีปรึกษาการลงทุน : ไม่มี 

ชื่อ : - 
ทีอ่ยู่ : - 
สิทธิ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบ :  
หมายเหตุ (ท่ีปรึกษาการลงทุน) :  
บรษิัทจดัการอาจแต่งตัง้ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจและการลงทุน ให้เป็นที่ปรกึษาการลงทุนของบรษิัทจดัการหรอืกองทุน
เพื่อใหค้ าแนะน าในเรื่องต่างๆ ทีเ่กี่ยวเน่ืองกบัการลงทุนและการบรหิารจดัการกองทุน เพื่อใหบ้รหิารจดัการกองทุนเป็นไป
อย่างมปีระสทิธภิาพและก่อใหเ้กดิประโยชน์สูงสุด ทีป่รกึษาการลงทุนทีบ่รษิทัจดัการอาจจะแต่งตัง้ขึน้ดงักล่าวนัน้ จะไม่มี
อ านาจควบคุมการด าเนินงานของบรษิัทจดัการแต่อย่างใด โดยเมื่อบรษิัทจดัการแต่งตัง้ที่ปรกึษาการลงทุนแล้ว บรษิัท
จดัการจะด าเนินการแจง้ชื่อทีป่รกึษาการลงทุนดงักล่าวไปยงัส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ต่อไป  

 
8. ท่ีปรึกษากองทุน : ไม่มี 

หมายเหตุ :  
อย่างไรก็ตาม บรษิัทจดัการอาจท าการแต่ตัง้ผู้ที่มใีบอนุญาตในการประกอบธุรกจิเป็นที่ปรกึษากองทุนให้เป็นที่ปรกึษา
กองทุน เพื่อให้การลงทุนของกองทุนเป็นไปอย่างเหมาะสมและพทิกัษ์ผลประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุน  โดยที่ปรกึษา
กองทุนจะไม่มอี านาจควบคุมการด าเนินการของบรษิทัจดัการแต่ประการใด 
บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะแต่งตัง้ที่ปรกึษากองทุนในภายหลงั โดยบรษิัทจดัการจะแจ้งการแต่งตัง้หรอืยกเลกิการ
แต่งตัง้ทีป่รกึษากองทุนในส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ ทัง้นี้ทีป่รกึษากองทุนดงักล่างตอ้งมคีุณสมบตัเิป็นไปตาม
หลกัเกณฑแ์ละ/หรอืประกาศของส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด และ/หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

9. ผู้ประกนั (กรณีกองทุนมีประกนั) : ไม่มี 
 
10. ผู้รบัมอบหมายงานด้านการจดัการลงทุน (Outsource) : ไม่มี 

ชื่อ : - 
ทีอ่ยู่ : - 
สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบ : - 
หมายเหตุ (ผูร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทุน) : - 
บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะแต่งตัง้ทีผู่ร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทุน (Outsource) ในภายหลงั โดยบรษิทัจดัการ
จะแจง้การแต่งตัง้หรอืยกเลกิการแต่งตัง้ผูร้บัมอบหมายงานด้านการจดัการลงทุน (Outsource) ให้ส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.ทราบ ทัง้นี้ผูร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทุน (Outsource) ดงักล่าวต้องมคีุณสมบตัเิป็นไปตามหลกัเกณฑ์และ/
หรอืประกาศของส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด และ/หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 
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11. คณะตวัแทนผู้ถือหน่วยลงทุน : ไม่มี 
 
12. Prime Broker : ไม่มี 
 
13. สิทธิหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน :  

สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน :  
ผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธใินการขายคนืหน่วยลงทุน ตามหวัขอ้ "การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน"  
 
สิทธิในการรบัเงินปันผล : ไม่ม ี
 
สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน :  
ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนและต้องช าระค่าใชจ้่ายและค่าธรรมเนียมการโอนตามระเบยีบวธิกีารทีน่ายทะเบยีน
กองทุนก าหนด  
 
ข้อจ ากดัการโอนหน่วยลงทุน : ไม่ม ี
 
สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการจดัการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจดัการ :  
1. ผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธลิงมติเพื่อให้บรษิทัจดัการท าการแก้ไขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนโดยบรษิัทจดัการจะกระท า
การตามหวัขอ้ "หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน"  

2. กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทุนรวม 
บรษิัทจดัการจะไม่นับคะแนนเสยีงส่วนที่เกินกว่า 1 ใน 3 เว้นแต่กรณีที่มกีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิด
ดงักล่าว มผีูถ้อืหน่วยลงทุนเพยีงรายเดยีวจะนับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวไดเ้ตม็ตามจ านวนที่ถอือยู่  

 
สิทธิในการได้รบัเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ :  
ผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธทิีจ่ะไดร้บัเงนิคนืเมื่อบรษิทัจดัการเลกิกองทุนรวม โดยบรษิทัจดัการจะด าเนินการตามหวัขอ้ "การช าระ
บญัชกีองทุนรวมและวธิกีารเฉลีย่เงนิคนืใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนเมื่อเลกิโครงการ"  
 
สิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ : ไม่ม ี
 
รายละเอียดเพ่ิมเติม :  
ผูถ้อืหน่วยลงทุนมคีวามรบัผดิจ ากดัเพยีงไม่เกนิค่าหน่วยลงทุนทีย่งัส่งใชแ้ก่บรษิทัจดัการกองทุนรวมไม่ครบ 
การทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงคใ์นการซื้อหรอืลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ไม่ว่าในทอดใด ๆ ใหถ้อืว่า
ผูถ้ือหน่วยลงทุนดงักล่าวยอมรบัที่จะผูกพนัตามขอ้ก าหนดในขอ้ผูกพนัซึ่งลงนามโดยผูดู้แลผลประโยชน์ที่ไดร้บัการแต่งตัง้
จากบรษิทัจดัการกองทุนรวมโดยชอบ 
ผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธเิรยีกใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคนืเงนิทุนไดไ้ม่เกนิไปกว่าส่วนของทุน
ของกองทุนรวมทีต่นถอื ทัง้นี้ ในกรณีทีม่กีารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สทิธใินการไดร้บัประโยชน์ตอบแทนหรอืการคนืเงนิทุน
ของผูถ้อืหน่วยลงทุนแต่ละชนิดตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดของหน่วยลงทุนชนิดนัน้ ๆ ดว้ย  
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14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :  
รปูแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :  
- หนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน 
 
เง่ือนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ :  
กองทุนจะใช้ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) โดยจะด าเนินการดงัต่อไปนี้เว้นแต่จะได้รบัอนุญาตจากบรษิัทจดัการให้
ด าเนินการเป็นอย่างอื่น  
1. ส าหรบัการเสนอขายครัง้แรก  
ภายหลงัจากทีบ่รษิทัจดัการไดจ้ดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตามค าสัง่ซื้อทีส่มบูรณ์และบรษิทัจดัการไดร้บัช าระ
เงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนแลว้ นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะออกและจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน 
ภายใน 15 วนันับตัง้แต่วนัถดัจากวนัสิน้สุดระยะเวลาการเสนอขายครัง้แรก  

2. เมื่อผู้ถอืหน่วยลงทุนซื้อและหรอืขายคนืหน่วยลงทุนแต่ละครัง้  และบรษิทัจดัการไดท้ ารายการดงักล่าวสมบูรณ์แล้ว นาย
ทะเบยีนหน่วยลงทุนจะออกและจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุ ภายใน 5 วนัท าการนับตัง้แต่วนั
ถดัจากวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนรายการนัน้ ๆ ซึ่งบรษิัทจดัการจะถือว่ายอดคงเหลอืของหน่วยลงทุนของกองทุนที่
ปรากฏในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนตามขอ้มูลของนายทะเบยีนหน่วยลงทุนและตามขอ้มูลในหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วย
ลงทุนฉบบัล่าสุดทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทุนจดัท าและน าส่งใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน เป็นขอ้มลูทางทะเบยีนของผูถ้อืหน่วยลงทุน
ทีถู่กตอ้งและเป็นปัจจุบนั  

3. ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถแจง้ใหน้ายทะเบยีนหน่วยลงทุนทราบถงึขอ้มูลทีผ่ดิพลาดหรอืไม่ครบถ้วน ในหนังสอืรบัรองสทิธิ
ในหน่วยลงทุนได้ โดยต้องแจง้ให้นายทะเบยีนหน่วยลงทุนทราบภายใน 15 วนันับจากวนัทีน่ายทะเบยีนไดจ้ดัส่งหนังสอื
รบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนดงักล่าว  

4. บรษิทัจดัการและนายทะเบยีนขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นรปูแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนจากหนังสอืรบัรองสทิธิ
ในหน่วยลงทุนเป็นสมุดบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืรปูแบบอื่นทีส่ านักงานคณะกรรมการก.ล.ต. อนุญาต โดยบรษิทั
จดัการจะปิดประกาศรายละเอยีดทีเ่กี่ยวขอ้ง ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ 
ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการขายและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  

5. หากเป็นกรณีผูถ้อืหน่วยลงทุน 2 คนถอืหน่วยลงทุนร่วมกนั นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะบนัทกึชื่อผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้หมด
เป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนร่วมกนัในทะเบยีนผูถ้ือหน่วยลงทุน โดยจะถอืเอาบุคคลทีม่ชีื่อแรกในค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวมเป็น
ผูใ้ชส้ทิธใินฐานะผูถ้อืหน่วยลงทุนหรอืผูร้บัเงนิทีไ่ดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทุน  

บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะจดัท าหลกัฐานแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน เพื่อใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสามารถใช้
อา้งองิต่อบรษิทัจดัการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได ้
ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจ าเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการกองทุนรวมต้องจดัท าใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุน  

 
15. ก าหนดเวลา วิธีการ และข้อจ ากดัในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

ไม่ม ี
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16. วิธีการช าระเงินหรือทรพัยสิ์น 
วิธีการช าระเงินหรือทรพัยสิ์นอ่ืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  
กรณีที่บรษิัทจดัการไม่สามารถช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเงนิ และจะช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรอื
ทรพัยส์นิอื่นแทน โดยผูถ้อืหหน่วยลงทุนตกลงรบัช าระค่าขายคนืหหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิ และ
บรษิทัจดัการไดร้บัมตพิเิศษใหช้ าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิได้  
การช าระเงนิหรอืทรพัยส์นิอื่นใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะช าระใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีป่รากฏชื่อตาม
ทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ณ เวลาทีก่ าหนด เท่านัน้ 

 
 วิธีการช าระเงินหรือทรพัยสิ์นอ่ืนให้แก่บุคคลท่ีเก่ียวข้องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) : - 
 
17. การจดัท าทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากดัในการโอนหน่วยลงทุน :  

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่จ ัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่ออกตามมาตรา  125(5) แห่ง
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 
ใหส้นันิษฐานไวก้่อนว่าทะเบยีนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการช าระเงนิหรอืทรพัย์สนิอื่น รวมทัง้การใหส้ทิธหิรอืการจ ากดัสทิธิ
ใด ๆ แก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่รากฏรายชื่อในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน หากไดก้ระท าตามขอ้ก าหนดในขอ้ผกูพนัหรอืตาม
กฎหมายแลว้ ใหถ้อืว่าบรษิทัจดัการกองทุนรวมไดด้ าเนินการตามอ านาจหน้าทีแ่ลว้ 
บรษิัทจดัการกองทุนรวมหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะปฏเิสธการลงทะเบยีนการโอนและการจ าน าหน่วยลงทุน  ในกรณี
ดงันี้ 
(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมทีเ่สนอขายต่อผู้ลงทุนทีม่ใิช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะท าใหผู้ถ้ือ

หน่วยลงทุนไม่เป็นผูล้งทุนสถาบนั ผูล้งทุนรายใหญ่ หรอืผูม้เีงนิลงทุนสูง ตามทีก่ าหนดในโครงการจดัการกองทุนรวม เวน้
แต่เป็นการโอนทางมรดก 

(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมทีเ่สนอขายต่อผูล้งทุนสถาบนัหรอืผูล้งทุนรายใหญ่พเิศษ และการโอนหน่วย
ลงทุนจะท าใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนไม่เป็นผูล้งทุนสถาบนัหรอืผูล้งทุนรายใหญ่พเิศษ ตามทีก่ าหนดในโครงการจดัการกองทุน
รวม เวน้แต่เป็นการโอนทางมรดก 

(ค) การโอนหรอืการจ าน าหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีหรอืกองทุนรวมหุน้ระยะยาว  
1. หน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมขายใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนก่อนวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทุนรวมหุน้
ระยะยาวทีจ่ดัตัง้ขึน้ก่อนวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 

2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี  
3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการลงทุนของกองทุน 
 
ข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทุน และข้อจ ากดัในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี) : 

กรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนถอืหน่วยลงทุนเกนิกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุนรวม บรษิทั
จดัการจะไม่นับคะแนนเสยีงส่วนทีเ่กนิกว่า 1 ใน 3 เวน้แต่กรณีทีม่กีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดงักล่าวมผีู้
ถอืหน่วยลงทุนเพยีงรายเดยีวจะนับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวไดเ้ตม็ตามจ านวนทีถ่อือยู่  
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หลกัเกณฑแ์ละวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน :  
ในการแก้ไขเพิม่เตมิโครงการใด หากไม่สามารถด าเนินการตามมตโิดยเสยีงขา้งมาก หรอืมติพเิศษของผู้ถอืหน่วยลงทุนได้ 
เนื่องจากข้อจ ากัดดงัต่อไปนี้  บริษัทจดัการกองทุนรวมอาจด าเนินการขอรบัความเห็นชอบจากส านักงานตามแนวทางที่
ส านักงานก าหนดได ้ 
(1) การนับคะแนนเสยีงของผู้ถอืหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์เกี่ยวกบัขอ้จ ากัด

การถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่องบรษิทัจดัการ  
(2) การนับคะแนนเสยีงของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอื่นที่บรษิัทจดัการกองทุนรวมเดยีวกันเป้นผู้รบัผดิชอบในการ

ด าเนินการ  
ในกรณีที่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลใดถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด บรษิัท
จดัการจะไม่นับคะแนนเสยีงส่วนทีเ่กนิกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดนัน้ 
บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะใชล้ายมอืชื่อของผูถ้อืหน่วยลงทุนในใบค าขอเปิดบญัชกีองทุน ค าสัง่ซื้อขายหน่วยลงทุน บตัร
ตวัอย่างลายมอืชื่อและ/หรอืเอกสารอื่นทีบ่รษิทัจดัการก าหนด เพื่อใชเ้ป็นหลกัฐานในการแสดงตนเพื่อการท าธุรกรรมของผูถ้อื
หน่วยลงทุนกบับรษิัทจดัการ และ/หรอืเพื่อใช้ในการตรวจสอบลายมือชื่อของผู้ถือหน่วยลงทุนที่แสดงมติเมื่อตรวจนับมติ
ส าหรบัการขอมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุน 
การด าเนินการใดทีโ่ครงการจดัการกองทุนรวมหรอืกฎหมายก าหนดใหต้้องไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน  หากบรษิทัจดัการ
กองทุนรวมไดด้ าเนินการไปตามมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัมาโดยชอบแลว้ ใหถ้อืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวงเหน็ชอบให้
ด าเนินการดงักล่าวและมผีลผกูพนัตามมต ิ
มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีใ่หด้ าเนินการใดอนัเป็นการขดัหรอืแยง้กบัหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในกฎหมาย ใหถ้อืว่ามตนิัน้เสยีไป 
ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตเิพื่อแก้ไขขอ้ผกูพนัในเรื่องทีก่ระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างมนีัยส าคญั ตอ้งไดร้บัมตพิเิศษ
ของผูถ้อืหน่วยลงทุน (มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คีะแนนเสยีงไดไ้ม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผูถ้อื
หน่วยลงทุนซึ่งเขา้ร่วมประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน หรอืของจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึ่งส่ง
หนังสอืแจง้มตแิละมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน) เวน้แต่กรณีทีก่องทุนรวมมกีารแบ่งชนิดหน่วยลงทนุ การขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุน
นอกจากจะต้องปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์เกี่ยวกบัการขอมตผิู้ถอืหน่วยลงทุนทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ผกูพนั หรอืทีก่ าหนดไว้
ในมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรอืตามทีก่ าหนดในประกาศน้ีแลว้ ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑเ์พิม่เตมิดงัต่อไปนี้ดว้ย 
(1) ในกรณีที่เป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดไดร้บัผลกระทบต่อผูถ้ือหน่วยลงทุนไม่

เท่ากนั ตอ้งไดร้บัมตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี 
(2) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ตอ้งไดร้บัมตเิสยีงขา้งมากหรอืมติ

พเิศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี 
(3) ในกรณีที่เป็นการขอมติทีม่ผีลกระทบต่อผูถ้ือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ต้องไดร้บัมตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของ

จ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี  
 

วิธีการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อผกูพนั :  
การแก้ไขเพิม่เติมส่วนใดส่วนหนึ่งของขอ้ผูกพนัทีเ่ป็นไปตามวธิกีารทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ผูกพนั และมสีาระส าคญัที่เป็นไปตาม
และไม่ขดัหรอืแยง้กบัพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลกัเกณฑท์ีอ่อกโดยอาศยัอ านาจ
ของกฎหมายดงักล่าว ใหถ้อืว่าขอ้ผกูพนัส่วนทีแ่กไ้ขเพิม่เตมินัน้มผีลผกูพนัคู่สญัญา 
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การแก้ไขเพิม่เตมิขอ้ผูกพนัในเรื่องทีก่ระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างมนีัยส าคญัต้องไดร้บัมตพิเิศษของผูถ้อืหน่วย
ลงทุน ทัง้นี้ เรื่องทีก่ระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างมนีัยส าคญั ใหร้วมถงึ 
(ก) ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัผลประโยชน์ตอบแทนและการคนืเงนิทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน 
(ข) ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัย์สนิอื่นตามขอ้ 6 ของประกาศคณะกรรมการ

ก ากบัตลาดทุน ที ่ทน. 19/2554 
(ค) ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัยส์นิอื่น  
(ง) ขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัการประกนัตามขอ้ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที ่ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมี

ประกนั และขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการแกไ้ขเพิม่เตมิสญัญาประกนัในเรื่องใด ๆ อนัมผีลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนเสยีผลประโยชน์ 
(จ) เรื่องทีผู่ด้แูลผลประโยชน์เหน็ว่ากระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างมนีัยส าคญั 
การแก้ไขเพิม่เตมิขอ้ผูกพนัในลกัษณะดงัต่อไปนี้  ให้มผีลผูกพนัเมื่อได้รบัความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยไม่ต้อง
ไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน 
(ก) เป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผูกพนัใหม้สีาระส าคญัสอดคลอ้งกบัโครงการจดัการกองทุนรวมทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิโดยไดร้บัมตโิดย

เสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน แลว้แต่กรณี หรอื 
(ข) ผูด้แูลผลประโยชน์แสดงความเหน็วา่การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผกูพนันัน้เหมาะสม มคีวามจ าเป็นหรอืสมควร และไม่กระทบต่อ

สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างมนีัยส าคญั 
 

การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผกูพนัไม่ว่ากรณีใด 
ตอ้งกระท าเป็นหนังสอืลงลายมอืชื่อโดยบุคคลผูม้อี านาจลงนามผกูพนับรษิทัจดัการกองทุนรวมและผูด้แูลผลประโยชน์ พรอ้ม
ทัง้ประทบัตราบรษิทั (ถา้ม)ี บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะจดัใหม้ขีอ้ผกูพนัเปิดเผยไว้ ณ ทีท่ าการและเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ
กองทุนรวมเพื่อใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ รวมทัง้จดัส่งสรุปการแก้ไขเพิม่เตมิขอ้ผกูพนัพรอ้มทัง้เหตุผลและความ
จ าเป็นใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนพรอ้มกบัการส่งรายงานประจ าปีของกองทุนรวม  

 
18. การระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : ไม่ม ี

รายละเอียดเพ่ิมเติม : - 
 
19. การเลิกกองทุนรวม :  

เง่ือนไขในการเลิกกองทุน :  
19.1 หากปรากฏว่ากองทุนเปิดใดมมีลูค่าหน่วยลงทุนหรอืมผีูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นจ านวนดงันี้  

(1) เมื่อเกดิเหตุตามเงือ่นไขการเลกิกองทุน คอื  
(ก) เมื่อกองทุนมมีลูค่าหน่วยลงทุนมากกว่าหรอืเท่ากบั 10.65 บาท และ 
(ข) บรษิัทจดัการสามารถรวบรวมเงนิสดหรอืตราสารสภาพคล่องในสกุลบาทได้เพยีงพอเพื่อรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน

อตัโนมตัใิหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุนตามทีร่ะบุในโครงการ 
(2) จ านวนผูถ้อืหน่วยลงทุนลดลงเหลอืน้อยกว่า 35 รายในวนัท าการใด  
(3) เมื่อมลูค่าหน่วยลงทุนทีข่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด โดยค านวณตามมลูค่าทีต่ราไวข้องหน่วยลงทุน ลดลงเหลอืน้อยกว่า 200 

ลา้นบาทในวนัท าการใด และบรษิทัจดัการประสงคจ์ะเลกิกองทุนรวมนัน้  
(4) มกีารขายคนืหน่วยลงทุนในลกัษณะใดลกัษณะหนึ่งดงันี้ 
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(ก) มีการขายคนืหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วนัใดวนัหนึ่งเกินกว่าสองในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมด  

(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลาห้าวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็น
จ านวนเกินกว่าสองในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด ทัง้นี้ กรณีที่เป็นกองทุนรวมที่มี
ก าหนดระยะเวลาการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคนืหน่วย
ลงทุน ใหพ้จิารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดยีวกนั ซึง่กองทุนรวมเปิดใหร้บัซื้อคนืหน่วยลงทุนเท่านัน้  

ความใน (4) วรรคหนึ่ง มใิหน้ ามาใชบ้งัคบักบักองทุนรวมทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแลว้ มคีวามเชื่อโดยสจุรติ
และสมเหตุสมผลว่าการเลกิกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนทีเ่หลอือยู่ เน่ืองจากกองทุนรวมยงัคงมี
ทรพัยส์นิคงเหลอืทีม่คีุณภาพและมสีภาพคล่องอย่างเพยีงพอ และผูถ้อืหน่วยลงทุนทีเ่หลอือยูจ่ะไม่ไดร้บัผลกระทบจาก
การขายคนืนัน้  
(5)  บรษิทัจดัการกองทุนรวมด าเนินการเลกิกองทุนรวมเปิดตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดไวใ้นขอ้ “การด าเนินการของ

บรษิทัจดัการ เมื่อเลกิกองทุนรวม” เมื่อปรากฏขอ้เทจ็จรงิทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแลว้มคีวามเชื่อโดย
สุจรติและสมเหตุสมผลว่าจะมกีารขายคนืหน่วยลงทุนตามขอ้ (4) วรรคหนึ่ง และการเลกิกองทุนรวมจะเป็น
ประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม  

19.2 เมื่อส านักงานมคี าสัง่เลกิกองทุนรวมตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ หรอืเมื่อส านักงานมคี าสัง่เพกิ
ถอนการอนุมตัใิหจ้ดัตัง้และจดัการกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัการ
กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีม่ใิช่รายย่อย  

19.3 เมื่อการอนุมตัใิหจ้ดัตัง้กองทุนรวมเป็นอนัสิน้สุดลงตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการจดัตัง้กองทุน
รวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไปและเพื่อผูล้งทุนทีม่ใิช่รายย่อย และการเขา้ท าสญัญารบัจดัการกองทุนส่วนบุคคล  

19.4 เมื่อไดร้บัความเหน็ชอบตามมตเิสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกึง่หนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่าย
ไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการจดัการ  

19.5 ส านักงานก.ล.ต. มอี านาจเพกิถอนการอนุมตัใิหจ้ดัตัง้และจดัการกองทุนรวมได ้ในกรณีทีป่รากฏเหตุดงัต่อไปนี้  
(1) มีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือข้อผูกพันที่ขดัหรอืแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์  

ตลอดจนประกาศ กฎ หรอืค าสัง่ทีอ่อกโดยอาศยัอ านาจแห่งกฎหมายดงักล่าว 
(2) มกีารจ าหน่ายหน่วยลงทุนโดยบรษิทัจดัการกองทุนรวมมไิดป้ฏบิตัหิรอืดแูลใหม้กีารปฏบิตัติามหลกัเกณฑเ์กีย่วกบั

การเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไปตามทีก่ าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน
ว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการจดัส่งหรอืแจกจ่ายหนังสอืชีช้วนและการเสนอขายหน่วยลงทุน 

 ในกรณีทีส่ านักงานสัง่เพกิถอนการอนุมตัใิหจ้ดัตัง้และจดัการกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวม
ด าเนินการใหม้กีารเลกิกองทุนรวมทนัท ี

19.6 ในกรณีที่ภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกแล้ว ปรากฏว่าไม่มีตราสารที่สามารถลงทุนได้อย่างเหมาะสม 
เพื่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเลกิโครงการ  

 
การด าเนินการของบริษทัจดัการ เมื่อเลิกกองทุนรวม :  
บรษิทัจดัการจะด าเนินการดงัต่อไปนี้เพื่อเลกิกองทุน เวน้แต่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต จะพจิารณาผ่อนผนั หรอืสัง่การ
ใหบ้รษิทัจดัการปฏบิตัเิป็นอย่างอื่น  
(1) ยุตกิารรบัค าสัง่ซื้อและค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนตัง้แต่วนัท าการทีป่รากฏเหตุตาม 19.1  
(2) แจง้ใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งทราบภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัทีเ่กดิเหตุการณ์ตาม 19.1 โดยวธิกีารดงันี้ 
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(ก) แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ชีื่ออยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยช่องทางใดๆ ทีม่หีลกัฐานว่าสามารถตดิต่อผูถ้อืหน่วย
ลงทุนได ้ 

(ข) แจง้เป็นหนังสอืถงึผูด้แูลผลประโยชน์ 
(ค) แจง้ส านักงานผ่านระบบทีจ่ดัไวบ้นเวบ็ไซตข์องส านักงาน  

(3) จ าหน่ายหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิทีเ่หลืออยู่ของกองทุนเปิดดงักล่าวภายใน 5 วนัท าการนับตัง้แต่วนัท าการทีป่รากฏเหตุ
ตาม 19.1 เพื่อรวบรวมเงนิเท่าทีส่ามารถกระท าไดเ้พื่อช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนโดยอตัโนมตัิ  

(4) ช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนตามสดัส่วนจ านวนเงนิทีร่วบรวมไดต้าม (3) ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนภายใน 10 วนัท าการนับตัง้แต่
วนัทีป่รากฏเหตุตาม 19.1 และเมื่อไดด้ าเนินการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนแลว้จะถอืว่าเป็นการเลกิกองทุนเปิดนัน้  

เมื่อไดด้ าเนินการตาม (1) ถงึ (4) แล้ว หากมหีลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิคงเหลอือยู่จากการด าเนินการตาม (3) บรษิทัจดัการจะ
ด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์่าดว้ยหลกัเกณฑ์ เงือ่นไข และวธิกีารช าระบญัชี
ของกองทุนรวม  
ในกรณีที่ปรากฏว่ากองทุนเปิดมมีูลค่าหน่วยลงทุนหรอืมผีูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีจ่ะต้องด าเนินการเพื่อเลกิ
กองทุนเปิดตามขอ้ “การเลกิโครงการจดัการกองทุนรวม” ใหบ้รษิทัจดัการไดร้บัการยกเวน้ไม่ตอ้งปฏบิตัใินเรื่องดงัต่อไปนี้ ใน
กรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มปีระกาศแก้ไขเพิ่มเติม บรษิัทจดัการจะด าเนินการให้
เป็นไปตามประกาศทีแ่กไ้ขดว้ย  
(1) การจดัท าและจดัส่งหนังสอืชีช้วนใหม่ใหเ้ป็นปัจจุบนัตามขอ้ “สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบของบรษิทัจดัการ” หากวนัที่

ปรากฏเหตุตามหลกัเกณฑด์งักล่าวเกดิขึน้ก่อนหรอืในวนัทีค่รบก าหนดจดัท าหรอืจดัส่งหนังสอืชีช้วน  
(2) การจดัท าและจดัส่งรายงานการลงทุนตามขอ้ “สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบของบรษิทัจดัการ” หากวนัที่ปรากฏเหตุ

ตามหลกัเกณฑด์งักล่าวเกดิขึน้ก่อนหรอืในวนัทีค่รบก าหนดจดัท าหรอืจดัส่งรายงาน  
(3) การจดัท ารายงานพอรต์โฟลโิอ ดเูรชนั (portfolio duration) ตามขอ้ “สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบของบรษิทัจดัการ” 

นับตัง้แต่วนัที่ปรากฏเหตุตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าว และการจดัส่งรายงานดงักล่าว หากวนัที่ปรากฏเหตุตามหลกัเกณฑ์
ดงักล่าวเกดิขึน้ก่อนหรอืในวนัทีค่รบก าหนดจดัส่งรายงาน  

(4) การจดัท ารายงานการลงทุนตามขอ้ “สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบของบรษิทัจดัการ” นับตัง้แต่วนัทีป่รากฏเหตุตาม
หลกัเกณฑ์ดงักล่าว และการจดัส่งรายงานดงักล่าว หากวนัทีป่รากฏเหตุตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าวเกิดขึน้ก่อนหรอืในวนัที่
ครบก าหนดจดัส่งรายงาน  

(5) การจดัท าและจดัส่งรายงานเพื่อแสดงขอ้มูลตามขอ้ “สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบของบรษิทัจดัการ” หากวนัทีป่รากฏ
เหตุการณ์ตามหลกัเกณฑด์งักล่าวเกดิขึน้ก่อนหรอืในวนัทีค่รบก าหนดจดัท าหรอืจดัส่งรายงาน  

(6) การค านวณมูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ตามขอ้ “วธิกีาร
ค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรพัย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน” 
นับตัง้แต่วันที่ปรากฏเหตุตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว และการประกาศมูลค่าและราคาดังกล่าวตามข้อ “วิธีการค านวณ 
ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน” นับตัง้แต่วนัที่
ปรากฏเหตุตามหลกั  

20. การช าระบญัชีเมื่อเลิกกองทุน :  

บรษิทัจดัการจะจดัใหม้กีารช าระบญัช ีโดยจะแต่งตัง้ผูช้ าระบญัชทีีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเหน็ชอบเพื่อท า
หน้าทีร่วบรวม และแจกจ่ายทรพัยส์นิทีค่งเหลอืจากการช าระหนี้สนิของกองทุนรวมแลว้ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน รวมทัง้ท าการ
อย่างอื่นตามแต่จ าเป็นเพื่อช าระบญัชกีองทุนให้เสรจ็สิ้น ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวธิกีารที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.
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ประกาศก าหนด ส าหรบัค่าใชจ้่ายและเงนิค่าตอบแทนในการช าระบญัชขีองกองทุนรวมจะหกัจ่ายจากทรพัย์สนิของกองทุน
รวมและผูช้ าระบญัชจีะด าเนินการเฉลี่ยเงนิคนืใหแ้ก่ผู้ถอืหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรพัย์สนิสุทธเิท่าที่คงเหลอือยู่ตามสดัส่ วน
จ านวนหน่วยลงทุนทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนถอือยู่ตามหลกัฐานทีป่รากฏในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ณ วนัเลกิโครงการ 

เมื่อได้ช าระบญัชเีสร็จเรยีบร้อยแล้ว ผู้ช าระบญัชจีะท าการจดทะเบยีนเลกิกองทุนรวมกบัส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
และภายหลงัจากจดทะเบยีนเลกิกองทุนรวมแล้ว หากปรากฏว่ายงัมทีรพัยส์นิคงคา้งอยู่ใหผู้ช้ าระบญัชจีดัการโอนทรพัย์สนิ
ดงักล่าวใหต้กเป็นกรรมสทิธิข์องส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต 

โครงการจดัการกองทุนรวมทีผ่่านการอนุมตัจิากส านักงาน หรอืผ่านการแกไ้ขเพิม่เตมิตามมาตรา 129 แห่งพระราชบญัญตัิ
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ทีแ่นบทา้ยขอ้ผูกพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม ถือ
เป็นส่วนหนึ่งของขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม  
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บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั 
สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ี 0-2686-9500 
www.principal.th 


