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กองทุนนี้ไม่ถูกจ ำกดัควำมเสีย่งดำ้นกำรลงทุนเช่นเดยีวกบักองทุนรวมทัว่ไปจงึเหมำะกบัผูล้งทุนทีร่บัผลขำดทุนระดบัสงูไดเ้ท่ำนัน้  
ผูล้งทุนไม่สำมำรถขำยคนืหน่วยลงทุนไดใ้นช่วงระยะเวลำประมำณ 1 ปี และกองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตวัในผูอ้อก ดงันัน้ หำกมี
ปัจจยัลบทีส่่งผลกระทบต่อกำรลงทุนดงักล่ำว ผูล้งทุนอำจสญูเสยีเงนิลงทุนจ ำนวนมำก 
• กองทุนน้ีมีการลงทุนหรือใช้บริการท่ีเก่ียวข้องกบัผลิตภณัฑ์ในตลาดทุนท่ีมีความเส่ียงสูงหรือมีความซบัซ้อน ซ่ึงมีความแตกต่างจาก
การลงทุนหรือใช้บริการผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนทัว่ไป  

• กองทุนน้ีมีหลกัเกณฑก์ารจ่ายผลตอบแทนแบบซบัซ้อน ผู้ลงทุนควรศึกษาให้เข้าใจก่อนลงทุน  
• กองทุนน้ีไม่เปิดรบัค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนตามดุลยพินิจของผู้ถือหน่วยตลอดอายุโครงการประมาณ 1 ปี จึงเหมาะกบัเงินลงทุนท่ีไม่
ต้องการสภาพคล่อง และสามารถลงทุนได้จนครบก าหนดอายุกองทุน  

• กองทุนมีการลงทุนกระจุกตวัในผู้ออกรายใดรายหน่ึงเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน ส่งผลให้กองทุนมีความ
เส่ียงท่ีเกิดจากการผิดนัดช าระหน้ีเงินต้นและดอกเบี้ยของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) มากกว่าการลงทุนในกองทุนอ่ืน ๆ ท่ีมีการ
ลงทุนกระจายการลงทุนในผู้ออกตราสารท่ีหลากหลายกว่า 

• กองทุนน้ีมีนโยบายการลงทุนในตราสารท่ีมีสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (“Structured Note”) ดงันัน้ กองทุนจึงมีความเส่ียงมากกว่า
กองทุนรวมอ่ืน ผู้ลงทุนควรมีความเข้าใจเก่ียวกบัความเส่ียงของการลงทุน และควรค านึงถึงประสบการณ์การลงทุน วตัถปุระสงค์การ
ลงทุน ฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง รวมถึงผู้ลงทุนต้องสามารถยอมรบัความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้  

• ในช่วงประมาณ 6 เดือนแรกของอายุโครงการ กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในตราสารท่ีมีสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 
ท่ีเป็นหุ้นกู้อนุพนัธ์ ประเภท Autocallable Fixed Coupon Note ท่ีมีหลกัทรพัย์อ้างอิง (Underlying) เป็นตะกร้าหลกัทรพัย์ (basket) ท่ี
ประกอบด้วยหุ้นของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ มากกว่า 1 ตวั ดงันัน้ จึงมีความเส่ียงท่ีเกิดจากการคาดการณ์ทิศทางของ
ราคาหลกัทรพัย์อ้างอิงผิดพลาดท าให้อาจได้รบัผลตอบแทนไม่เป็นไปตามท่ีคาดหวงั หรืออาจท าให้เกิดการขาดทุนบางส่วนหรือ
ทัง้หมดได้  

• Structured Note ท่ีกองทุนลงทุนนัน้ มีเงื่อนไขท่ีกาหนดให้ตราสารอาจถกูไถ่ถอนก่อนก าหนดได้ ซ่ึงจะส่งผลให้ผลตอบแทนไม่เป็นไป
ตามท่ีคาดหวงั  

• ในกรณีท่ี Structured Note ท่ีกองทุนลงทุนถกูไถ่ถอนก่อนก าหนดทัง้หมด และ/หรือครบอายุตราสารโดยกองทุนได้รบัมอบเป็นเงินสด
และ/หรือทรพัย์สินอ่ืนใดท่ีเทียบเท่าเงินสดจาก Structured Note ทัง้หมดท่ีกองทุนลงทุน บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะด าเนินการรบั
ซ้ือคืนหน่วยลงทุนทัง้หมดแบบอตัโนมติัเพ่ือคืนเงินให้กบัผู้ถือหน่วยลงทุนและ เลิกกองทนุก่อนครบก าหนดอายุโครงการ  

• ในกรณีท่ี Structured Note ท่ีกองทุนลงทุนครบก าหนดอายุ และกองทุนได้รบัมอบเป็นหลกัทรพัยอ้์างอิง (underlying) จาก Structured 
Note ใด ๆ กองทุนจะได้รบัหลกัทรพัยด์งักล่าวท่ีราคาใช้สิทธิ (Strike Price) ซ่ึงเป็นราคาท่ีสูงกว่าราคาตลาด ณ ขณะไถ่ถอน จึงมีความ
เส่ียงท่ีราคาจะไม่ปรบัตวัขึ้นไปมากกว่าหรือเท่ากบัต้นทุนของหุ้นท่ีกองทุนได้รบั จึงอาจทาให้เกิดการขาดทุนบางส่วนหรือทัง้หมดได้ 
(worst-case scenario)  

• ในกรณีท่ี Structured Note ท่ีกองทุนลงทุนครบกาหนดไถ่ถอน โดยเข้าเงื่อนไขการไถ่ถอนตราสารด้วยการส่งมอบหุ้นอ้างอิง กองทุน
จะมีไว้ซ่ึงหุ้นอ้างอิงท่ีได้รบัมอบจากการไถ่ถอนตราสารดงักล่าว ซ่ึงบริษทัจดัการจะบริหารจดัการหุ้นอ้างอิงท่ีได้รบัมอบมานัน้ โดยจะ
ไม่ได้ใช้วิธีการบริหารจดัการแบบเชิงรกุ แต่จะใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาจาหน่ายหุ้นดงักล่าวออกบางส่วนหรือทัง้หมดภายใต้กรอบ
อายุโครงการท่ีคงเหลืออยู่ โดยบริษทัจดัการจะรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติัเพ่ือคืนเงินท่ีได้รบัจากการจ าหน่ายหุ้นอ้างอิงดงักล่าวให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนตามดุลยพินิจของบริษัทจดัการ ทัง้น้ี ในกรณีท่ีกองทุนจ าหน่ายหลกัทรพัย ์ตลอดจนทรพัยสิ์นอ่ืน ๆ ทัง้หมดก่อนครบ
ก าหนดอายุโครงการ บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะด าเนินการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนแบบอตัโนมติัเพ่ือคืนเงินให้กบัผู้ถือหน่วยลงทุน
และ เลิกกองทุนก่อนครบก าหนดอายุโครงการ 

 

 

หนังสือช้ีชวนส่วนขอ้มูลโครงการ 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอมเพลก็ซ ์รีเทิรน์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 
Principal Complex Return Fund Not for Retail Investors (PRINCIPAL CR-AI) 

กองทุนรวมท่ีมีความเส่ียงสงูหรือซบัซ้อน 



 

 

 

• การเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรพัยท่ี์กองทุนลงทุนอนัเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ สงัคม และการเมืองของ
ประเทศท่ีลงทุน ซ่ึงเป็นปัจจยัหลกัท่ีมีผลกระทบอย่างมนัียส าคญัต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน 

• บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธไม่รบั หรือไม่ด าเนินการตามค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนของผู้สัง่ซ้ือ หรือสัง่สบัเปล่ียนของบุคคลใด  
หรือกลุ่มบุคคลใดท่ีท าให้บริษทัจดัการและหรือกองทุนภายใต้การจดัการมีความเส่ียงทางกฎหมาย ความเส่ียงด้านภาษี หรือความ
เส่ียงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบักฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอ่ืนทัง้ในและต่างประเทศท่ี
มีลกัษณะเดียวกนั 

• บริษทัจดัการ อาจมีความจ าเป็นท่ีต้องเปิดเผยข้อมูลผู้รบัผลประโยชน์ (Beneficial Owner) ไปยงับริษัทหลกัทรพัย์และ/หรือบริษัท
หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนในต่างประเทศ โดยอ้างอิงการปฏิบติัตามกฎหมายของต่างประเทศ 

• ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ไม่ปกติผู้ลงทุนอาจได้รบัช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าเวลาท่ีก าหนดในหนังสือช้ีชวน 
• การลงทุนในหน่วยลงทุน มิใช่การฝากเงิน และมีความเส่ียงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รบัเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่า         

เงินลงทุนเร่ิมแรกก็ได้ ดงันัน้ ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดพรินซิเพิล คอมเพลก็ซ์ รีเทิรน์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย เม่ือเห็นว่า
การลงทุนในกองทุนรวมน้ี เหมาะสมกบัวตัถปุระสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรบัความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการ
ลงทุนได้ 

• การพิจารณาร่างหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ี มิได้เป็นการแสดงว่าส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ได้รบัรองถึงความถกูต้องของข้อมูลในหนังสือช้ีชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอ
ขายนัน้ 

• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือช้ีชวนให้เข้าใจและควรเกบ็หนังสือช้ีชวนไว้เป็นข้อมูล เพ่ือใช้อ้างอิงในอนาคต และเม่ือมีข้อสงสยั
ให้สอบถามผู้ติดต่อกบัผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซ้ือหน่วยลงทุน 

• ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลกัษณะสินค้า (กองทุน) เง่ือนไข ผลตอบแทนและความเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทุน 
• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลความเส่ียงในหนังสือช้ีชวนให้เข้าใจก่อนตดัสินใจลงทุน 

 

ขอ้มูล ณ วนัท่ี 3 มีนาคม 2566 

 



 

 

 
 

 

หนงัสอืชีช้วนเสนอขำยหน่วยลงทุน 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอมเพล็กซ์ รี เทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย  
 
 

จดัตัง้และจดักำรโดย 
บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั 

เสนอขำยต่อผูล้งทุนทัว่ไป 
 

มลูค่ำโครงกำร 2,000,000,000 บำท 
จ ำนวนหน่วย 200,000,000 หน่วย 
มลูค่ำทีต่รำไวห้น่วยละ 10 บำท 

 
 

ระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 
ระหว่ำงวนัที ่7 -22 มนีำคม 2566 
ในวนัและเวลำท ำกำรถงึ 15.30 น. 

 
 

สถานท่ีติดต่อซ้ือขายหน่วยลงทนุ 
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน พรนิซเิพลิ จ ำกดั 

หรอืผูส้นบัสนุนกำรขำยหรอืรบัซือ้คนืที ่บลจ.พรนิซเิพลิ แต่งตัง้ 
 

ผู้ดแูลผลประโยชน์ 
ธนำคำรกสกิรไทย จ ำกดั (มหำชน) 

 
 

หนงัสอืชีช้วนฉบบัน้ีรวบรวมขึน้โดยใชข้อ้มลู ณ วนัที ่3 มนีำคม 2566 
 
 

ระดบัความ
เส่ียงท่ีลงทุน 
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18. กำระระงบัขอ้พพิำทโดยกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำร 13 
19. กำรเลกิกองทนุ 13 
20. กำรช ำระบญัชเีมื่อเลกิกองทุน 17 
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กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอมเพลก็ซ์ รีเทิรน์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 

รายละเอียดโครงการจดัการ  

1.  ข้อมูลทัว่ไป  

ช่ือโครงการจดัการ (ไทย) : กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ คอมเพลก็ซ์ รเีทริน์ หำ้มขำยผูล้งทุนรำยย่อย 

ช่ือโครงการจดัการ (องักฤษ) : Principal Complex Return Fund Not for Retail Investors 

ช่ือย่อโครงการ : PRINCIPAL CR-AI 

ประเภทโครงการ : กองทุนเปิด  

ประเภทการขาย : ครัง้เดยีว 

การก าหนดอายุโครงการ : ก ำหนดอำยุโครงกำรประมำณ 1 ปี 

เงื่อนไข (อายุโครงการ) : ไม่ต ่ำกว่ำ 11 เดอืน แตไ่ม่เกนิกว่ำ 1 ปี 1 เดอืน 

รายละเอียดเพ่ิมเติม (อายุโครงการ) :  

อำยุโครงกำรทีบ่รษิทัจดักำรก ำหนดส ำหรบักองทุนนี้ คอื ประมำณ 1 ปี (ไม่น้อยกว่ำ 11  เดอืน และไม่เกนิกว่ำ 1 ปี 1 เดอืน) นบัแต่วนัจด
ทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม โดยในช่วงครึง่แรกของอำยุโครงกำร (ประมำณ 6 เดอืนแรก) กองทุนจะลงทุนในตรำสำรทีม่สีญัญำซื้อ
ขำยล่วงหน้ำแฝง (Structured Note) ทีเ่ป็นหุน้กูอ้นุพนัธ ์ประเภท Autocallable Fixed Coupon Note อำยุตรำสำรประมำณ 6 เดอืน ทัง้นี้ 
บรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธทิีจ่ะพำิรณำยุตโิครงกำร หรอืเลกิกองทุนก่อนครบก ำหนดอำยุโครงกำรได ้ตำมเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งดงัต่อไปนี้ 
โดยถอืว่ำไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 

1. บรษิัทจดักำรขอสงวนสทิธิในกำรยกเลิกกำรจดัตัง้กองทุนรวมทีอ่ยู่ระหว่ำงกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้แรกได ้หรอืหลงัจำกสิ้นสุด
ระยะเวลำเสนอขำยหน่วยลงทุน ตำมดุลยพินิจของบรษิัทจดักำร โดยจะพิจำรณำช ำระเงินคืนให้กับผู้ลงทุน โดยไม่น ำทรพัย์สินที่
จ ำหน่ำยไดไ้ปจดทะเบยีน ในกรณีที ่ 

(ก) บรษิทัจดักำรพจิำรณำแลว้เหน็ว่ำสถำนกำรณ์กำรลงทุนไม่เหมำะสม หรอืไม่มตีรำสำรทีส่ำมำรถลงทุนไดอ้ย่ำงเหมำะสมเพื่อใหเ้กดิ
ประโยชน์สงูสุดต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน  

(ข) กรณีที่กองทุนรวมมจี ำนวนเงนิที่ได้จำกกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้แรกไม่เพยีงพอต่อกำรจดัตัง้กองทุนเพื่อซื้อหลกัทรพัย์ที่
ตอ้งกำรลงทุน 

(ค) กรณมีเีหตุใหเ้ชื่อว่ำเพื่อเป็นกำรรกัษำผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม 

2. ในกรณีทีจ่ ำหน่ำยหน่วยลงทุนไดม้มีูลค่ำน้อยกว่ำ 300 ล้ำนบำทและบรษิทัพจิำรณำแลว้เหน็ว่ำกำรจดัตัง้กองทุนไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้
ถือหน่วยลงทุน บรษิัทจดักำรขอสงวนสทิธิในกำรพิจำรณำยุติกำรจ ำหน่ำยหน่วยลงทุนและให้ถือว่ำกำรอนุมตัิให้จดัตัง้และจดักำร
กองทุนรวมนัน้สิน้สุดลง 

ทัง้นี้ ในกรณียุติกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้แรกบรษิัทจดักำรจะรำยงำนให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.ทรำบถึงกำรยุตกิำรขำย
หน่วยลงทุนภำยใน 7 วนันับแต่วนัที่ยุติกำรขำยหน่วยลงทุนนัน้ และให้กำรอนุมัติจัดตัง้กองทุนสิ้นสุดลงในวนัที่แจ้งให้ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต.ทรำบ 

3. ในกรณีทีต่รำสำรทีม่สีญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำแฝง (“Structured Note”) ทีก่องทุนลงทุนถูกไถ่ถอนก่อนก ำหนดทัง้หมด และ/หรอืครบอำยุ
ตรำสำรโดยกองทุนได้รบัมอบเป็นเงนิสดและ/หรอืทรพัย์สนิอื่นใดที่ เทียบเท่ำเงนิสดจำก Structured Note ทัง้หมดที่กองทุนลงทุน 
บรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธทิีจ่ะด ำเนินกำรรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทัง้หมดแบบอตัโนมตัเิพื่อคนืเงนิให้กบัผูถ้อืหน่วยลงทุนและเลกิกองทุน
ก่อนครบก ำหนดอำยุโครงกำร 

4. ในกรณีที่ Structured Note ที่กองทุนลงทุนครบก ำหนดอำยุ และกองทุนได้รับมอบเป็นหุ้นอ้ำงอิง (underlying stock) จำก
Structured Note ใด ๆ ที่กองทุนลงทุน บริษัทจดักำรจะบริหำรจดักำรหุ้นอ้ำงอิงที่ได้รบัมอบมำดงักล่ำวต่อไป โดยอำจพิจำรณำ
จ ำหน่ำยหลกัทรพัยด์งักล่ำวออกบำงส่วนหรอืทัง้หมด ตลอดจนทรพัย์สนิอื่น ๆ ทีก่องทุนลงทุน ตำมดุลยพนิิจของบรษิทัจดักำร ทัง้นี้ 
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ในกรณีทีก่องทุนจ ำหน่ำยหุน้อ้ำงองิ ตลอดจนทรพัย์สนิอื่น ๆ ทัง้หมดก่อนครบก ำหนดอำยุโครงกำร บรษิัทจดักำรขอสงวนสทิธทิีจ่ะ
ด ำเนินกำรรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนแบบอตัโนมตัเิพื่อคนืเงนิใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุนและเลกิกองทุนก่อนครบก ำหนดอำยุโครงกำร 

ลกัษณะโครงการ : กองทุนรวมทีเ่สนอขำยผูล้งทุนทีม่ใิช่รำยย่อย และผูม้เีงนิลงทุนสงู  

ลกัษณะการเสนอขาย : เสนอขำยในไทย 

วตัถปุระสงคข์องโครงการ : 

เพื่อเป็นทำงเลอืกในกำรลงทุนของลงทุนที่มใิช่รำยย่อย และผู้มเีงนิลงทุนสูง ทีม่คีวำมเขำ้ใจในทรพัย์สนิทีก่องทุนลงทุนและรบัควำม
เสีย่งไดสู้งกว่ำผูล้งทุนทัว่ไป จำกกำรน ำเงนิลงทุนทีร่ะดมไดไ้ปลงทุนในตรำสำรทีม่สีญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำแฝง (Structured Note) ที่
เป็นหุน้กูอ้นุพนัธ ์ประเภท Autocallable Fixed Coupon Note ทีม่กีำรไถ่ถอนดว้ยกำรส่งมอบเงนิสดและหรอืทรพัยส์นิอื่นใดเทยีบเท่ำ
เงนิสด หรอืส่งมอบหุ้นอ้ำงอิง โดยจะเป็นไปตำมเงื่อนไขที่ก ำหนดไว้ของแต่ละตรำสำร นอกจำกนี้ กองทุนอำจพิจำรณำลงทุนใน
หลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นใดภำยใต้หลกัเกณฑ์ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน คณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. และหรอืหน่วยงำนทีม่อี ำนำจอื่นก ำหนด 

2.  ประเภทกองทุน 

 ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน :  ผสม 

การลงทุนของนโยบายการลงทุนแบบผสม :  
การลงทุนของนโยบายการลงทุนแบบผสม : 
- ตรำสำรทุน 
- ตรำสำรหนี้ 
- อื่นๆ 
 ตรำสำรทีม่สีญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำแฝง (Structured Note) 
การก าหนดสดัส่วนการลงทุนใน ตราสารทุน 
สดัส่วนกำรลงทุน : ไม่ก ำหนด 
การก าหนดสดัส่วนการลงทุนใน ตราสารหน้ี 
สดัส่วนกำรลงทุน : ไม่ก ำหนด 
การก าหนดสดัส่วนการลงทุนใน อ่ืนๆ 
สดัส่วนกำรลงทุน : ไม่ก ำหนด 

ประเภทกองทุนรวมตามลกัษณะพิเศษ : ไม่ก าหนด 

ประเภทกองทุนรวมตามลกัษณะพิเศษอ่ืนๆ : 
- กองทุน buy & hold 

- กองทุนรวมทีม่คีวำมเสีย่งสงูหรอืมคีวำมซบัซอ้น 

ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนทีล่งทุนแบบไม่มคีวำมเสีย่งต่ำงประเทศ 

รายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกบันโยบายการลงทุนและลกัษณะพิเศษ :  

กองทุนมนีโยบำยลงทุนในตรำสำรที่มีสญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำแฝง (Structured Note) ตรำสำรทุน ตรำสำรหนี้ ตรำสำรกึ่งหนี้กึ่งทุน 
เงนิฝำก เป็นต้น ตลอดจนหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่น หรอืกำรหำดอกผลโดยวธิอีื่นตำมประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรอืประกำศ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนดหรอืใหค้วำมเหน็ชอบใหล้งทุนได ้โดยกองทุนจะพจิำรณำปรบัสดัส่วนกำรลงทุนไดต้ัง้แต่รอ้ย
ละ 0 ถงึ 100 ของมลูค่ำทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน  
ทัง้นี้ กำรพจิำรณำลงทุนของกองทุนจะเป็นไปตำมดุลพนิิจของบรษิทัจดักำร โดยกองทุนมกีรอบในกำรพจิำรณำลงทุนดงันี้ 
1. ในช่วงครึ่งแรกของอำยุโครงกำร (ประมำณ 6 เดอืน) นับแต่วนัจดทะเบียนกองทรพัย์สนิเป็นกองทุนรวม กองทุนมนีโยบำยเน้น

ลงทุน ในสดัส่วนโดยเฉลี่ยรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของเงนิทุนจดทะเบียน ในตรำสำรที่มสีญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำแฝง 
(Structured Note) ทีเ่ป็นหุน้กูอ้นุพนัธ์ทีม่อีำยุของตรำสำรสอดคลอ้งกบักรอบเวลำในช่วงครึง่แรกของอำยุโครงกำรขำ้งต้น โดยมี
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หลกัทรพัย์อำ้งองิ (Underlying) เป็นตะกรำ้หลกัทรพัย ์(basket) ทีป่ระกอบดว้ยหุน้ของบรษิทัจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย (“หุน้อ้ำงองิ”) ตัง้แต่ 1 ตวัขึน้ไป โดย Structured Note สำมำรถถูกไถ่ถอนก่อนครบก ำหนดไดห้ำกรำคำหุ้นอ้ำงอิง
เกนิรำคำทีก่ ำหนด (Autocallable Fixed Coupon Note) และมเีงื่อนไขกำรไถ่ถอนดว้ยกำรส่งมอบเงนิสดและหรอืทรพัย์สนิอื่นใด
เทยีบเท่ำเงนิสด หรอืส่งมอบหุน้อำ้งองิ ตำมเงื่อนไขทีก่ ำหนดไวข้องแต่ละตรำสำร 
ทัง้นี้ กองทุนจะกระจำยกำรลงทุนใน Structured Note ข้ำงต้นตำมดุลพนิิจของบรษิัทจดักำร โดยมีผู้ออกตรำสำรหรอืคู่สญัญำ
เป็นสถำบนักำรเงนิในประเทศ และหรอืเป็นนิตบิุคคลทีจ่ดัตัง้ขึ้นตำมกฎหมำยไทยและ/หรอืเสนอขำยในประเทศ ทีม่อีนัดบัควำม
น่ำเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สำมำรถลงทุนได้ (Investment grade) ยกเว้นในกรณีที่ในวนัที่ลงทุนหรือได้มำ ผู้ออกตรำสำรหรือ
คู่สญัญำไดร้บักำรจดัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถอือยู่ในอนัดบัทีส่ำมำรถลงทุนได ้(Investment grade) แต่ต่อมำถูกปรบัลดอนัดบัควำม
น่ำเชื่อถอืต ่ำกว่ำทีส่ำมำรถลงทุนได ้(Non-investment grade) กองทุนอำจจะยงัคงมไีวซ้ึง่ตรำสำรดงักล่ำวอยู่ 

2. ในกรณีที่ Structured Note ข้ำงต้นที่กองทุนลงทุนครบก ำหนดไถ่ถอนโดยเข้ำเงื่อนไขกำรไถ่ถอนตรำสำรด้วยกำรส่งมอบหุ้น
อ้ำงอิง กองทุนจะมไีวซ้ึ่งหุ้นอ้ำงองิที่ได้รบัมอบจำกกำรไถ่ถอนตรำสำรดงักล่ำว ซึ่งบรษิัทจดักำรจะบรหิำรจดักำรหุ้นอ้ำงอิงที่
ได้รบัมอบมำนัน้ โดยจะไม่ได้ใช้วธิีกำรบรหิำรจดักำรแบบเชิงรุก แต่จะใช้ดุลยพินิจในกำรพิจำรณำจ ำหน่ำยหุ้นดงักล่ำวออก
บำงส่วนหรอืทัง้หมดภำยใตก้รอบอำยุโครงกำรทีค่งเหลอือยู่ โดยบรษิทัจดักำรจะพจิำรณำรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัเิพื่อคนื
เงนิทีไ่ดร้บัจำกกำรจ ำหน่ำยหุน้อำ้งองิดงักล่ำว อย่ำงไรกต็ำม กองทุนอำจจะลงทุนหรอืมไีวซ้ึ่งหลกัทรพัย์ หรอืตรำสำรทุนทีไ่ม่ได้
จดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย ์(Unlisted Securities) รวมทัง้สิน้ไม่เกนิรอ้ยละ 15 ของมลูค่ำทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน 

กองทุนจะไม่ลงทุนในสญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (Derivatives) อื่นใดนอกเหนือจำกกำรลงทุนใน Structured Note ที่เป็นหุน้กู้อนุพนัธ์
ประเภท Autocallable Fixed Coupon Note ทัง้นี้ กองทุนมฐีำนะกำรลงทุนใน Structured Note เฉพำะภำยในประมำณ 6 เดอืนแรก
ของอำยุโครงกำรทีก่ ำหนด 

กองทุนอำจพิจำรณำเข้ำท ำธุรกรรมกำรซื้อโดยมีสญัญำขำยคืน (Reverse Repo) หรอื ธุรกรรมกำรให้ยืมหลักทรพัย์ (Security 
Lending) โดยเป็นไปตำมหลกัเกณฑ ์หรอืตำมทีไ่ดร้บัควำมเหน็ชอบจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.  

ในกรณทีีค่ณะกรรมกำร ก.ล.ต. ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรอืคณะกรรมกำรตลำดทุนมกีำรแก้ไขเพิม่เตมิประกำศทีเ่กีย่วขอ้ง
กบักฎเกณฑ์กำรลงทุนซึ่งกระทบกบันโยบำยกำรลงทุนของกองทุนนี้ในภำยหลงั บรษิทัจดักำรจะด ำเนินกำรปรบันโยบำยกำรลงทุน
ดงักล่ำวเพื่อให้เป็นไปตำมประกำศที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรอืส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.ก ำหนด และให้ถือว่ำไดร้บัควำม
เหน็ชอบจำกผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 
ทัง้นี้ ในกำรค ำนวณสดัส่วนกำรลงทุนของกองทุนรวมตำมกำรจดัแบ่งประเภทของกองทุน บรษิทัจดักำรอำจไม่นับช่วงระยะเวลำดงันี้
รวมดว้ยกไ็ด ้โดยค ำนึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส ำคญั 
(1) ช่วงระยะเวลำ 30 วนันับแต่วนัทีจ่ดทะเบยีนเป็นกองทุนรวม 
(2) ช่วงระยะเวลำ 30 วนัก่อนครบอำยุโครงกำรหรอืก่อนเลกิกองทุนรวม 
(3) ช่วงระยะเวลำทีต่้องใช้ในกำรจ ำหน่ำยทรพัย์สนิของกองทุนเนื่องจำกได้รบัค ำสัง่ขำยคนืหรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรอืมกีำร
โอนยำ้ยกองทุนจ ำนวนมำก หรอืเพื่อรอกำรลงทุน ทัง้นี้ ตอ้งไม่เกนิกว่ำ 10 วนัท ำกำร 

กองทุนอำจมีผลกระทบทำงลบที่มำกที่สุด (Worst case scenario) จำกกำรลงทุนในตรำสำรที่มีสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำแฝง 
(Structured Note)  หำกรำคำหลกัทรพัย์อ้ำงอิงมีควำมผนัผวนมำก หรอืทศิทำงกำรลงทุนไม่เป็นไปตำมที่คำดกำรณ์จนอำจท ำให้
กองทุนขำดทุนจำกกำรลงทุนในตรำสำรทีม่สีญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำแฝง (Structured Note) ได ้อย่ำงไรกต็ำม กำรขำดทุนดงักล่ำวจะ
ไม่เกิน 100% ของ NAV ทัง้นี้ บริษัทจดักำรจะศึกษำวิเครำะห์ปัจจยัที่เกี่ยวข้องที่มีผลกระทบต่อกำรท ำธุรกรรมดังกล่ำวให้ทัน
เหตุกำรณ์ โดยจะค ำนวณอตัรำส่วนในกำรลงทุนทีเ่หมำะสมเพื่อใหเ้กดิประสทิธภิำพกำรลงทุน 
เง่ือนไขอ่ืนๆ 
ข้อมูลส าคญัท่ีผู้ลงทุนควรทราบในการลงทุนกองทุนเปิดพรินซิเพิล คอมเพลก็ซ์ รีเทิรน์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 
ในช่วงประมำณ 6 เดอืนแรก นับแต่วนัจดทะเบียนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม กองทุนมนีโยบำยเน้นลงทุนในสดัส่วนโดยเฉลี่ยรอบปี
บญัชไีม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 80 ของทุนจดทะเบียน ในตรำสำรที่มสีญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำแฝง (Structured Note) ที่เป็นหุ้นกู้อนุพนัธ์ ที่มี
อำยุของตรำสำรสอดคล้องกบักรอบเวลำขำ้งต้นโดยมหีลกัทรพัย์อ้ำงองิ (Underlying) เป็นตะกรำ้หลกัทรพัย์ (basket) ทีป่ระกอบด้วย
หุน้ของบรษิัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัย์ฯ (“หุ้นอ้ำงอิง”) ตัง้แต่ 1 ตวัขึ้นไป  โดย Structured Note สำมำรถถูกไถ่ถอนก่อนครบ
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ก ำหนดไดห้ำกรำคำหุน้อำ้งองิเกนิรำคำทีก่ ำหนด (Autocallable Fixed Coupon Note) และมเีงื่อนไขกำรไถ่ถอนดว้ยกำรส่งมอบเงนิสด
และหรอืทรพัย์สนิอื่นใดเทยีบเท่ำเงนิสด หรอืส่งมอบหุ้นอ้ำงอิง   ตำมเงื่อนไขที่ก ำหนดไวข้องแต่ละตรำสำร ทัง้นี้ กองทุนจะกระจำย
กำรลงทุนใน Structured Note ขำ้งต้นตำมดุลพนิิจของบรษิัทจดักำร โดยมผีู้ออกตรำสำรหรอืคู่สญัญำเป็นสถำบนักำรเงนิในประเทศ 
และหรอืเป็นนิตบิุคคลทีจ่ดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยไทยและ/หรอืเสนอขำยในประเทศ ทีม่อีนัดบัควำมน่ำเชื่อถอือยู่ในอนัดบัทีส่ำมำรถลงทุน
ได ้(Investment grade) ยกเวน้ในกรณีทีใ่นวนัทีล่งทุนหรอืได้มำ ผู้ออกตรำสำรหรอืคู่สญัญำได้รบักำรจดัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถอือยู่ใน
อนัดบัทีส่ำมำรถลงทุนได้ (Investment grade) แต่ต่อมำถูกปรบัลดอนัดบัควำมน่ำเชื่อถือต่ำกว่ำทีส่ำมำรถลงทุนได ้(Non-investment 
grade) กองทุนอำจจะยงัคงมไีวซ้ึง่ตรำสำรดงักลำ่วอยู่  
ค ำนิยำมที่เกี่ยวข้องของตรำสำรที่มสีญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำแฝง (Structured Note) ที่เป็นหุ้นกู้อนุพนัธ์ ประเภท Autocallable Fixed 
Coupon  
ตรำสำรที่มีสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำแฝง (Structured 
Note) ที่เป็นหุน้กู้อนุพนัธ์ ประเภท Autocallable Fixed 
Coupon Note 

= ผลิตภัณฑ์ทำงกำรเงนิที่ผสมผสำนระหว่ำงหุ้นกู้ และตรำสำรอนุพันธ์ ให้
ผลตอบแทนอ้ำงอิงกบัรำคำหุ้นไทย 1-2 หุ้น และจะให้สทิธิผ์ู้ออกในกำรไถ่
ถอนก่อนก ำหนด เมื่อรำคำหุ้นอ้ำงอิงปรบัขึ้นถึงระดับรำคำที่ก ำหนด (KO 
level) ณ วนัสงัเกตุรำคำตำมทีต่กลงกนั (Observation date) นอกจำกน้ี ตรำ
สำรดงักล่ำวยงัมกีำรจ่ำยดอกเบีย้เป็นรอบๆ ตำมช่วงอำยุของตรำสำรดว้ย 

หลกัทรพัยอ์ำ้งองิ (Underlying security) = ตะกรำ้หลกัทรพัย ์(basket) ทีป่ระกอบดว้ยหุน้อำ้งองิ 1-2 ตวั 
หุน้อำ้งองิ (Underlying stocks) = หุน้ของบรษิทัจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
รำคำหุน้อำ้งองิเริม่ตน้ (Initial Price) = รำคำปิดของหุ้นอ้ำงองิ ณ สิ้นวนัท ำกำรที่กองทุนเขำ้ลงทุนใน Structured 

Note 
รำคำหุน้อำ้งองิสุดทำ้ย (Final Price) = รำคำปิดของหุน้อ้ำงองิ ณ วนัครบก ำหนดอำยุของ Structured Note และ จะ

เท่ำกบัวนั Knock-Out Event/ Knock-In Event ในงวดสุดทำ้ย 
ระดบัรำคำใชส้ทิธ ิ(Strike Price Level) = รำคำใช้สทิธิของหุน้อ้ำงองิ ตำมที่ระบุไวใ้นสญัญำ เช่น 100% ของรำคำหุ้น

อำ้งองิเริม่ตน้  (อำจจะแตกต่ำงกนัตำม  Structured Note)  
ระดบัรำคำ Knock-Out Level = รำคำหุน้อำ้งองิกรอบบนที่ตกลงกนัไว ้เช่น 120% ของรำคำหุน้อ้ำงองิเริม่ต้น 

(อำจจะแตกต่ำงกนัตำม  Structured Note) 
Knock-Out Event = กรณีที่รำคำปิดของหุ้นอ้ำงอิงทุกตวัในตะกรำ้หลกัทรพัย์ ณ สิ้นวนัพจิำรณำ

มลูค่ำหุน้อำ้งองิสงูกว่ำหรอืเทำ่กบัระดบัรำคำ Knock-Out ทีก่ ำหนด 
Knock-out Event Observation Date (s) = วนัพิจำรณำ Knock out event เช่น ทุกสิ้นเดือน (อำจจะแตกต่ำงกนัตำมที่

ระบุไวใ้นสญัญำ) 
ระดบัรำคำ Knock-In Level = รำคำหุน้อ้ำงองิกรอบล่ำงที่ตกลงกนัไว ้เช่น 80% ของรำคำหุ้นอ้ำงองิเริม่ต้น 

(อำจจะแตกต่ำงกนัตำม  Structured Note) 
Knock-In Event = กรณีที่รำคำปิดของหุ้นอ้ำงอิงตัวใดตวัหน่ึงในตะกร้ำหลักทรพัย์ ณ สิ้น วนั

พจิำรณำมลูค่ำหุน้อำ้งองิต ่ำกว่ำระดบัรำคำ Knock-In ทีก่ ำหนด 
Knock-in Event Observation Date (s) = วนัพจิำรณำ Knock in event เช่น ทุกสิ้นวนัท ำกำร หรอืทุกสิ้นเดอืน (อำจจะ

แตกต่ำงกนัตำมทีร่ะบุไวใ้นสญัญำ) 
ผลกำรด ำเนินงำนของหุน้อำ้งองิ = (Final Price – Initial Price) ÷ Initial Price ×100 
มลูค่ำหน้ำตัว๋ (Par value) = รำคำหน้ำตัว๋ x จ ำนวนตัว๋ 
อตัรำดอกเบีย้คงที ่(Fixed Coupon Rate) = อตัรำดอกเบีย้ต่อปีทีอ่ำ้งองิในสญัญำ Structure note 
อตัรำดอกเบีย้ทีไ่ดร้บัต่อเดอืน = มลูค่ำหน้ำตัว๋ × อตัรำดอกเบีย้คงที ่(ต่อปี) × ระยะเวลำใน 1 เดอืน 

วธิกีำรคดิดอกเบี้ยอำจจะเป็นวธิ ีActual 365 หรอื 30/360 ขึ้นกบัผู้ออก
ตรำสำร 

ผูอ้อกหรอืคู่สญัญำ Structured Note = สถำบันกำรเงนิในประเทศ หรอืเป็นนิติบุคคลที่จดัตัง้ขึ้นตำมกฎหมำย
ไทย และ/ หรือเสนอขำยในประเทศ ที่มีอันดับควำมน่ำเชื่อถืออยู่ใน
อนัดบั ทีส่ำมำรถลงทุน ได ้(Investment grade) 

ผูถ้อื Structured Note = กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ คอมเพลก็ซ์ รเีทริน์ หำ้มขำยผูล้งทุนรำยย่อย 
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เงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนและการไถ่ถอนของตราสารท่ีมีสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ท่ีเป็นหุ้นกู้  อนุพนัธ ์
ประเภท Autocallable Fixed Coupon Note ท่ีกองทุนลงทุน สามารถแบ่งออกเป็นกรณีต่าง ๆ ดงัน้ี 

เหตุการณ์ ผลตอบแทนท่ีได้รบั สูตรการค านวณท่ีเก่ียวข้อง 

กรณีที ่1 : เกดิ Knock-Out Event ขึน้
ในวนัพจิำรณำ มลูค่ำหุน้อำ้งองิ 
(Observation Date) โดยจะไม่ค ำนึงว่ำ 
เคยเกดิ Knock-In Event ขึน้ในช่วงที่
ผ่ำนมำหรอืไม่ 

Structured Note จะถูกไถ่ถอนก่อนก ำหนด 
โดยกองทุนจะไดร้บัดอกเบี้ยต่อเดอืน ตำม
ระยะเวลำทีก่องทุนถอืครองตรำสำร และจะ
ไดร้บัมลูค่ำหน้ำตัว๋ก่อนครบก ำหนดอำยุตรำ
สำร 

อตัรำดอกเบีย้ทีไ่ดร้บัต่อเดอืน  
= มลูค่ำหน้ำตัว๋ × อตัรำดอกเบีย้คงที ่(ต่อปี) ×  
ระยะเวลำใน 1 เดอืน  
มลูค่ำหน้ำตัว๋ = รำคำหน้ำตัว๋ × จ ำนวนตัว๋ 

กรณทีี ่2 : ไม่เคยเกดิ Knock-Out 
Event และ Knock-In Event ขึน้เลย
ตลอดอำยุตรำสำร 

กองทุนจะไดร้บัดอกเบี้ยต่อเดอืน ครบตำม
จ ำนวนรอบทีก่ ำหนด และจะไดร้บัมลูค่ำหน้ำ
ตัว๋คนืเมื่อครบก ำหนดอำยุตรำสำร 

อตัรำดอกเบีย้ทีไ่ดร้บัต่อเดอืน  
= มลูค่ำหน้ำตัว๋ × อตัรำดอกเบีย้คงที ่(ต่อปี) ×  
ระยะเวลำใน 1 เดอืน  
มลูค่ำหน้ำตัว๋  
= รำคำหน้ำตัว๋ × จ ำนวนตัว๋ 

กรณีที ่3 : ไม่เคยเกดิ Knock-Out 
Event แต่เคยเกดิ Knock-In Event ขึน้ 
แลว้รำคำหุน้อำ้งองิสดุทำ้ย (Final 
Price) ของหุน้ทุกตวัในตะกรำ้
หลกัทรพัย ์ปิดสงูกว่ำหรอื เท่ำกบัระดบั
รำคำใชส้ทิธ ิ(Strike Price Level) 

กองทุนจะไดร้บัดอกเบี้ยต่อเดอืน ครบตำม
จ ำนวนรอบทีก่ ำหนด และจะไดร้บัมลูค่ำหน้ำ
ตัว๋คนืเมื่อครบก ำหนดอำยุตรำสำร 

อตัรำดอกเบีย้ทีไ่ดร้บัต่อเดอืน  
= มลูค่ำหน้ำตัว๋ × อตัรำดอกเบีย้คงที ่(ต่อปี) ×  
ระยะเวลำใน 1 เดอืน  
มลูค่ำหน้ำตัว๋  
= รำคำหน้ำตัว๋ × จ ำนวนตัว๋ 

กรณีที ่4 : ไม่เคยเกดิ Knock-Out 
Event แต่เคยเกดิ Knock-In Event ขึน้ 
แลว้รำคำหุน้อำ้งองิสุดทำ้ย (Final 
Price) ของหุน้ตวัใดตวัหนึ่งในตะกรำ้
หลกัทรพัย ์ปิดต ่ำกว่ำระดบัรำคำใชส้ทิธ ิ
(Strike Price Level) 

กองทุนจะไดร้บัดอกเบี้ยต่อเดอืน ครบตำม
จ ำนวนรอบทีก่ ำหนด และจะไดร้บัหุน้อำ้งองิ
ตวัทีม่ผีลกำรด ำเนินงำนต ่ำทีสุ่ดในตะกรำ้
หลกัทรพัยท์ีร่ำคำใชส้ทิธ ิ(Strike Price) 

อตัรำดอกเบีย้ทีไ่ดร้บัต่อเดอืน  
= มลูค่ำหน้ำตัว๋ × อตัรำดอกเบีย้คงที ่(ต่อปี) ×  
ระยะเวลำใน 1 เดอืน  
ผลกำรด ำเนินงำนของหุน้อำ้งองิ   
= (Final Price – Initial Price) ÷ Initial Price ×100  
จ ำนวนหุน้อำ้งองิทีไ่ดร้บั  
= มลูค่ำหน้ำตัว๋ ÷ รำคำใชส้ทิธ ิ(Strike Price) ของหุน้ที่
มผีลกำรด ำเนินงำนทีต่ ่ำทีสุ่ด 

หมำยเหตุ: กองทุนอำจไม่ไดร้บัเงนิตน้ และผลตอบแทนตำมทีค่ำดหมำยไว ้หำกผูอ้อกตรำสำรหรอืคู่สญัญำทีก่องทุนลงทุนไม่สำมำรถ ช ำระเงนิ
ต้น ดอกเบี้ย และ/หรอืผลตอบแทนอื่นใดตำมทีต่กลงกนัไวไ้ด้ ทัง้นี้วธิกีำรคดิดอกเบี้ยอำจจะเป็นวธิ ีActual 365 หรอื 30/360 ขึน้กบัผูอ้อกตรำ
สำร 
ในกรณีที ่Structured note อำ้งองิ 1 หลกัทรพัย ์(หุน้) ผลตอบแทนจะวดัจำกมลูค่ำของหลกัทรพัยท์ีอ่ำ้งองินัน้ 
สมมติฐาน:  
กองทุนลงทุนใน Structured Note ที่เป็นหุ้นกู้อนุพันธ์ ประเภท Autocallable Fixed Coupon Note อำยุตรำสำร 6 เดือน และมีหลักทรพัย์
อำ้งองิ (Underlying) เป็นตะกรำ้หลกัทรพัย์ (basket) ทีป่ระกอบดว้ยหุน้ A และ หุน้ B จ่ำยดอกเบีย้อตัรำคงที ่(Fixed Coupon Rate)  8% ต่อปี 
ม ีStrike price 100% ของรำคำหุน้ตัง้ต้น Knock-Out Level 110% ของรำคำหุน้ตัง้ต้น และ Knock-In Level 80% ของรำคำหุน้ตัง้ตน้ ดว้ยเงนิ
ลงทุนเริม่แรก 1,500,000 บำท โดยเงินลงทุนเร่ิมต้นเท่ากบัมูลค่าหน้าตัว๋ (ก ำหนดให ้1 เดอืน ม ี30 วนั / ใชว้ธิกีำรคดิดอกเบี้ยแบบ Actual 
365 / Knock-out Event Observation Date ทุกสิน้เดอืน / Knock-In Event Observation Date ทุกสิน้วนัท ำกำร) 
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หุ้นอ้างอิงในตะกร้า 
หลกัทรพัย ์

ราคาหุ้นอ้างอิงเร่ิมต้น 
(P0 ) 

ราคาใช้สิทธิ  
(Strike Price: Ps) 

ระดบัราคา Knock-
Out Level (KO) 

ระดบัราคา Knock-In 
Level (KI) 

หุน้ A 100 100 100*110%=110 100*80%=80 
หุน้ B 50 50 50*110%=55 50*80%=40 

 
ดอกเบีย้ทีก่องทุนจะไดร้บัต่อเดอืน  = มลูคำ่หน้ำตัว๋ × อตัรำดอกเบีย้คงที ่(ต่อปี) × ระยะเวลำใน 1 เดอืน 

= (1,500,000 × 8%) × 30/365  
= 9,863.01 บำทต่อเดอืน 

ในกรณีที่กองทุนเข้ำเงื่อนไขกำรไถ่ถอนเมื่อครบก ำหนดอำยุของตรำสำรด้วยกำรส่งมอบหุ้นอ้ำงอิง (Underlying stock) กองทุนจะ
ไดร้บัหุน้อำ้งองิทีม่ผีลกำรด ำเนินงำนต ่ำทีสุ่ดในตะกรำ้หลกัทรพัย ์โดยมรีำยละเอยีดดงันี้ 
(1) กรณีไถ่ถอนดว้ยกำรส่งมอบหุน้ A 

จ ำนวนหุน้ A ทีก่องทุนจะไดร้บั = มลูค่ำหน้ำตัว๋ ÷ รำคำใชส้ทิธ ิ(Strike Price) ของหุน้ A 
= 1,500,000 ÷ 100 
= 15,000 หุน้ 

หรอื 
(2) กรณีไถ่ถอนดว้ยกำรส่งมอบหุน้ B 

จ ำนวนหุน้ B ทีก่องทุนจะไดร้บั = มลูคำ่หน้ำตัว๋ ÷ รำคำใชส้ทิธ ิ(Strike Price) ของหุน้ B 
= 1,500,000 ÷ 50 
= 30,000 หุน้ 

กรณีท่ี 1 : เกิด Knock-Out Event ขึ้นในวนัพิจารณามูลค่าหุ้นอ้างอิง (Observation Date) ในเดือนท่ี 3 

หุ้นอ้างอิงใน
ตะกร้า

หลกัทรพัย ์

ราคาหุ้นอ้างอิง
เร่ิมต้น (P0 ) 

ราคาใช้สิทธิ  
(Strike Price: Ps) 

ระดบัราคา 
Knock-Out Level 

(KO) 

ระดบัราคา 
Knock-In Level 

(KI) 

ราคาหุ้นอ้างอิง ณ 
วนัพิจารณามูลค่า
หุ้นอ้างอิง ครัง้ท่ี 3 

(P3 ) 

หมายเหตุ 

หุน้ A 100 100 110 80 120 P3 > KO 
หุน้ B 50 50 55 40 55 P3 = KO 

 
สมมตใิหร้ำคำปิดของหุน้อ้ำงอิงทุกตวัในตะกรำ้หลกัทรพัย์ ณ สิน้วนัพจิำรณำมูลค่ำหุน้อ้ำงองิเดอืนที ่3 สูงกว่ำหรอืเท่ำกบัระดบัรำคำ
Knock-Out ทีก่ ำหนด (ตำมขอ้มลูในตำรำง) ส่งผลใหเ้กดิ Knock-Out Event ขึน้ จงึท ำให ้Structured Note ถูกไถถ่อนก่อนก ำหนด  
ดงันัน้ ในกรณีนี้กองทุนจะได้รบัดอกเบี้ยอัตรำคงที่ทัง้หมด 3 งวด รวมทัง้หมดเท่ำกับ 29,589.03 บำท (9,863.01 บำท × 3 งวด) 
และในวนัพจิำรณำมลูค่ำหุน้อำ้งองิ เดอืนที ่3 กองทุนจะไดร้บัเงนิตน้คนืจ ำนวน 1,500,000 บำท 
 

กรณีท่ี 2 : ไม่เคยเกิด Knock-Out Event และ Knock-In Event ขึ้น เลยตลอดอายุตราสาร 

หุ้นอ้างอิงใน
ตะกร้า หลกัทรพัย ์

ราคาหุ้นอ้างอิง
เร่ิมต้น (P0 ) 

ราคาใช้สิทธิ  
(Strike Price: Ps) 

ระดบัราคา 
Knock-Out Level 

(KO) 

ระดบัราคา 
Knock-In Level 

(KI) 

ราคาหุ้นอ้างอิง
สดุท้าย         

(Final Price: P6) 
หมายเหตุ 

หุน้ A 100 100 110 80 105 P6 >PS 
หุน้ B 50 50 55 40 45 P6 <PS 
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สมมตใิหใ้นระหว่ำงถอืครอง Structured Note ไม่เคยเกดิเหตุกำรณ์ทีร่ำคำปิดของหุน้อำ้งองิทุกตวัในตะกรำ้หลกัทรพัย ์ 
ณ สิ้นวนัพจิำรณำมูลค่ำหุน้อ้ำงองิปิดสงูกว่ำหรอืเท่ำกบัระดบัรำคำ Knock-Out ทีก่ ำหนด (ไม่เคยเกดิ Knock-Out Event) และไม่เคย
เกดิเหตุกำรณ์ทีร่ำคำปิดของหุน้อ้ำงองิตวัใดตวัหนึ่งในตะกรำ้หลกัทรพัย์ ณ วนัพจิำรณำ ต ่ำกว่ำระดบัรำคำ Knock-In ที่ก ำหนด (ไม่
เคยเกดิ Knock-In Event)  
ดงันัน้ ในกรณีนี้กองทุนจะได้รบัดอกเบี้ยอตัรำคงที่ทัง้หมด 6 งวดครบตำมที่ก ำหนดในสญัญำ รวมทัง้หมดเท่ำกบั 59,178.06 บำท 
(9,863.01 บำท × 6 งวด)  และในวนัครบก ำหนดไถ่ถอนตรำสำร กองทุนจะไดร้บัเงนิตน้คนืจ ำนวน 1,500,000 บำท 
 
กรณีท่ี 3 : ไม่เคยเกิด Knock-Out Event แต่เคยเกิด Knock-In Event ขึ้น แล้วราคาหุ้นอ้างอิงสุดท้าย (Final Price) ของหุ้น 
ทุกตวัในตะกร้าหลกัทรพัย ์ปิดสูงกว่าหรือเท่ากบัระดบัราคาใช้สิทธิ (Strike Price Level) 

หุ้นอ้างอิงใน
ตะกร้า หลกัทรพัย ์

ราคาหุ้นอ้างอิง
เร่ิมต้น (P0 ) 

ราคาใช้สิทธิ  
(Strike Price: Ps) 

ระดบัราคา 
Knock-Out Level 

(KO) 

ระดบัราคา 
Knock-In Level 

(KI) 

ราคาหุ้นอ้างอิง
สุดท้าย         

(Final Price: P6) 
หมายเหตุ 

หุน้ A 100 100 110 80 105 P6 > PS 
หุน้ B 50 50 55 40 50 P6 = PS 

 
สมมติให้ในระหว่ำงถือครอง Structured Note ไม่เคยเกิดเหตุกำรณ์ที่รำคำปิดของหุ้นอ้ำงอิงทุกตวัในตะกร้ำหลักทรพัย์ ณ สิ้นวนั
พิจำรณำมูลค่ำหุ้นอ้ำงอิงปิดสูงกว่ำหรือเท่ำกับระดับรำคำ Knock-Out ที่ก ำหนด (ไม่เคยเกิด Knock-Out Event) แต่เคยเกิด
เหตุกำรณ์ที่รำคำของหุ้น A เคยปิดที่รำคำ 77.5 บำท ซึ่งต ่ ำกว่ำระดับรำคำ Knock-In ที่ก ำหนด (เคยเกิด Knock-In Event) 
นอกจำกนี้ ในวนัครบก ำหนดไถ่ถอนตรำสำร รำคำหุน้อ้ำงอิงสุดทำ้ย (Final Price) ของหุน้ทุกตวัในตะกรำ้หลกัทรพัย์ปิดสูงกว่ำหรอื
เท่ำกบัระดบัรำคำใชส้ทิธ ิ(Strike Price Level) (ตำมขอ้มลูในตำรำง)  
ดงันัน้ ในกรณีนี้กองทุนจะไดร้บัดอกเบี้ยอตัรำคงที่ทัง้หมด 6 งวดครบตำมที่ก ำหนดในสญัญำ รวมทัง้หมดเท่ำกบั 59,178.06 บำท 
(9,863.01 บำท × 6 งวด)   และในวนัครบก ำหนดไถ่ถอนตรำสำร กองทุนจะไดร้บัเงนิตน้คนืจ ำนวน 1,500,000 บำท 
 

กรณีท่ี 4 : ไม่เคยเกิด Knock-Out Event แต่เคยเกิด Knock-In Event ขึ้น แล้วราคาหุ้นอ้างอิงสุดท้าย (Final Price) ของหุ้น
ตวัใดตวัหน่ึงในตะกร้าหลกัทรพัยปิ์ดต า่กว่าระดบัราคาใช้สิทธิ (Strike Price Level) 

หุ้นอ้างอิงใน
ตะกร้า หลกัทรพัย ์

ราคาหุ้นอ้างอิง
เร่ิมต้น (P0 ) 

ราคาใช้สิทธิ  
(Strike Price: Ps) 

ระดบัราคา 
Knock-Out Level 

(KO) 

ระดบัราคา 
Knock-In Level 

(KI) 

ราคาหุ้นอ้างอิง
สดุท้าย         

(Final Price: P6) 
หมายเหตุ 

หุน้ A 100 100 110 80 105 P6 > PS 
หุน้ B 50 50 55 40 45.5 P6 < PS 

 
สมมติให้ในระหว่ำงถือครอง Structured Note ไม่เคยเกิดเหตุกำรณ์ที่รำคำปิดของหุ้นอ้ำงอิงทุกตวัในตะกร้ำหลักทรพัย์ ณ สิ้นวนั
พิจำรณำมูลค่ำหุ้นอ้ำงอิงปิดสูงกว่ำหรือเท่ำกับระดับรำคำ Knock-Out ที่ก ำหนด (ไม่เคยเกิด Knock-Out Event) แต่เคยเกิด
เหตุกำรณ์ที่รำคำของหุ้น A เคยปิดที่รำคำ 77.5 บำท ซึ่งต ่ ำกว่ำระดับรำคำ Knock-In ที่ก ำหนด (เคยเกิด Knock-In Event) 
นอกจำกนี้ ในวนัครบก ำหนดไถ่ถอนตรำสำร รำคำหุน้อำ้งองิสุดทำ้ย (Final Price) ของหุน้ B ปิดทีร่ำคำ 45.50 บำท ซึ่งต ่ำกว่ำรำคำ
ใชส้ทิธิ (Strike Price Level) (ตำมขอ้มูลในตำรำง) ส่งผลให้กองทุนจะได้รบัดอกเบี้ยอัตรำคงที่ทัง้หมด 6 งวดครบตำมที่ก ำหนดใน
สญัญำ และไดร้บัส่งมอบหุน้อำ้งองิ (Underlying) ซึ่งกองทุนจะไดร้บัหุน้อำ้งองิทีม่ผีลกำรด ำเนินงำนต ่ำทีสุ่ดในตะกรำ้หลกัทรพัย์ โดย
จะพจิำรณำผลกำรด ำเนินงำนของหุน้อำ้งองิ ดงัต่อไปนี้ 
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ผลกำรด ำเนินงำนของหุน้   = [ (P6 – P0) ÷ P0 ] × 100 
ผลกำรด ำเนินงำนของหุน้ A  = [ (105 – 100) ÷ 100 ] × 100 

= 5% 
ผลกำรด ำเนินงำนของหุน้ B  = [ (45.50 – 50) ÷ 50 ] × 100  

= -9% 
ดงันัน้ ในกรณีนี้กองทุนจะไดร้บัดอกเบี้ยอตัรำคงที่ รวมทัง้หมดเท่ำกบั 59,178.06 บำท (9,863.01 บำท × 6 งวด)   และในวนัครบ
ก ำหนดไถ่ถอนตรำสำร กองทุนจะได้รบัเงนิต้นคนืโดยกำรไถ่ถอนด้วยกำรส่งมอบหุ้น B ซึ่งเป็นหุ้นอ้ำงอิงที่มผีลกำรด ำเนินงำนต ่ำ
ทีสุ่ดในตะกรำ้หลกัทรพัย์เป็นจ ำนวน 30,000 หุน้ ทีร่ำคำใช้สทิธ ิ(Strike Price) คอื 50 บำทต่อหุน้ ซึ่งสูงกว่ำรำคำตลำด ณ วนัครบ
ก ำหนดไถ่ถอนตรำสำร 
หมายเหตุ: 
-  ในกรณีที ่Structured note อำ้งองิ 1 หลกัทรพัย ์(หุน้) ผลตอบแทนจะวดัจำกมลูค่ำของหลกัทรพัยท์ีอ่ำ้งองินัน้ 
-  รำยละเอยีดเกี่ยวกบั ผูอ้อกหรอืคู่สญัญำ หุน้อ้ำงองิ (Underlying stock) จ ำนวนหุน้อ้ำงองิในตะกรำ้หลกัทรพัย์ ระดบัรำคำใช้สทิธ ิ
(Strike Price Level) ระดบัรำคำ Knock-Out Level ระดบัรำคำ Knock-In Level วนัพจิำรณำมูลค่ำหุน้อ้ำงองิ (Observation Date) 
อัตรำดอกเบี้ยคงที่ (Fixed Coupon Rate) ข้ำงต้น เป็นเพียงข้อมูลตัวอย่ำงที่จัดท ำขึ้นเพื่อใช้ในกำรค ำนวณเท่ำนั ้น ทัง้นี้ 
รำยละเอียด ของ Structured Note ที่กองทุนจะลงทุนจริงอำจมีควำมแตกต่ำงจำกตัวอย่ำงข้ำงต้น ซึ่งขึ้นอยู่กับสภำวะตลำด 
สถำนกำรณ์กำรลงทุน และหรอืปัจจยัอื่น ๆ ดำ้นกำรลงทุน โดยจะเป็นไปตำมดุลยพนิิจของบรษิทัจดักำร ซึ่งบรษิทัจดักำรจะแจง้ให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนทรำบผ่ำน ทำงเว็บไซต์ของบริษัทจัดกำรและ/หรือช่องทำงที่เหมำะสมภำยหลังจำกด ำเนินกำรลงทุนใน 
Structured Note แลว้ 

-  ข้อมูลและตัวอย่ำงตำมสมมติฐำนนี้ เป็นเพียงข้อมูลที่จดัท ำขึ้นเพื่อให้ผู้ลงทุนมีควำมเข้ำใจในกลไกกำรลงทุนและเงื่อนไขของ
ผลตอบแทนจำกกำรลงทุนในตรำสำรทีม่สีญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำแฝง (Structured Note) ทีเ่ป็นหุน้กู้อนุพนัธ์ ประเภท Autocallable 
Fixed Coupon Note เท่ำนัน้ ทัง้นี้ ไม่ไดเ้ป็นกำรรบัประกนัเงนิตน้และผลตอบแทนจำกกำรลงทุนของกองทุน  

-  จ ำนวนเงนิในรปูของดอกเบี้ยในอตัรำคงที ่(Fixed Coupon) ที่กองทุนไดร้บัตำมตวัอย่ำงขำ้งต้นเป็นจ ำนวนเงนิก่อนหกัภำษีหกั ณ 
ทีจ่่ำย (withholding tax) และภำษอีื่นใดในท ำนองเดยีวกนั 

-  ส ำหรบัดอกเบี้ยในอตัรำคงที ่(Fixed Coupon) ทีก่องทุนไดร้บัจำกกำรลงทุนใน Structured Note รวมถงึผลประโยชน์อื่นใดทีไ่ดร้บั
จำกตรำสำร/ทรพัย์สนิที่กองทุนถอือยู่ บรษิัทจดักำรจะด ำเนินกำรรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัใิหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทีม่ชีื่อปรำกฏอยู่
ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ณ สิน้วนัท ำกำรรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิโดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดักำร 

-  ในกรณีทีเ่กดิ Knock-Out Event ขึน้ในวนัพจิำรณำมูลค่ำหุน้อ้ำงอิง (Observation Date) ส่งผลให ้Structured Note    ถูกไถ่ถอน
ก่อนก ำหนด บรษิทัจดักำรพจิำรณำรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัเิพื่อคนืเงนิตน้ทีไ่ดร้บัจำกกำรไถถ่อนตรำสำรดงักล่ำว  

-  อนึ่ง ระยะเวลำ จ ำนวนเงนิ และ/หรอืรำยละเอยีดอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบักำรรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัขิำ้งตน้ จะเป็นไปตำมดุลย
พนิิจของบรษิทัจดักำร โดยค ำนึงถงึผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส ำคญั  

3.  ข้อมูลเก่ียวกบัจ านวนเงินทุนโครงการ :  

จ านวนเงินทุนของโครงการเร่ิมต้น : 2,000,000,000.00 บำท 

นโยบายการเพ่ิมเงินทุนโครงการ : ไม่ม ี

ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก บริษทัจดัการเสนอขายหน่วยลงทุนมากกว่าจ านวนเงินทุน : เป็น
จ ำนวนรอ้ยละ 15.00 ของจ ำนวนเงนิทุนโครงกำร 

มูลคา่ท่ีตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บำท  

จ านวนหน่วยลงทุนเร่ิมต้น : 200,000,000 หน่วย  

ราคาของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายครัง้แรก : 10.0000 บำท 

รายละเอียดเพ่ิมเติม :  
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4. การบริหารจดัการกองทุน 
 นโยบายการกู้ยมื : กองทุนจะไม่ท ำธุรกรรมกำรกูย้มืเงนิเพื่อประโยชน์ในกำรจดักำรลงทุนของกองทุนรวม กำรขำยหลกัทรพัยห์รอื

ตรำสำรหนี้โดยมสีญัญำซื้อคนื (Repo) เพื่อกำรจดักำรลงทุนของกองทุนรวม อย่ำงไรกต็ำม บรษิทัจดักำรอำจกู้ยมืเงนิหรอืท ำธุรกรรม
กำรขำยโดยมสีญัญำซื้อคนื (Repo) หรอืวธิกีำรอื่น ๆ เพื่อบรหิำรสภำพคลอ่งของกองทุนเป็นกำรชัว่ครำวได ้โดยเป็นไปตำมที่
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ/หรอืประกำศทีเ่กีย่วขอ้งประกำศก ำหนด 

 การลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) : ลงทุน 

 วตัถปุระสงคข์องการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) : 
- ทีม่ไิดม้วีตัถุประสงคเ์พื่อลดควำมเสีย่ง (Non-Hedging) 
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบซบัซอ้น 
วิธีการในการค านวณ Global Exposure limit : VaR approach 
สมมุติฐานท่ีใช้ในการค านวณ 
ระดบัความเช่ือมัน่ (confidence level) ร้อยละ : 99.00 
ระยะเวลาการถือครอง (holding period) : 20 วนัท ำกำร 
ข้อมูลย้อนหลงัท่ีใช้ในการ (observation period) ไม่ต า่กว่า : 250 วนัท ำกำร 
ประเภทของ VaR ท่ีบริษทัจดัการใช้ในการบริหารและควบคุมความเส่ียง : Absolute VaR 
ไม่เกินร้อยละ : 20.00 ของ NAV 
วิธีการวดัมูลค่าความเส่ียงด้านตลาด : Monte Carlo (Stochastic) Simulation 
การลงทุนในตราสารท่ีมีสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ลงทุน 
กลยุทธก์ารบริหารกองทุน (Management Style) : อื่นๆ 
รายละเอียดเพ่ิมเติมกลยุทธก์ารบริหารกองทุน :  
ในช่วงครึ่งแรกของอำยุโครงกำร (ตำมที่ก ำหนดในหวัข้อ “เงื่อนไข (อำยุโครงกำร)” ในรำยละเอียดโครงกำร) กองทุนจะลงทุนใน 
Structured Note ทีเ่ป็นหุน้กูอ้นุพนัธ์ ประเภท Autocallable Fixed Coupon Note ทีม่อีำยุของตรำสำรสอดคล้องกบักรอบเวลำในช่วง
ครึง่แรกของอำยุโครงกำรขำ้งตน้ ทัง้นี้ ในกรณีที ่Structured Note ทีก่องทุนลงทุนครบก ำหนดไถ่ถอน โดยเขำ้เงื่อนไขกำรไถ่ถอนตรำ
สำรด้วยกำรส่งมอบหุ้นอ้ำงอิง กองทุนจะมีไว้ซึ่งหุ้นอ้ำงอิงที่ได้รบัมอบจำกกำรไถ่ถอนตรำสำรดงักล่ำว ซึ่งบรษิัทจดักำรจะบรหิำร
จดักำรหุ้นที่ได้รบัมอบมำนัน้ โดยจะไม่ไดใ้ชว้ธิกีำรบรหิำรจดักำรแบบเชงิรุก แต่จะใชดุ้ลยพนิิจในกำรพจิำรณำจ ำหน่ำยหุน้ดงักล่ำว
ออกบำงส่วนหรอืทัง้หมดภำยใตก้รอบอำยุโครงกำรทีค่งเหลอือยู่ 

ลกัษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ำยผลตอบแทนแบบซบัซอ้น 

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

นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่ำย 
หลกัเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : - 
ก าหนดเวลา วิธีการ และข้อจ ากดัในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : - 

7.  การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 
มูลค่าขัน้ต า่ของการรบัซ้ือคืน : ไม่ก ำหนด   
จ านวนหน่วยลงทุนขัน้ต า่ของการรบัซ้ือคืน : ไม่ก ำหนด 
วิธีการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน : 
- แบบอตัโนมตั ิ
ระยะเวลาในการรบัซ้ือคืน : อื่นๆ โปรดระบุ 
รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัติำมทีบ่รษิทัจดักำรก ำหนด และ/หรอืเมื่อครบก ำหนดอำยุโครงกำร  
การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน : ผูถ้อืหน่วยลงทุน ไม่ตอ้งแจง้ล่วงหน้ำ 
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รายละเอียดเพ่ิมเติม : 
บรษิัทจดักำรและผู้สนับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคนืจะไม่เปิดรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนปกติภำยหลังปิดกำรเสนอขำยครัง้แรก ทัง้นี้ 
บรษิทัจดักำรจะท ำกำรรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิดงันี้  
1. บรษิัทจดักำรจะท ำกำรรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิในระหว่ำงอำยุกองทุน โดยบรษิัทจดักำรจะประกำศวนัที่รบัซื้อคนืหน่วย

ลงทุนอัตโนมตัิให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทรำบล่วงหน้ำ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบรษิัทจดักำรและหรือช่องทำงอื่นที่เหมำะสม ทัง้นี้ 
บรษิัทจดักำรจะพจิำรณำจ ำนวนเงนิรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิจำกดอกเบี้ยในอตัรำคงที ่(Fixed Coupon) ทีก่องทุนไดร้บั
จำกกำรลงทุนใน Structured Note และหรอืเงนิต้นทีไ่ดร้บัคนืจำกกำรไถ่ถอน Structured Note ก่อนครบก ำหนดอำยุตรำสำร
และหรอืเมื่อครบก ำหนดอำยุตรำสำร และหรอืเงนิทีไ่ดร้บัจำกกำรจ ำหน่ำยหุน้อ้ำงองิทีไ่ดร้บัมอบ และหรอืผลประโยชน์อื่นใดที่
ไดร้บัจำกหุน้และหรอืตรำสำรหรอืทรพัยส์นิทีก่องทุนลงทุนหรอืมไีว้หลงัหกัค่ำใชจ้่ำยและส ำรองค่ำใชจ่้ำยทีเ่กี่ยวขอ้งของกองทุน 
(ถำ้ม)ี 

2. บรษิัทจดักำรจะท ำกำรรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมตัิเพื่อด ำเนินกำรเลิกกองทุน เมื่อเข้ำเงื่อนไขดงัต่อไปนี้ ซึ่งเป็นไปตำม
เงื่อนไขกำรเลิกกองทุนตำมที่ระบุเอำไว้ในรำยละเอียดโครงกำร หวัข้อ “เงื่อนไข (อำยุโครงกำร)” และหรอืในส่วนข้อผูกพนั 
หวัขอ้ “กำรเลกิกองทุนรวม” 
(ก) ในกรณีที ่Structured Note ทีก่องทุนลงทุนถูกไถ่ถอนก่อนก ำหนดทัง้หมด และหรอืครบอำยุตรำสำรโดยกองทุนไดร้บัมอบ

เป็นเงินสดและหรือทรพัย์สินอื่นใดที่เทียบเท่ำเงินสดจำก Structured Note ทัง้หมดที่กองทุนลงทุน บรษิัทจดักำรจะ
ด ำเนินกำรรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทัง้หมดแบบอตัโนมตัเิพื่อคนืเงนิให้กบัผูถ้ือหน่วยลงทุนและเลกิกองทุนก่อนครบก ำหนด
อำยุโครงกำร 

(ข) ในกรณีที่ Structured Note ที่กองทุนลงทุนครบก ำหนดอำยุตรำสำร และกองทุนได้รบัมอบเป็นหุ้นอ้ำงอิง (underlying 
stock) จำก Structured Note ใด ๆ ทีก่องทุนลงทุน บรษิทัจดักำรจะบรหิำรจดักำรหุน้อ้ำงองิทีไ่ดร้บัมอบมำดงักล่ำวต่อไป 
โดยอำจพจิำรณำจ ำหน่ำยหลกัทรพัย์ดงักล่ำวออกบำงส่วนหรอืทัง้หมด ตลอดจนทรพัย์สนิอื่น ๆ ทีก่องทุนลงทุน ตำมดุลย
พนิิจของบรษิัทจดักำร ทัง้นี้ ในกรณีที่กองทุนจ ำหน่ำยหุ้นอ้ำงอิง ตลอดจนทรพัย์สนิอื่น ๆ ทัง้หมดก่อนครบก ำหนดอำยุ
โครงกำร บรษิทัจดักำรจะด ำเนินกำรรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนแบบอตัโนมตัเิพื่อคนืเงนิใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุนและเลกิกองทุน
ก่อนครบก ำหนดอำยุโครงกำร 

(ค) เมื่อกองทุนครบก ำหนดอำยุโครงกำรตำมที่ระบุไวใ้นรำยละเอียดโครงกำร โดยบรษิัทจดักำรจะจดัใหม้กีำรรบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุนโดยอตัโนมตัทิัง้หมดภำยใน 5 วนัท ำกำรก่อนวนัครบก ำหนดอำยุโครงกำร 

ทัง้นี้ ระยะเวลำ จ ำนวนเงิน และ/หรอืรำยละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติตำมข้อ 1 และข้อ 2 
ขำ้งตน้จะเป็นไปตำมดุลยพนิิจของบรษิทัจดักำร 
ในกรณีวันที่ก ำหนดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตินั ้นตรงกับวันหยุดท ำกำรของบริษัทจัดกำร หรือเป็นวันที่ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. มีค ำสัง่ให้บรษิัทจดักำรหยุดรบัค ำสัง่ซื้อหรอืค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บรษิัทจดักำรจะ
ด ำเนินกำรรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิในวนัท ำกำรถดัไป ทัง้นี้ บรษิัทจดักำรสงวนสทิธทิี่จะแก้ไขหรอืเปลี่ยนแปลงรำยละเอยีด
วนัเวลำขำ้งตน้ โดยค ำนึงประโยชน์ของลูกคำ้และกองทุนเป็นส ำคญั 
ในกำรรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุน บรษิทัจดักำรจะด ำเนินกำรช ำระเงนิใหผู้ข้ำยคนืหน่วยลงทุนภำยใน 5 วนัท ำกำรนับตัง้แต่
วนัถดัจำกวนัท ำกำรขำยคนืหน่วยลงทุนโดยอตัโนมตั ิ  
โดยบรษิทัจดักำรจะน ำเงนิค่ำรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัดิงักล่ำวไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี่     ตรำสำร
รฐัระยะสัน้ (PRINCIPAL TREASURY) หรอืกองทุนเปิดตรำสำรหนี้อื่นทีม่ลีกัษณะใกลเ้คยีงกนั (กองทุนปลำยทำง) ทัง้จ ำนวน เวน้
แต่จะไดร้บัอนุญำตจำกบรษิทัจดักำรเป็นอย่ำงอื่น โดยค ำนงึถงึผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส ำคญั ภำยใน 5 วนัท ำกำรนับ
ถดัจำกวนัทีบ่รษิทัจดักำรด ำเนินกำรรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ
ทัง้นี้ บรษิทัจดักำรอำจก ำหนดวธิกีำรช ำระค่ำรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัเิพิม่เตมิในอนำคต โดยถอืว่ำไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกผู้
ถอืหน่วยลงทุนแลว้  
บรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธใินกำรช ำระค่ำรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตักิบัผูล้งทุนดว้ยวธิทีีแ่ตกต่ำงกนั ตำมช่องทำงกำร  ซื้อขำย
หน่วยลงทุน หรอืตำมเงื่อนไขที่บรษิทัจดักำรอำจก ำหนดขึน้ในอนำคต เพื่อเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวก และเป็นประโยชน์ใหแ้ก่ผู้
ถอืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ หำกมกีำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดงักล่ำวบรษิทัจดักำรจะประกำศใหผู้ล้งทุนทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 7 วนั ณ 
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ที่ท ำกำรของบรษิัทจดักำร และ/หรอืประกำศทำงเว็บไซด์ของบรษิัทจดักำร ทัง้นี้ ยกเวน้กรณีกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้แรก 
(IPO) หำกมกีำรเปลีย่นแปลงเงื่อนไขดงักล่ำว บรษิทัจดักำรจะประกำศแจง้ใหท้รำบโดยพลนั 

เงื่อนไข ข้อจ ากดั หรือสิทธิในการระงบั การโอน หรือการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน : 

- กำรช ำระค่ำรบัซื้อคนื สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนดว้ยหลกัทรพัย ์หรอืทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิ :  
บรษิทัจดักำรช ำระค่ำขำยคนืหน่วยลงทุนให้แก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นแทนเงนิไดต้่อเมื่อบรษิทัจดักำรได้
ก ำหนด 
กรณีที่เป็นเงื่อนไขกำรช ำระและขัน้ตอนกำรด ำเนินกำรไว้อย่ำงชดัเจนในข้อผูกพนั โดยขัน้ตอนที่ก ำหนดดงักล่ำว ต้องสำมำรถ
ปฏบิตัไิดจ้รงิและเป็นธรรมต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดนัน้ทุกรำย ทัง้นี้ กรณีทีเ่ป็นเงื่อนไขมไีดเ้ฉพำะกรณีใดกรณีหนึ่ง
หรอืหลำยกรณี ดงัต่อไปนี้ 
(1) กองทุนก ำหนดวธิกีำรช ำระค่ำขำยคนืหน่วยลงทุนใหส้ำมำรถช ำระเป็นหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิไวเ้ป็นกำรทัว่ไป 
(2) กำรช ำระค่ำขำยคนืหน่วยลงทุนดงักล่ำวมวีตัถุประสงค์เพื่อใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุน น ำหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นนัน้ไปช ำระเป็น

ค่ำซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นทีบ่รษิทัจดักำรเดยีวกนัเป็นผูร้บัผดิชอบด ำเนินกำร 
(3) บรษิทัจดักำรกองทุนรวมไม่สำมำรถช ำระคำ่ขำยคนืหน่วยลงทุนเป็นเงนิ 
(4) ผูถ้อืหน่วยลงทุนตกลงรบัช ำระค่ำขำยคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นแทนเงนิ และบรษิทัจดักำรไดร้บัมตพิเิศษ

ใหช้ ำระค่ำขำยคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิได ้

-  กำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงนิค่ำขำยคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน :  
1. บรษิทัจดักำรจะเลื่อนก ำหนดช ำระค่ำขำยคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คี ำสัง่ขำยคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด

ไวแ้ล้วได ้เฉพำะในกรณีทีก่ ำหนดไวใ้นโครงกำร ซึง่ตอ้งไม่เกนิกว่ำกรณีดงัต่อไปนี้  
(1) บรษิทัจดักำรพจิำรณำแล้ว มคีวำมเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่ำเป็นกรณี ทีเ่ขำ้เหตุใดเหตุหนึ่งดงันี้ โดยไดร้บัควำม

เหน็ชอบของผูดู้แลผลประโยชน์แลว้ 
(ก) มเีหตุจ ำเป็นท ำใหไ้ม่สำมำรถจ ำหน่ำย จ่ำยโอน หลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิ ของกองทุนรวมเปิดไดอ้ย่ำงสมเหตุสมผล 
(ข) มเีหตุทีท่ ำใหก้องทุนรวมไม่ไดร้บัช ำระเงนิจำกหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิ ทีล่งทุนไวต้ำมก ำหนดเวลำปกต ิซึง่เหตุ

ดงักล่ำวอยู่นอกเหนอืกำรควบคุมของบรษิทัจดักำร 
(2) ผูถ้อืหน่วยลงทุนมคี ำสัง่ขำยคนืหน่วยลงทุนก่อนหรอืในช่วงระยะเวลำที ่บรษิทัจดักำรพบวำ่รำคำรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน

ของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่ำตัง้แต่ 1 สตำงค์ขึ้นไป และคดิเป็นอตัรำตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของมูลค่ำหรอื
รำคำทีถู่กต้อง และผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มูลในรำยงำนกำรแกไ้ขรำคำยอ้นหลงัและรำยงำนกำรชดเชย
รำคำ 

2. กำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตำม 1 ให้บริษัทจดักำรปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์
ดงัตอ่ไปนี้ 
(1) เลื่อนก ำหนดช ำระเงนิค่ำขำยคนืไดไ้ม่เกนิ 10 วนัท ำกำรนับแต่วนัท ำกำรทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนมคี ำสัง่ขำยคนืหน่วยลงทุน

นัน้ เวน้แต่ไดร้บักำรผ่อนผนัจำกส ำนักงำน 
(2) แจง้ผูถ้ือหน่วยลงทุนที่มคี ำสัง่ขำยคนืหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทรำบถึงกำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระค่ำขำยคนืหน่วยลงทุน 

ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรำยอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้รำบเรื่องดงักล่ำวดว้ยวธิกีำรใดๆโดยพลนั 
(3) แจง้กำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงนิค่ำขำยคนืหน่วยลงทุน และจดัท ำรำยงำนทีแ่สดงเหตุผลของกำรเลื่อน และหลกัฐำน

กำรไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกผูดู้แลผลประโยชน์ตำมขอ้ 1 (1) หรอืกำรรบัรองขอ้มูลจำกผูดู้แลผลประโยชน์ตำมขอ้ 1 (2) 
ใหส้ ำนักงำนโดยพลนั ทัง้นี้ บรษิทัจดักำรอำจมอบหมำยใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ด ำเนินกำรดงักล่ำวแทนกไ็ด ้  

(4) ในระหว่ำงกำรเลื่อนก ำหนดช ำระค่ำขำยคนื หำกมผีู้ถือหน่วยลงทุนสัง่ขำยคนืหน่วยลงทุนในช่วงเวลำดงักล่ำว ให้
บรษิัทจดักำรกองทุนรวมรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้องช ำระค่ำขำยคนืแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตำมล ำดบัวนัที่ส่ง
ค ำสัง่ขำยคนืก่อนหลงั 
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- เงื่อนไขและขอ้จ ำกดัในกำรจดัสรรและกำรโอนหน่วยลงทุน :  
ข้อจ ากดัการโอนหน่วยลงทุน 
บรษิทัจดักำรหรอืนำยทะเบยีนหน่วยลงทุนขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธกำรโอนหน่วยลงทุนไม่ว่ำทอดใดๆ ในกรณีต่อไปนี้ 
1. หำกกำรโอนหน่วยลงทุนดงักล่ำวเป็นกำรโอนให้แก่บุคคลที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนที่มิใช่รำยย่อย และผู้มีเงินลงทุนสูง ตำมที่ประกำศ
คณะกรรมกำรก.ล.ต. ก ำหนด เวน้แต่เป็นกำรโอนทำงมรดก 

2. หำกกำรโอนหน่วยลงทุนดงักล่ำวเป็นกำรโอนใหแ้ก่บุคคลที่ทีม่ไิดม้สีญัชำตไิทย หรอืมถีิน่ทีอ่ยู่ในประเทศไทย รวมถงึ นิตบิุคคล 
บรษิทั หำ้งหุน้ส่วน ทีม่ไิดจ้ดัตัง้ขึน้ภำยใตก้ฎหมำยไทย 

3. กำรโอนหน่วยลงทุนส่งผลใหบ้รษิัทจดักำรไม่สำมำรถปฏิบตัิหน้ำที่ และ/หรอื ท ำใหก้องทุน และ/หรอื บรษิทัจดักำรมหีน้ำทีต่ำม
กฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), Common 
Reporting Standard (CRS) รวมถงึกฎหมำยอื่นใดในท ำนองเดยีวกนั 

8. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย 
8.1 คา่ธรรมเนียมรวม 
ประมาณการค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด ในอตัราไม่เกินร้อยละ : 6.22 ต่อปี ของมลูค่ำทรพัยส์นิสุทธขิอง
กองทุนรวม 

รายละเอียดเพ่ิมเติม :  
ค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้่ำยทีเ่รยีกเกบ็จำกกองทุนรวม เป็นอตัรำทีร่วมภำษมีลูค่ำเพิม่ ภำษีธุรกจิเฉพำะ หรอืภำษอีื่นใดในท ำนอง
เดยีวกนัไวแ้ลว้ 
ทัง้นี้ เพื่อประโยชน์ของกองทุน ในกรณทีีม่กีำรรบัค่ำธรรมเนียมอนัเกดิจำกกองทุนรวมในต่ำงประเทศทีก่องทุนนี้ไปลงทุน บรษิทั
จดักำรจะจ่ำยคนืในรปูแบบใดๆใหแ้ก่กองทุนนี้ (ถ้ำม)ี 
8.2 คา่ธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี ในอตัราไม่เกินร้อยละ : 2.14 ต่อปี ของมลูค่ำทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 
คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์รายปี 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์รายปี ในอตัราไม่เกินร้อยละ : 0.33 ต่อปี ของมลูค่ำทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน
รวม 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอตัราไม่เกินร้อยละ : 0.54 ต่อปี ของมลูค่ำทรพัยส์นิสุทธขิอง
กองทุนรวม 

ค่าธรรมเนียมท่ีปรึกษาการลงทุน : ไม่ม ี
ค่าธรรมเนียมการจดัจ าหน่าย : ไม่ม ี
ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ : ม ี
ประมาณการค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ในอตัราไม่เกินร้อยละ 3.21 ต่อปี ของมลูคำ่ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 
รายละเอียดเพ่ิมเติม (ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม) : 
1. ค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้่ำยทีเ่รยีกเกบ็จำกกองทุนรวม เป็นอตัรำทีร่วมภำษมีลูค่ำเพิม่ ภำษีธรุกจิเฉพำะ หรอืภำษอีื่นใดในท ำนอง
เดยีวกนัไวแ้ลว้ 
ทัง้นี้ เพื่อประโยชน์ของกองทุน ในกรณทีีม่กีำรรบัค่ำธรรมเนียมอนัเกดิจำกกองทุนรวมในต่ำงประเทศทีก่องทุนนี้ไปลงทุน บรษิทั
จดักำรจะจ่ำยคนืในรปูแบบใดๆใหแ้ก่กองทุนนี้ (ถ้ำม)ี 
ในระยะเวลำประมำณ 6 เดอืนแรก นับจำกวนัทีจ่ดทะเบยีนทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม ถงึวนัทีห่ลกัทรพัย์ประเภท structure note 
ครบอำยุทัง้หมด บรษิทัจดักำรจะเรยีกเกบ็ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำรและคำ่ธรรมเนียมนำยทะเบยีนในอตัรำรอ้ยละ (ต่อปี) ของมลูค่ำ
ทีจ่ดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม โดยทำงบญัชจีะรบัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยของกองทุนทัง้จ ำนวนในวนัทีถู่กเรยีกเกบ็ และจะ
เรยีกเกบ็จำกกองทุนภำยในระยะเวลำไม่เกนิ 90 วนันับจำกวนัทีจ่ดทะเบยีนกองทุน และหลงัจำกนัน้กรณีทีไ่ม่เกดิเหตุตำมเงื่อนไข
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กำรเลกิกองทุน ภำยใน 6 เดอืน นับจำกวนัจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม บรษิทัจดักำรจะเรยีกเกบ็ค่ำธรรมเนียมกำร
จดักำรในอตัรำรอ้ยละ (ต่อปี) ของมลูค่ำทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน 
ในระยะเวลำประมำณ 6 เดอืนแรก นับจำกวนัทีจ่ดทะเบยีนทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม ถงึวนัทีห่ลกัทรพัย์ประเภท structure note 
ครบอำยุทัง้หมด  ค่ำธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์จะเรยีกเกบ็ในอตัรำรอ้ยละ (ต่อปี) ของมลูค่ำทีจ่ดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็น
กองทุนรวม หลงัจำกนัน้จะเรยีกเกบ็ในอตัรำรอ้ยละ (ต่อปี) ของมลูค่ำทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน โดยจะค ำนวณเป็นรำยวนัและเรยีก
เกบ็จำกกองทุนเป็นรำยเดอืน ภำยใน 10 วนัท ำกำรถดัจำกวนัสิ้นเดอืน หรอืตำมระยะเวลำทีบ่รษิทัจดักำรเหน็สมควร 

2. ค่ำธรรมเนียมอื่นๆ เชน่  
(1) ค่ำใชจ้่ำยในกำรจดัตัง้กองทุน ค่ำธรรมเนียมกำรจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม ตำมทีจ่่ำยจรงิ 
(2) ค่ำธรรมเนียมกำรจดทะเบยีนเพิม่ทุนของกองทุนรวม ตำมทีจ่่ำยจรงิ 
(3) ค่ำโฆษณำประชำสมัพนัธก์องทุนเพื่อกำรเสนอขำยหน่วยลงทุน ซึง่รวมถงึค่ำใชจ่้ำยในกำรจดัสมัมนำเผยแพร่ขอ้มลูเกีย่วกบั

กองทุนรวม ค่ำใชจ้่ำยในกำรลงนำมในสญัญำต่ำงๆ อนัเกีย่วเน่ืองกบักองทุน และค่ำใชจ้่ำยดำ้นกำรตลำดอื่น ๆ ทัง้นี้ 
ค่ำใชจ่้ำยดงักล่ำวรวมกนัจะไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ต่อปี ของมลูค่ำทรพัย์สนิสทุธขิองกองทุน (ตำมทีจ่ำ่ยจรงิ) 

(4) ค่ำใชจ่้ำยทีเ่กีย่วเนื่องกบักำรด ำเนินงำนและบรหิำรกองทุน ตำมทีจ่่ำยจรงิเช่น 
(4.1) ค่ำใชจ้่ำยทีเ่กีย่วเน่ืองกบักำรลงทุนในหลกัทรพัยแ์ละทรพัยส์นิของกองทุน เชน่ ค่ำนำยหน้ำซื้อขำยหลกัทรพัย์หรอืตรำ

สำรต่ำงๆ ภำษ ีค่ำอำกรแสตมป์ ค่ำใชจ้่ำยในกำรโอนหลกัทรพัย ์ค่ำใชจ่้ำยในกำรจดัท ำเอกสำรทีเ่กีย่วขอ้งกบั
หลกัทรพัย ์ค่ำใชจ้่ำยในกำรเบกิเอกสำรสทิธใินหลกัทรพัย ์เช่น ใบหุน้กู ้ค่ำใชจ้่ำยในกำรโอนและรบัโอนหลกัทรพัย ์และ
ค่ำใชจ่้ำยอื่นๆ ทีเ่กดิจำกกำรซื้อขำยหลกัทรพัย์ค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้่ำยตำ่งๆ ในกำรใชบ้รกิำรของสถำบนักำรเงนิที่
เกีย่วขอ้งกบักำรบรหิำรกองทุน และหรอืค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้่ำยอื่นใดทีท่ ำใหก้องทุนสำมำรถลงทุนในหลกัทรพัย์
และหรอืทรพัยส์นินัน้ได ้

(4.2) ค่ำใชจ้ำ่ยทีเ่กีย่วเนื่องกบักำรจดัท ำบญัชแีละรำยงำนของกองทุน เช่น ค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ่้ำยในกำรสอบบญัช ี
ค่ำใชจ่้ำยทีเ่กดิจำกกำรลงบญัชกีองทุน หรอืกำรจดัท ำรำยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง 

(4.3) ค่ำใชจ้่ำยทีเ่กีย่วเน่ืองกบักำรขำยและหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน เช่น ค่ำจดัท ำ ค่ำผลติ และน ำส่งค ำขอเปิดบญัชกีองทุน
รวมเอกสำรแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน ค ำสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ค ำสัง่ขำยคนืหน่วยลงทุน ค ำสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน บตัร
ตวัอย่ำงลำยมอืชื่อผูถ้อืหน่วยลงทุน ใบยนืยนั ใบเสรจ็รบัเงนิ ใบก ำกบัภำษ ี(ถ้ำม)ี รำยงำนกำรถอืหน่วยลงทุน 
แบบฟอรม์ รำยงำน หรอืเอกสำรอื่นใดทีใ่ชเ้พื่อประโยชน์ในกำรซื้อขำยสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน และค่ำใชจ้ำ่ยในกำร
จดัท ำและผลติเอกสำรดงักลำ่วเป็นภำษำต่ำงประเทศ ค่ำใชจ้่ำยในกำรรบัช ำระเงนิค่ำซื้อหน่วยลงทุน และค่ำใชจ้่ำยใน
กำรช ำระเงนิค่ำขำยคนืหน่วยลงทุน ค่ำธรรมเนียมหรอืค่ำใชจ้่ำยทีเ่กี่ยวขอ้งกบัวธิกีำรซื้อขำยหน่วยลงทุนทีบ่รษิทั
จดักำรเปิดใหบ้รกิำรแก่ผูล้งทุน 

(4.4) ค่ำใชจ่้ำยทีเ่กีย่วเนื่องกบักำรแกไ้ขเพิม่เตมิรำยละเอยีดโครงกำร เชน่ ค่ำใชจ้่ำยในกำรขอมต ิสรุปมต ิและตรวจสอบมตผิู้
ถอืหน่วยลงทุน กำรจดัประชุมผูถ้อืหน่วยลงทุน กำรแจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุน กำรประกำศหนังสอืพมิพ์ 

(4.5) ค่ำใชจ้่ำยในกำรจดัท ำ ผลติ และน ำส่งเอกสำรและรำยงำนตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด เช่น หนังสอื ชี้ชวน รำยงำนทุกรอบปี
บญัชรีำยงำนทุกรอบระยะเวลำหกเดอืน รำยงำนเกีย่วกบัขอ้มลูกำรจดักำรกองทุนรวม เพื่อน ำส่งแก่ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. และหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน และหรอืผูดู้แลผลประโยชน์ ผูส้อบบญัช ีและผูเ้กีย่วขอ้งอื่น ๆ ของ
กองทุน 

(4.6) ค่ำใชจ้่ำยในกำรแปลเอกสำรทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรบรหิำรจดักำรและกำรด ำเนินงำนของกองทุนเป็นภำษำต่ำงประเทศ 
(4.7) ค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้่ำยทีเ่กดิจำกกำรท ำตำมประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต.และส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

หรอืสมำคมก ำหนด 
(4.8) ค่ำใชจ้่ำยทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรช ำระหนี้ดว้ยทรพัยส์นิอื่น เช่น ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำรทรพัยส์นิ ค่ำธรรมเนยีมและค่ำใชจ้่ำย

ทีเ่กดิจำกกำรใชบ้รกิำรทำงกฎหมำย และศำล เชน่ ค่ำทีป่รกึษำกฎหมำย ค่ำร่ำงและตรวจสอบนิตกิรรม สญัญำ 
ค่ำบรกิำรทำงกฎหมำยเพื่อรกัษำสทิธหิรอืเพื่อตดิตำมหนี้สนิ หรอืประโยชน์อื่นใดของกองทุน ค่ำธรรมเนียมศำล 
ค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ่้ำยทีเ่กดิจำกกำรจ ำน ำ จ ำนอง ปลดจ ำน ำ จ ำนอง ประเมนิรำคำ ค่ำภำษอีำกร ประกนัภยั 

(4.9) ค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้่ำยในกำรใชบ้รกิำรธนำคำร สถำบนักำรเงนิ หรอืผูใ้หบ้รกิำรภำยนอกอื่น ๆ เพื่อประโยชน์ของ
กองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน 
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(4.10) ค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้่ำยตำมสญัญำระหว่ำงกองทุนและบุคคลภำยนอก เช่น สญัญำแตง่ตัง้ผูส้นับสนุนกำรขำยหรอื
รบัซื้อคนืสญัญำแตง่ตัง้ผูจ้ดัจ ำหน่ำย 

(4.11) ค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้่ำยอื่น ๆ เชน่ ค่ำใชจ้่ำยทีเ่กดิจำกกำรตดิตำมทวงถำมหนี้สนิของกองทุน 
(4.12) ค่ำใชจ้่ำยทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรใชห้รอือำ้งองิดชันีหลกัทรพัย ์เครื่องหมำยกำรคำ้ และ/หรอืเครื่องหมำยบรกิำรของตลำด

หลกัทรพัย ์และ/หรอื ของผูค้ ำนวณและประกำศดชันี (Index Provider) 
(5) ค่ำบรกิำรแก่บุคคลภำยนอก ค่ำอำกรแสตมป์ ค่ำไปรษณียำกร ค่ำตดิต่อสื่อสำร ค่ำประกำศหนังสอืพมิพ ์ค่ำเดนิทำง ที่

เกีย่วขอ้งกบักำรบรหิำรจดักำรกองทุน ตำมทีจ่่ำยจรงิ 
(6) ค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้่ำยในกำรเลกิกองทุน และช ำระบญัชกีองทุน เช่น ค่ำใชจ้่ำยในกำรสอบบญัชเีมื่อเลกิกองทุน 

ค่ำธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ในระหว่ำงกำรช ำระบญัชกีองทุน ค่ำใชจ้่ำยในกำรช ำระเงนิ หรอืทรพัย์สนิอื่นใหผู้ถ้อืหน่วย
ลงทุน ค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้่ำยทีเ่กดิจำกกำรทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไม่มำรบัเงนิหรอืทรพัยส์นิ หรอืไม่น ำเชค็ไปขึน้เงนิจำก
ธนำคำร เช่น ค่ำใชจ้่ำยในกำรวำงทรพัย ์ค่ำใชจ่้ำยในกำรจดทะเบยีนเลกิกองทุนกบัส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ตำมที่
จ่ำยจรงิ 

(7) ค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้่ำยตำ่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรช ำระค่ำขำยคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิ
ตำมทีจ่่ำยจรงิ 

(8) ค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้่ำยต่ำง ๆ ของผูดู้แลผลประโยชน์ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรฟ้องรอ้งบรษิทัจดักำรใหป้ฏบิตัหิน้ำทีห่รอืเรยีกค่ำ
สนิไหมทดแทนควำมเสยีหำยจำกบรษิทัจดักำร เพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม หรอืเมื่อไดร้บัค ำสัง่จำกส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก.ล.ต. ตำมทีจ่่ำยจรงิ 

(9) ค่ำใชจ้่ำยในกำรลงประกำศหนังสอืพมิพท์ีเ่กีย่วขอ้งกบักองทุน ตำมทีป่ระกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และหรอืส ำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรอืกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งก ำหนด เช่น กำรประกำศมลูค่ำทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำย
หน่วยลงทุน และรำคำรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุน ตำมทีจ่่ำยจรงิ 

(10) ค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ่้ำยต่ำง ๆ ทีเ่กดิจำกกำรตดิต่อสื่อสำรกบัผูถ้อืหน่วยลงทุน เพื่อแจง้ขำ่วสำรขอ้มลูตำมที่
คณะกรรมกำรก.ล.ต. และหรอืส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรอืกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งก ำหนด หรอืเพื่อประโยชน์ของผูถ้อื
หน่วยลงทุนหรอืกองทุนโดยรวม รวมถงึค่ำใชจ้่ำยในกำรจดัประชุมผูถ้อืหน่วยลงทุน ตำมทีจ่่ำยจรงิ 

(11) ค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้่ำยต่ำง ๆ ทีเ่กดิจำกกำรควบรวมกองทุน ตำมทีจ่่ำยจรงิ 
(12) ค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้ำ่ยต่ำง ๆ ทีเ่กดิจำกกำรกูย้มืเงนิหรอืเขำ้ท ำธุรกรรมกำรขำยโดยมสีญัญำซื้อคนืเมื่อบรษิทัจดักำรมี

เหตุจ ำเป็นตอ้งบรหิำรสภำพคลอ่งของกองทุนเปิดเป็นกำรชัว่ครำว ตำมทีจ่่ำยจรงิ 
(13) ค่ำใชจ้่ำยในกำรใหค้วำมรูแ้ละฝึกอบรมผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคนื เพื่อประโยชน์ในกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนของ

กองทุนตำมทีจ่่ำยจรงิ 
(14) ค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้ำ่ยอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรบรหิำรจดักำรกองทุนทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ ตำมทีจ่่ำยจรงิ 
(15) ค่ำธรรมเนียมและหรอืค่ำใชจ้่ำยส ำหรบัหน่วยงำนภำยนอกในกำรท ำหน้ำทีต่ดิตำมดูแลกำรจดักำรกองทุนรวม (Independent 

Oversight Entity : IOE) หรอืทีเ่กี่ยวขอ้ง (ถำ้ม)ี ตำมทีจ่่ำยจรงิ 
(16) ค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้่ำยอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรบรหิำรจดักำรกองทุน ตำมทีจ่่ำยจรงิ 

หมำยเหตุ ค่ำใชจ้่ำยทีเ่กีย่วเนื่องกบักำรลงทุนในหลกัทรพัยแ์ละทรพัยส์นิของกองทุนเป็นค่ำใชจ้่ำยทีเ่รยีกเกบ็ตำมรำยกำรทีเ่กดิขึน้
จรงิไม่สำมำรถประมำณกำรได ้ทัง้นี้ ค่ำใชจ้่ำยดงักล่ำวไม่รวมอยู่ในเพดำนขัน้สงูของค่ำธรรมเนียมอื่น ๆ 
8.3 คา่ธรรมเนียมท่ีเรียกเกบ็จากผู้สัง่ซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน 
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end fee) 
เง่ือนไขในการก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน : ไมม่ ี
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุนในอตัรำไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ของมลูค่ำซื้อขำย 

ค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน (Back-end fee) 
เงื่อนไขในการก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน : ไม่ม ี
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมกำรรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนในอตัรำไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูค่ำซื้อขำย 
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ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า (Switching in) 
อตัราค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า : อตัรำค่ำธรรมเนียมเดยีวกนั ทัง้จำกกองทุนรวมภำยใตบ้รษิทัจดักำร
เดยีวกนั และจำกบรษิทัจดักำรอื่น 
ประมาณการอตัราค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า : อตัรำเดยีวกบัค่ำธรรมเนียมกำรขำย (Front-end fee) 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 
ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก (Switching out) 
อตัราค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก : อตัรำค่ำธรรมเนียมเดยีวกนั ทัง้กรณสีบัเปลีย่นออกไปยงักองทุนรวม
ภำยใตก้ำรบรหิำรของบรษิทัจดักำร และบรษิทัจดักำรอื่น 
ประมาณการอตัราคา่ธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก : อตัรำเดยีวกบัค่ำธรรมเนียมกำรรบัซื้อคนื (Back-end fee) 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ม ี
ค่าธรรมเนียม : 0.0 บำท 
ต่อหน่วยลงทุน : 0.0 หน่วย 
หรือเศษของ : 0.0 หน่วย 
ในอตัรา ตามท่ีนายทะเบียนเรียกเกบ็ 

ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : ม ี
ฉบบัละ : 0.0 บำท 
ในอตัรา ตามท่ีนายทะเบียนเรียกเกบ็ 

ค่าปรบักรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองท่ีก าหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่ม ี
ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ : ม ี
ในอตัราไมเ่กินร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน : 3.21 
ตามท่ีจ่ายจริง 
รายละเอียดเพ่ิมเติม (ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเกบ็จากผู้สัง่ซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน) : 
1. ค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ่้ำยทีเ่รยีกเกบ็จำกผูส้ ัง่ซื้อหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน เป็นอตัรำทีร่วมภำษมีลูค่ำเพิม่ ภำษธีุรกจิเฉพำะ หรอื

ภำษอีื่นใดในท ำนองเดยีวกนัไวแ้ล้ว 
2. ค่ำใชจ้่ำยในกำรซื้อขำยหลกัทรพัย์เมื่อมกีำรซื้อขำยสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน ในอตัรำไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 ของมลูค่ำหน่วยลงทุน

ค่ำใชจ่้ำยในกำรซื้อขำยหลกัทรพัย์จะถกูค ำนวณเขำ้ไปในรำคำขำยหรอืรำคำรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเพื่อน ำเงนิดงักล่ำวไปช ำระ
เป็นค่ำใชจ้่ำยในกำรซื้อหรอืขำยหลกัทรพัย์ 

3. ค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงนิค่ำซื้อและขำยคนื (ถำ้ม)ี  
ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะถูกเรยีกเกบ็ค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงนิค่ำซื้อและค่ำขำยคนืหน่วยลงทุนตำมทีธ่นำคำรพำณิชยห์รอืสถำบนั
กำรเงนิเรยีกเกบ็จรงิ 

4. บรษิัทจดักำรอำจเรยีกเก็บค่ำธรรมเนียมหรอืค่ำใชจ้่ำยอื่น ๆ จำกผู้ลงทุนหรอืผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผู้ลงทุนหรอื  ผู้ถือ
หน่วยลงทุนร้องขอให้บริษัทจัดกำรหรือนำยทะเบียนด ำเนินกำร ใด ๆ ให้เป็นกรณีพิเศษ นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำร
ตำมปกตขิองบรษิทัจดักำรหรอืนำยทะเบยีน หรอืใหด้ ำเนินกำรที่พสิูจน์ไดว่้ำเป็นควำมประสงค์เฉพำะตวัของผูล้งทุนหรอืผูถ้ือ
หน่วยลงทุน เช่น ค่ำธรรมเนียมกำรขอเปลี่ยนข้อมูลทำงทะเบียนใหม่ เช่น หนังสอืรบัรองสทิธิ หนังสอืรบัรองกำรโอนหน่วย
ลงทุน เป็นต้น โดยบรษิทัจดักำรหรอืนำยทะเบยีนหน่วยลงทุนจะคดิค่ำธรรมเนียมจำก   ผู้ลงทุนหรอืผู้ถอืหน่วยลงทุน ตำมที่
จ่ำยจรงิหรอืตำมอตัรำทีบ่รษิทัจดักำรหรอืนำยทะเบยีนหน่วยลงทุนก ำหนดในกำรใหบ้รกิำรลกัษณะดงักล่ำว  

5. บรษิัทจดักำรขอสงวนสทิธิในกำรเรยีกเกบ็ค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุน/ กำรรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน/กำรสบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนกบัผูล้งทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ำกนั ตำมประเภทของผูล้งทุน ตำมมูลค่ำกำรซื้อหน่วยลงทุน ตำมระยะเวลำกำรถอืครองหน่วย
ลงทุน ตำมช่องทำงกำรซื้อขำยหน่วยลงทุน หรอืตำมเงื่อนไขทีบ่รษิทัจดักำรอำจก ำหนดขึน้ในอนำคต เพื่อเป็นกำรอ ำนวยควำม
สะดวก และเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ทัง้นี้ จะเปิดเผยข้อมูลดงักล่ำวในหนังสอืชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส ำคญั ทัง้นี้ 



 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ คอมเพลก็ซ ์รเีทริน์ หำ้มขำยผูล้งทุนรำยย่อย  16 

หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดงักล่ำวบรษิัทจดักำรจะประกำศให้ผู้ลงทุนทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 7 วนั ณ ที่ท ำกำรของ
บรษิทัจดักำร และ/หรอืประกำศทำงเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดักำร 

8.4 วิธีการค านวณและตดัจา่ยค่าธรรมเนียม 
1. กำรค ำนวณค่ำธรรมเนียมตำมหวัขอ้ค่ำธรรมเนียมทีเ่รยีกเกบ็จำกผูส้ ัง่ซื้อหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน และ หวัขอ้ค่ำธรรมเนียมและ
ค่ำใช้จ่ำยที่เรยีกเก็บจำกกองทุนรวม เป็นอตัรำที่รวมภำษีมูลค่ำเพิม่ ภำษีธุรกจิเฉพำะ หรอืภำษีอื่นใดในท ำนองเดยีวกนัไว้
แลว้ 

2. ค่ำธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 
2.1 ในระยะเวลำ 6 เดอืนแรก นับจำกวนัที่จดทะเบียนทรพัย์สนิเป็นกองทุนรวม ถึงวนัที่หลกัทรพัย์ประเภท structure note 

ครบอำยุทัง้หมด ค่ำธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์จะเรียกเก็บในอัตรำร้อยละ (ต่อปี) ของมูลค่ำที่จดทะเบียนกอง
ทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม 

2.2 หลงัจำกครบระยะเวลำตำมขอ้ 2.1 บรษิทัจดักำรจะค ำนวณเป็นรำยวนัและเรยีกเกบ็จำกกองทุนเป็นรำยเดอืน ภำยใน 10 
วนัท ำกำรถดัจำกวนัสิน้เดอืน หรอืตำมระยะเวลำทีบ่รษิทัจดักำรเหน็สมควร  

3. กำรค ำนวณคำ่ธรรมเนียมกำรจดักำร และค่ำธรรมเนียมนำยทะเบยีนหน่วยลงทุน  
3.1 ในระยะเวลำโดยประมำณ 6 เดือนแรก นับจำกวนัที่จดทะเบียนทรพัย์สนิเป็นกองทุนรวม ถึงวนัที่หลกัทรพัย์ประเภท 

structure note ครบอำยุทัง้หมด บรษิัทจดักำรจะเรยีกเกบ็ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำร และค่ำธรรมเนียนนำยทะเบียน ทัง้
จ ำนวนจำกมูลค่ำทีจ่ดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม โดยทำงบญัชจีะรบัรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยของกองทุนทัง้จ ำนวนใน
วนัทีถู่กเรยีกเกบ็ และจะเรยีกเกบ็จำกกองทุนภำยในระยะเวลำไม่เกนิ 90 วนันับจำกวนัทีจ่ดทะเบยีนกองทุน 

3.2 หลงัจำกครบระยะเวลำตำมขอ้ 3.1 บรษิทัจดักำรจะค ำนวณเป็นรำยวนัและเรยีกเกบ็จำกกองทุนเป็นรำยเดอืน ภำยใน 10 
วนัท ำกำร ถดัจำกวนัสิน้เดอืน หรอืตำมระยะเวลำทีบ่รษิทัจดักำรเหน็สมควร  

4. ค่ำใชจ้่ำยทีเ่กีย่วเนื่องกบักำรบรหิำรจดักำรกองทุนในหวัขอ้ อื่น ๆ จะเรยีกเกบ็ตำมทีจ่่ำยจรงิในทำงบญัชบีรษิทัจดักำรจะ
พจิำรณำตดัจำ่ยทัง้จ ำนวนหรอืทยอยตดัจ่ำยเป็นคำ่ใชจ้่ำยของกองทุนเฉลีย่เท่ำกนัทุกวนัตำมระยะเวลำทีจ่ะไดร้บัประโยชน์
จำกค่ำใชจ่้ำยนัน้ ทัง้นี้ กำรตดัคำ่ใชจ้่ำยดงักล่ำวจะเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบญัชทีีเ่กีย่วขอ้ง 

8.5 การเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย 
กำรด ำเนินกำรในกรณีทีม่กีำรเพิม่หรอืลดค่ำธรรมเนียม/ ค่ำใชจ้่ำยของกองทุน บรษิทัจดักำรจะด ำเนินกำรดงันี้ 

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

1.1 ตำมทีร่ะบุไวใ้นโครงกำร  
1.1.1 ไม่เกนิอตัรำทีร่ะบุในโครงกำร เปิดเผย2 ใหผู้ล้งทุนใหผู้ท้รำบล่วงหน้ำ ≥ 3 วนัท ำกำรก่อนกำร

เรยีกเกบ็เพิม่ขึน้ 1.1.2 เกนิอตัรำทีร่ะบุไวใ้นโครงกำร1 (มกีำรก ำหนด
อย่ำงชดัเจนในโครงกำรแลว้ว่ำสำมำรถ
เปลีย่นแปลงในลกัษณะดงักล่ำวได)้ 
1.1.2.1 กรณีเกนิ > 5% ของอตัรำทีร่ะบุไวใ้น

โครงกำร 
บรษิทัจดักำรตอ้งไดร้บัมตพิเิศษ3 และแจง้ใหส้ ำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 15 วนันับแตว่นัทีเ่ปลีย่นแปลง 

1.1.2.2 กรณีเกนิ ≤ 5% ของอตัรำทีร่ะบไุวใ้น
โครงกำร 

เปิดเผย2 ใหผู้ถ้อืหน่วยทรำบล่วงหน้ำ ≥ 60 วนัก่อนกำรเรยีกเกบ็
เพิม่ขึน้ และแจง้ใหส้ ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 
15 วนันับแต่วนัทีเ่ปลีย่นแปลง 

1.2 แตกต่ำงไปจำกโครงกำร บรษิทัจดักำรตอ้งขอมตพิเิศษ3 เพื่อแกไ้ขโครงกำร 

2. การลดค่าธรรมเนียม/ ค่าใช้จ่าย  
2.1 ตำมทีร่ะบุไวใ้นโครงกำร เปิดเผย2 ใหผู้ล้งทุนใหผู้ท้รำบภำยใน 3 วนัท ำกำรนับแต่วนัทีม่กีำร

เรยีกเกบ็ลดลง 
2.2 แตกต่ำงไปจำกทีร่ะบุไวใ้นโครงกำร ใหบ้รษิทัจดักำรสำมำรถขอแกไ้ขโครงกำร โดยใหถ้อืว่ำส ำนักงำน
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คณะกรรมกำร ก .ล .ต . เหน็ชอบกำรแกไ้ขโครงกำรในเรื่อง
ดงักล่ำว 

1 เทยีบกบัอตัรำของรอบระยะเวลำยอ้นหลงั 1 ปีนับแต่วนัทีบ่รษิทัจดักำรเรยีกเกบ็ค่ำธรรมเนียม/ ค่ำใชจ้่ำยดงักล่ำวเพิม่ขึน้ 
2 กำรเปิดเผยขอ้มลูตอ้งกระท ำโดยวธิกีำรทีเ่หมำะสมอนัท ำใหม้ัน่ใจไดว่้ำผูล้งทุนไดร้บัทรำบขอ้มลูดงักล่ำวอย่ำงทัว่ถงึ 
3 ด ำเนินกำรตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนว่ำดว้ยหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีำรในกำรขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนและกำร
จดัประชุมผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 

9.  เคร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องของกองทุนรวม 

- การไมข่ายหรือไม่รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ท่ีรบัไว้หรือจะหยุดรบัค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน 
(suspension of dealings) 

 โดยบริษทัจดัการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 5 วนัท ำกำร  
เวน้แต่จะได้รบักำรผ่อนผนัเวลำดงักล่ำวจำกส ำนักงำน ก.ล.ต. โดยบรษิัทจดักำรกองทุนรวมพจิำรณำแล้ว มคีวำมเชื่อโดยสุจรติ
และสมเหตุสมผลว่ำ จ ำเป็นต้องระงบักำรซื้อขำยหน่วยลงทุนโดยได้รบัควำมเห็นชอบจำกผูดู้แลผลประโยชน์ กรณีเกดิเหตุตำม
ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย ์และตลำดหลกัทรพัยก์ ำหนด 
บรษิัทจดักำรกองทุนรวมจะไม่ขำยหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ที่รบัไว้แล้วหรอืจะหยุดรบัค ำสัง่ซื้อหรอืค ำสัง่ขำยคนื
หน่วยลงทุน (suspension of dealings) ไดด้ว้ยเหตุอื่นใดดงัต่อไปนี้ ซึ่งไม่เกนิกว่ำกรณีทีป่ระกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์
และตลำดหลกัทรพัยก์ ำหนด 
1. เป็นกำรไม่ขำยหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีร่บัไวแ้ล้ว หรอืเป็นกำรหยุดรบัค ำสัง่ซื้อหน่วยลงทุนแก่ผูล้งทุนเฉพำะ
รำย เน่ืองจำกปรำกฏขอ้เทจ็จรงิดงันี้ 
(ก) บรษิทัจดักำรกองทุนรวมมเีหตุอนัควรสงสยัว่ำผูล้งทุนรำยนัน้ ๆ มสี่วนเกีย่วขอ้งกบักำรกระท ำอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดงันี้ 

(1) กำรกระท ำที่เป็นควำมผดิมูลฐำนหรอืควำมผดิฐำนฟอกเงนิตำมกฎหมำยเกี่ยวกบักำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอก
เงนิไมว่่ำจะเป็นกฎหมำยไทย หรอืกฎหมำยต่ำงประเทศ 

(2) กำรใหก้ำรสนับสนุนทำงกำรเงนิแก่กำรก่อกำรรำ้ย 
(3) กำรกระท ำทีเ่ป็นกำรปฏบิตัติำมค ำสัง่เกีย่วกบักำรยดึหรอือำยดัทรพัยส์นิโดยบุคคลผูม้อี ำนำจตำมกฎหมำย 

(ข) บริษัทจดักำรกองทุนรวมไม่สำมำรถด ำเนินกำรรู้จักลูกค้ำ และตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ำได้ใน
สำระส ำคญั 

2. อยู่ในระหว่ำงด ำเนินกำรเปลี่ยนใหบ้รษิทัจดักำรกองทุนรวมรำยอื่นเขำ้บรหิำรจดักำรกองทุนรวมภำยใต้กำรจดักำรของตนอนั
เนื่ องมำจำก กำรที่บริษัทจัดกำรกองทุนรวมรำยเดิมไม่สำมำรถด ำรงควำมเพียงพอของเงินกองทุนได้ตำมประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ ว่ำด้วยกำรด ำรงเงนิกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจกำรจดักำรกองทุนรวม 
กำรจดักำรกองทุนส่วนบุคคล กำรเป็นนำยหน้ำซื้อขำยหลกัทรพัย์และกำรคำ้หลกัทรพัย์ และกำรจดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย์ที่เป็น
หน่วยลงทุน และกำรเป็นผูจ้ดักำรเงนิทุนสญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำ ซึง่ใหก้ระท ำไดไ้ม่เกนิ 3 วนัท ำกำร 

3.อยู่ในระหว่ำงด ำเนินกำรเพื่อเลกิกองทุนรวม ในกรณีที่ปรำกฏขอ้เท็จจรงิซึ่งบรษิทัจดักำรกองทุนรวมพจิำรณำแล้วมีควำมเชื่อ
โดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่ำจะมีกำรขำยคนืหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดงัต่อไปนี้ และกำรเลิกกองทุนรวมจะเป็น
ประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม 
(ก) มกีำรขำยคนืหน่วยลงทุนสุทธ ิณ วนัใดวนัหนึ่งเกนิกว่ำ 2 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วยลงทุนทีจ่ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมด 
(ข) มยีอดรวมกำรขำยคนืหน่วยลงทุนสุทธใินช่วงระยะเวลำ 5 วนัท ำกำร ซื้อขำยหน่วยลงทุนใดตดิต่อกนัคดิเป็นจ ำนวนเกิน

กว่ำ 2 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วยลงทุนทีจ่ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมด ทัง้นี้ กรณีทีเ่ป็นกองทุนรวมทีม่กี ำหนดระยะเวลำกำรรบัซื้อ
คนืหน่วยลงทุนเป็นช่วง (interval fund) กำรพิจำรณำระยะเวลำกำรขำยคนืหน่วยลงทุน ให้พิจำรณำจำกเฉพำะในช่วง
ระยะเวลำเดยีวกนั ซึง่กองทุนรวมเปิดใหร้บัซื้อคนืหน่วยลงทุนเท่ำนัน้ 

ทัง้นี้ บรษิัทจดักำรกองทุนรวมจะไม่ด ำเนินกำรตำมข้อ 3 วรรคหนึ่ง หำกบรษิัทจดักำรกองทุนรวมพจิำรณำแลว้ มคีวำมเชื่อโดย
สุจรติและสมเหตุสมผลว่ำกำรเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่เนื่องจำกกองทุนรวมยงัคงมี
ทรพัย์สนิคงเหลอื ทีม่คีุณภำพและมสีภำพคล่องอย่ำงเพยีงพอ และผูถ้อืหน่วยลงทุนทีเ่หลอือยู่จะไม่ไดร้บัผลกระทบจำกกำรขำย
คนืนัน้ 
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หมำยเหตุ บรษิทัจดักำรไม่จ ำเป็นต้องระบุ side pocket ในโครงกำรจดักำรกองทุนรวม เน่ืองจำกเป็นกำรปฏิบตัิตำมประกำศซึ่ง
บรษิทัจดักำรสำมำรถด ำเนินกำร ไดอ้ยู่แลว้ 

10. ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ มูลคา่หน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน :  
ค านวณภายใน : ค ำนวณของทุกสิน้วนัท ำกำร 
และประกาศภายใน : ภำยในวนัท ำกำรถดัไป 
รายละเอียดเพ่ิมเติม : 
บรษิทัจดักำรจะค ำนวณและประกำศมลูค่ำทรพัยส์นิสุทธ ิมูลคำ่หน่วยลงทุน รำคำขำยหน่วยลงทุนและรำคำรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิด ตำมระยะเวลำดงัต่อไปนี้  
(1) ค ำนวณและประกำศมลูค่ำทรพัยส์นิสุทธแิละมลูค่ำหน่วยลงทุน อย่ำงน้อยในวนัดงันี้ 
 (ก) ค ำนวณทุกสิน้วนัท ำกำรก่อนวนัซื้อขำยหน่วยลงทุน และประกำศภำยในวนัท ำกำรซื้อขำยหน่วยลงทุน 
 (ข) ค ำนวณทุกสิน้วนัท ำกำรซื้อขำยหน่วยลงทุน และประกำศภำยในวนัท ำกำรถดัไป 
 (ค) ค ำนวณทุกสิน้วนัท ำกำรสุดทำ้ยของแต่ละเดอืน และประกำศภำยในวนัท ำกำรถดัไป  
 (ง) ค ำนวณทุกสิ้นวนัที่ปรำกฎเหตุกำรณ์ทีน่่ำเชื่อไดว่้ำจะมผีลกระทบต่อมูลค่ำทรพัย์สนิสุทธหิรอืมูลค่ำหน่วยลงทุนอย่ำงมี

นัยส ำคญั และประกำศภำยในวนัท ำกำรถดัไป 
(2) ค ำนวณและประกำศรำคำขำยหน่วยลงทุนและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน อย่ำงน้อยในวนัดงันี้ 
 (ก) ค ำนวณทุกสิน้วนัท ำกำรก่อนวนัซื้อขำยหน่วยลงทุน และประกำศภำยในวนัท ำกำรซื้อขำยหน่วยลงทุน 

(ข) ค ำนวณทุกสิ้นวนัท ำกำรซื้อขำยหน่วยลงทุนโดยใช้มูลค่ำหน่วยลงทุนของวนัดงักล่ำงเป็นเกณฑ์ในกำรค ำนวณรำคำ 
และประกำศภำยในวนัท ำกำรถดัไป 

มูลค่ำทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่ำหน่วยลงทุน จ ำนวนหน่วยลงทุน รำคำขำยหน่วยลงทุน และรำคำรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุน
เปิดไมถู่กตอ้ง บรษิทัจดักำรจะด ำเนินกำรตำมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรทีป่ระกำศก ำหนด 
ทัง้นี้ บรษิัทจดักำรอำจพจิำรณำใชข้้อมูลล่ำสุดที่ประกำศหรอืไดร้บัจำกสถำบนั คู่สญัญำ หรอืหน่วยงำนอื่นใดที่ใชอ้้ำงอิงอย่ำง
เป็นทำงกำร โดยบรษิทัจดักำรอำจเปลี่ยนแปลงแหล่งทีม่ำของขอ้มูลอำ้งองิไดภ้ำยใต้ควำมเหน็ชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ โดย
ไม่ถือว่ำเป็นกำรแก้ไขโครงกำร ซึ่งสอดคล้องกบัประกำศของสมำคมบรษิัทจดักำรลงทุน หรอืส ำนักงำนคณะกรรมกำรก.ล.ต. 
รวมถงึทีจ่ะประกำศแกไ้ขหรอืประกำศเพิม่เตมิในอนำคต 
ทัง้นี้ กรณีที่หน่วยงำนที่ติดต่อซื้อขำยหลักทรพัย์ปิดท ำกำร หรอืวนัตำมที่บริษัทจดักำรประกำศก ำหนดเพิ่มเติมในกรณีที่มี
เหตุกำรณ์  ไม่ปกต ิและ/หรอืมวีนัหยุดท ำกำรต่อเน่ืองกนัจนเป็นเหตุใหบ้รษิทัจดักำรไม่สำมำรถค ำนวณมลูค่ำทรพัยส์นิสุทธ ิและ
ประกำศมูลค่ำทรพัย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยหน่วยลงทุน และรำคำรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนได้ บรษิัทจดักำรจะ
ค ำนวณมูลค่ำทรพัย์สนิสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยหน่วยลงทุน และรำคำรบัซื้อคนื โดยไม่ชกัชำ้ ทัง้นี้ ภำยในวนัท ำกำร
ถดัจำกวนัทีบ่รษิทัจดักำรไดร้บัขอ้มลู และประกำศในวนัท ำกำรถดัจำกวนัค ำนวณมลูคำ่หน่วยลงทุนดงักล่ำว 
บรษิัทจดักำรได้รบัยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตำมหลกัเกณฑ์กำรค ำนวณและประกำศมูลค่ำทรพัย์สนิสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำ
ขำยหน่วยลงทุน และรำคำรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน เมื่อมเีหตุกำรณ์ต่อไปนี้ 
(1) เมื่อบริษัทจดักำรไม่ขำยหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรบัค ำสัง่ซื้อหรือค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนตำมประกำศ

คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนว่ำดว้ยหลกัเกณฑ์กำรจดักำรกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีม่ใิช่รำย
ย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถำบนั และกองทุนส่วนบุคคล โดยใหไ้ดร้บัยกเวน้เฉพำะในช่วงระยะเวลำดงักล่ำว 

(2) เมื่อมเีหตุทีบ่รษิทัจดักำรตอ้งเลกิกองทุนรวม โดยใหไ้ดร้บัยกเวน้ตัง้แต่วนัทีป่รำกฏเหตุกำรณ์ดงักล่ำว 
(3) เมื่อกองทุนรวมไดร้บักำรผ่อนผนัจำกส ำนักงำน ก.ล.ต. เกีย่วกบักำรค ำนวณ และประกำศมลูค่ำทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่ำหน่วย

ลงทุน รำคำขำยหน่วยลงทุน และรำคำรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 
ดูรำยละเอยีดกำรค ำนวณและกำรประกำศมลูค่ำทรพัยส์นิสุทธ ิมูลค่ำหน่วยลงทุน และรำคำหน่วยลงทุนเพิม่เติมในหนังสอืชีช้วน
ส่วนขอ้มลูกองทุนรวม 

ผูล้งทุนสำมำรถตรวจสอบมลูค่ำทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนไดท้ี ่www.principal.th 
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ในกรณีทีร่ำคำหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง บรษิทัจดักำรจะด ำเนินกำรและชดเชยรำคำตำมหลกัเกณฑ์และวธิกีำรที ่ก ำหนดใน
ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนและหรอืประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย ์และตลำดหลกัทรพัย์ว่ำดว้ย
เรื่องกำรด ำเนินกำรในกรณีทีม่ลูคำ่หน่วยลงทุนหรอืรำคำหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง 
ในกรณีทีไ่ดร้บัควำมเหน็ชอบจำกผูดู้แลผลประโยชน์ เนื่องจำกมเีหตุจ ำเป็นและสมควรทีอ่ยู่นอกเหนือกำรควบคุม ของบรษิทั
จดักำร โดยเหตุดงักล่ำวส่งผลใหบ้รษิทัจดักำรไม่ไดร้บัขอ้มลูเกีย่วกบัรำคำของทรพัยส์นิทีก่องทุนลงทุน หรอืไม่สำมำรถค ำนวณ
หรอืประกำศมลูค่ำทรพัยส์นิสุทธ ิมลูคำ่หน่วยลงทุน รำคำขำยหน่วยลงทุน และรำคำรบัซื้อคนื หน่วยลงทุนได ้บรษิทัจดักำรจะ
ด ำเนินกำรประกำศสำเหตุ และแนวทำงปฏบิตัใิหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทรำบผ่ำนช่องทำง ทีเ่ขำ้ถงึไดง้่ำยและทัว่ถงึ ภำยในเวลำทีผู่้
ลงทุนสำมำรถใชป้ระโยชน์จำกขอ้มลูในกำรตดัสนิใจลงทุนได ้
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1. บริษทัจดัการ :  
ชื่อ : บรษิทั หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนพรนิซเิพลิ จ ากดั  
ทีอ่ยู่ (ภาษาไทย) : 44 อาคารธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย ชัน้ 16 ถนนหลงัสวน แขวงลุมพนิี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330  
ทีอ่ยู่ (ภาษาองักฤษ) : 44 CIMB THAI Building 16th Floor Langsuan Road, Lumpini, Pathumwan Bangkok 10330  
 
สิทธิ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบ :  
(1)  ยื่นค าขอจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิซึ่งเป็นเงนิทีไ่ดจ้ากการเสนอขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนรวมต่อส 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)ี ทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุนชี้แจงขอ้มูลใหผู้ถ้อืหน่วย

ลงทุนหรอืผูท้ีส่นใจจะลงทุนทราบในกรณีทีม่กีารแก้ไขเพิม่เตมิโครงการ หรอืมเีหตุการณ์ทีม่ผีลกระทบอย่างมนีัยส าคญัต่อ
สทิธปิระโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนหรอืต่อการตดัสนิใจในการลงทุนหรอืต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวม  

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

บรษิทัจดัการแสดงความประสงคด์งักล่าวไวอ้ย่างชดัเจนในโครงการ  
(7)  ออกใบหน่วยลงทุน หรอืหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืสมุดบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืปรบัปรุงรายการใน

สมุดบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุนใหเ้ป็นปัจจุบนั และส่งใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน ตามรายละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นโครงการ  
(8)  ลงทุนในหรอืมไีว้ซึ่งหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลายอย่าง  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) ขายหรือรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในโครงการและตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารที่
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

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

(13) บรษิัทจดัการอาจไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนทีไ่ด้รบัไวแ้ล้วหรอือาจ
หยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนได้ ตามรายละเอียดที่ระบุไวใ้นโครงการและตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารที่
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  
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(14) ในกรณีทีก่องทุนเปิดไม่สามารถช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนได้ และผูถ้อืหน่วยลงทุนทีส่ัง่ขายคนื
หน่วยลงทุนตกลงทีจ่ะรบัช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นแทนเงนิบรษิัทจดัการอาจช าระค่า
ขายคืนหน่วยลงทุนดงักล่าวเป็นหลกัทรพัย์หรือทรพัย์สินอื่นได้ โดยได้รบัความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ ทัง้นี้ 
ตามทีก่ าหนดในรายละเอยีดโครงการและตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่มาคมก าหนด  

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

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

(17) จดัท ารายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปีบญัชีหรือปีปฏิทิน  เพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนเปิดของรอบ
ระยะเวลาหกเดอืนนัน้ และส่งรายงานดงักล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มชีื่ออยู่ในทะเบยีนผู้ถือหน่วยลงทุนและส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในสองเดอืนนับแต่วนัสิน้รอบระยะเวลาหกเดอืนดงักล่าว ทัง้นี้ ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการ  
เลอืกจดัท าและส่งรายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดอืนตามรอบปีบญัชี ให้บรษิัทจดัการได้รบัยกเว้นไม่ต้องจดัท าและส่ง
รายงานดงักล่าวในรอบระยะเวลาหกเดอืนหลงัส าหรบัปีบญัชนีัน้  

(18) จดัใหม้รีายงานทุกรอบปีบญัช ีรายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดอืนของรอบปีบญัชหีรอืปีปฏทินิ ของรอบระยะเวลาล่าสุดไว้ 
ณ ที่ท าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการ และสถานที่ตดิต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ใชใ้นการซื้อขาย
หน่วยลงทุน เพื่อใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสามารถตรวจดไูดแ้ละจดัส าเนาใหเ้มื่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรอ้งขอ  

(19) จดัท าและส่งรายงานเกีย่วกบัขอ้มลูการจดัการกองทุนรวมส าหรบัทุกรอบระยะเวลา 6 เดอืนของรอบปีบญัชหีรอืของรอบปี
ปฏทินิและรายงานทุกรอบปีบญัชขีองกองทุนตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด และส่งรายงานดงักล่าวแก่ผูถ้อื
หน่วยลงทุนทีม่ชีื่ออยู่ในทะเบยีนผูถ้ือหน่วยลงทุนและส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 2 เดอืนนับแต่วนัสิน้รอบ
ระยะเวลา 6 เดอืน และ ภายใน 3 เดอืนนับแต่วนัสิ้นปีบญัชี ทัง้นี้ หากบรษิัทจดัการเลอืกจดัท าและจดัส่งรายงานรอบปี
บญัชตีามรายงานรอบปีปฎิทนิ บรษิทัจดัการสามารถขยายระยะเวลาการส่งรายงานเพื่อแสดงขอ้มูลเกี่ยวกบักองทุนรวม
เป็นภายใน 4 เดอืนนับแต่วนัสิน้รอบปีบญัชขีองกองทุน ตามล าดบั การจดัส่งรายงานดงักล่าวใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนนัน้ ให้
บรษิทัจดัการจะด าเนินการอย่างน้อยดว้ยวธิกีารอย่างหนึ่งอย่างใด ดงัต่อไปนี้  
(1) จดัส่งรายงานดงักล่าวในรปูแบบเอกสารสิง่พมิพ ์หรอื สื่อบนัทกึขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกส ์ 
(2) เผยแพร่รายงานดงักล่าวบนเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการกองทุนรวม  
ทัง้นี้ ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนแจง้ความประสงคใ์หจ้ดัส่งรายงานดงักล่าวโดยวธิกีารตาม (1) ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวม
ด าเนินการตามวธิกีารดงักล่าวดว้ย  
ทัง้นี้ ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการเลอืกจดัท ารายงานรอบปีบญัชขีองกองทุน บรษิทัจดัการจะไดร้บัการยกเวน้ไม่ตอ้งจดัท าและ
จดัส่งรายงานในรอบระยะเวลา 6 เดอืนหลงัส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชนีัน้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรอื
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเหน็ชอบหรอืมปีระกาศแกไ้ขเป็นอย่างอื่น  

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

(21) จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์ที่มีคุณสมบัติตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ดูแล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวมและหากมเีหตุตอ้งเปลี่ยนตวัผูดู้แลผลประโยชน์ไม่ว่าเพราะเหตุใด บรษิทัจดัการจะกระท าได้
ต่อเมื่อไดร้บัอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน  
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(22) ประสานงานกบัผูดู้แลผลประโยชน์ตามรายละเอยีดในสญัญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน เช่น การส่งมอบ รบั
มอบ แปลงสภาพ จ าหน่าย จ่ายโอน ช าระ รบัช าระค่าหลกัทรพัย ์การรบัและจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายของกองทุน  

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

สทิธขิองกองทุน การด าเนินการทางกฎหมายเพื่อประโยชน์ของกองทุน  
(26) ด าเนินการเลกิกองทุนเมื่อมลูค่าหน่วยลงทุนหรอืมผีูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนเขา้ขา่ยตอ้งเลกิกองทุนตามหลกัเกณฑแ์ละ

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

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

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

หน้าที่ และความรบัผดิชอบของบรษิทัจดัการ โดยปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์  
พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ที่มอียู่ในปัจจุบนัและที่
แกไ้ขเพิม่เตมิในอนาคต  

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

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

 
สิทธิ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบ :  
(1)  ดูแลใหบ้รษิทัจดัการปฏบิตัติามหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการจดัการกองทุนและขอ้ผูกพนัระหว่างผู้

ถอืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการ พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
และหรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ทีม่อียู่ในปัจจุบนัและทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิในอนาคต โดยเคร่งครดั  
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(2)  รบัฝากทรพัยส์นิของกองทุนโดยแยกไวต้่างหากจากทรพัย์สนิอื่น รวมถงึการดแูลและเกบ็รกัษาทรพัยส์นิของกองทุน รบัเงนิ
และทรพัย์สินต่าง ๆ ที่กองทุนพงึได้รบัจากการจดัตัง้และจดัการกองทุน เช่น เงินปันผล ผลตอบแทนรบัจากหลกัทรพัย์ 
ผลตอบแทน เงนิต้นอื่นใดทีไ่ดจ้ากหลกัทรพัย์หรอืจากการจ าหน่ายหรอืเวนคนืหลกัทรพัย์  เงนิช าระค่าซื้อหน่วยลงทุน หรอื
เงนิไดอ้ื่นใดของกองทุน โดยดูแล รบัฝาก และเกบ็รกัษาไวใ้นบญัชเีงนิฝากและหรอืบญัชทีรพัย์สนิของกองทุนพรอ้มทัง้ดแูล
ใหก้ารเบกิจ่ายทรพัย์สนิของกองทุนเป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการจดัการกองทุน รวมถงึการจ่ายเงนิจากบญัชเีงนิฝากของ
กองทุนเพื่อเป็นค่าใชจ้่ายของกองทุนตามค าสัง่ของบรษิทัจดัการ  
ทัง้นี้ผู้ดูแลผลประโยชน์จะรับผิดชอบต่อความเสียหาย ความสูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการไม่สามารถ
ด าเนินการรบัหรอืจ่ายเงนิไดท้นัตามก าหนดเวลาตามค าสัง่ของบรษิทัจดัการ  

(3)  จดัท าบญัชแีสดงการรบัจ่ายทรพัย์สนิของกองทุน เช่น จดัท ารายงานการด าเนินการตามค าสัง่ของบรษิทัจดัการในการรบัเงนิ
และทรพัยส์นิต่าง ๆ ทีก่องทุนพงึไดร้บัจากการจดัตัง้และจดัการกองทุน เช่น เงนิปันผล ผลตอบแทน การจ าหน่ายหลกัทรพัย ์
จดัท าบญัชแีละรบัรองความถูกตอ้งของทรพัยส์นิของกองทุนทีร่บัฝากไว้  

(4)  จดัใหม้กีารรบัมอบ ส่งมอบ เปลี่ยนแปลง จ าหน่าย รบัช าระ ช าระราคาหลกัทรพัย์ และโอนหลกัทรพัยต์่างๆ ทีเ่ป็นทรพัยส์นิ
ของกองทุน ตามค าสัง่ของบรษิทัจดัการ โดยผูดู้แลผลประโยชน์จะไดต้รวจสอบรายละเอยีดที่เกี่ยวขอ้งใหถู้กต้องครบถ้วน
ก่อน  

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

(6)  แจ้งและรายงานใหบ้รษิัทจดัการทราบถงึสทิธทิีเ่กี่ยวเนื่องกบัทรพัย์สนิทีก่องทุนลงทุน  เช่น สทิธใินการเขา้ประชุมผูถ้อืหุน้ 
สิทธิในการจองหุ้นเพิม่ทุน สิทธิในการรบัเงนิปันผลหรือผลตอบแทนหรือเงนิได้อื่นใดจากหลกัทรพัย์รวมถึงการแจ้งการ
เปลี่ยนแปลงของหลกัทรพัยท์ีม่ผีลกระทบต่อกองทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงมลูค่าหลกัทรพัย์ เป็นต้น 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
ลดลงจากการขายคนืหน่วยลงทุนของผูถ้ือหน่วยลงทุน ซึ่งบรษิทัจดัการค านวณไวต้ามทีร่ะบุในรายละเอยีดโครงการ ทัง้นี้
ผูดู้แลผลประโยชน์จะตอ้งร่วมรบัผดิชอบต่อความสูญเสยี ความเสยีหาย ความรบัผดิ และค่าใชจ้่ายหรอืค่าธรรมเนียมใดๆ ที่
เกดิขึน้จากความผดิพลาดในการค านวณมลูค่าทรพัยส์นิ มลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิ 
มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการไดค้ านวณไวแ้ละผูดู้แลผลประโยชน์
ไดร้บัรองความถูกตอ้งแลว้  

(10) ให้ความเห็นชอบเมื่อบริษัทจดัการเห็นว่ามเีหตุจ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอนหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิของ
กองทุนไดอ้ย่างสมเหตุสมผล ไม่สามารถค านวณมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุนไดอ้ย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรอืมเีหตุจ าเป็น
อื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน ซึ่งบรษิทัจดัการจะไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรือ
ค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัมาแลว้ หรอืจะหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน หรอืใหค้วามเหน็ชอบกรณีการ
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ช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นแทนเงนิ การรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัยส์นิอื่นแทนการช าระหนี้ตาม
ตราสารแห่งหนี้ตามวธิทีีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด กรณีราคาขายหรอืราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และ
กรณีอื่นใด ทีก่ฎหมายหรอืประกาศทีเ่กีย่วขอ้งก าหนดใหต้อ้งขอความเหน็ชอบจากผูด้แูลผลประโยชน์  

(11) ใหค้วามเหน็ชอบแก่บรษิทัจดัการในการก าหนดวธิคี านวณมูลค่าทรพัย์สนิของกองทุนตามราคาทีเ่ป็นธรรม เมื่อมเีหตุจ าเป็น
ท าใหว้ธิคี านวณมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุนตามวธิปีกตไิม่สามารถค านวณมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุนรวมไดอ้ย่างเป็นธรรม
และเหมาะสม หรอืมเีหตุจ าเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืในกรณีทีเ่ป็นทรพัยส์นิอื่นของกองทุน
ทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไม่ไดม้ปีระกาศก าหนดรายละเอยีดไว ้ 

(12) ให้ความเห็นเกี่ยวกับการจดัการกองทุนของบริษัทจดัการ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการจัดท ารายงานตามที่ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก า หนด เช่น รายงานทุกรอบปีบญัช ีรายงานทุกรอบระยะเวลา 
6 เดอืนของรอบปีบญัชหีรอืปีปฏทินิ โดยผู้ดูแลผลประโยชน์จะจดัท าและน าส่งถงึบรษิทัจดัการภายใน 60 วนันับแต่วนัสิน้
รอบบญัชขีองกองทุน และ 30 วนั นับแต่วนัสิน้รอบบญัชขีองกองทุนหรอืปีปฏทินิ ตามล าดบั  

(13) เมื่อเกิดเหตุทีต่้องเลกิกองทุน ผู้ดูแลผลประโยชน์จะสิ้นสุดหน้าทีเ่มื่อผูช้ าระบญัชขีองกองทุนได้จดทะเบยีนเลกิกองทุนกบั
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้นี้ ในระหว่างทีก่ารช าระบญัชยีงัไม่สิน้สุด ผูด้แูลผลประโยชน์จะดแูลและรบัฝากทรพัย์สนิ
ของกองทุนจนกว่าจะจดทะเบียนเลิกกองทุนดังกล่าวกับส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรียบร้อยแล้ว และผู้ดูแล
ผลประโยชน์จะดูแลตรวจสอบให้ผู้ช าระบญัชปีฏิบตัิตามพระราชบญัญตัิหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์  พ.ศ. 2535 และ
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหากผูช้ าระบญัชกีระท าการหรอืงดเวน้กระท าการ
ตามทีก่ฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งประกาศก าหนด จนก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่กองทุน ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนจะรายงาน
ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั  

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

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

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

 
ผูดู้แลผลประโยชน์มอี านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบตามที่ก าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมและ
ตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถงึหน้าทีดู่แลรกัษาประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน และ
เมื่อมกีารเปลี่ยนแปลงผูดู้แลผลประโยชน์ ผูดู้แลผลประโยชน์รายเดมิมหีน้าทีด่ าเนินการตามทีจ่ าเป็นเพื่อใหผู้ดู้แลผลประโยชน์
รายใหม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีต่่อไปได้ ซึ่งการด าเนินการดงักล่าวรวมถงึการลงลายมอืชื่อในหนังสอืเพื่อรบัรองความถูกต้องและ
ครบถว้นของสิง่ทีส่่งมอบใหผู้ด้แูลผลประโยชน์รายใหม่หากมกีารเปลีย่นแปลงผูด้แูลผลประโยชน์ 
 
ในกรณีทีผู่ดู้แลผลประโยชน์กระท าการ งดเวน้กระท าการ หรอืละเลยไม่ปฏบิตัหิน้าที่ ในการดูแลรกัษาประโยชน์ของผูถ้อืหน่วย
ลงทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจใชส้ทิธติามมาตรา 132 ประกอบกบัมาตรา 47 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 
พ.ศ. 2535 ในการฟ้องรอ้งบงัคบัคดกีบัผูด้แูลผลประโยชน์เพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวงได้ 
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ผูดู้แลผลประโยชน์ต้องไม่กระท าการอนัเป็นการขดักบัผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผูถ้อืหน่วยลงทุน  ไม่ว่าการกระท านัน้จะ
เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูด้แูลผลประโยชน์เองหรอืประโยชน์ของผูอ้ื่น เวน้แต่เป็นการเรยีกค่าตอบแทนในการท าหน้าทีเ่ป็นผูด้แูล
ผลประโยชน์ หรอืเป็นการด าเนินการในลกัษณะทีเ่ป็นธรรมและไดเ้ปิดเผยขอ้มลูใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่างเพยีงพอแลว้ 
โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดท้ราบขอ้มลูดงักล่าวมไิดแ้สดงการคดัคา้น 
 
ในกรณีที่การด าเนินการใดต้องได้รบัมติของผู้ถือหน่วยลงทุน  หากบริษัทจดัการกองทุนรวมไม่ด าเนินการขอมติ ให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์มอี านาจด าเนินการตามทีจ่ าเป็นเพื่อขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนได้  
 
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 และผูดู้แลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรบัหน้าทีด่งักล่าว 
ผูดู้แลผลประโยชน์มสีทิธบิอกเลกิสญัญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวใหบ้รษิทัจดัการทราบล่วงหน้าเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วนั  

(4) ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนมมีตโิดยเสยีงขา้งมากซึ่งคดิตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนที่
ขายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุนเรยีกรอ้งใหม้กีารเปลีย่นแปลงผูด้แูลผลประโยชน์  

(5) ในกรณีทีผู่ดู้แลผลประโยชน์น าขอ้มูลต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการจดัการกองทุนหรอืขอ้มูลอื่นทีเ่กี่ยวขอ้งกบักองทุนไปเปิดเผย 
หรอืใชใ้นทางทีก่่อหรอือาจก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อกองทุนหรอืก่อใหเ้กดิประโยชน์แก่ผูดู้แลผลประโยชน์เอง บรษิทัจดัการ
สามารถบอกเลกิสญัญาแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์ได้ ทัง้นี้ การบอกเลกิสญัญาจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษร
ไม่น้อยกว่า 15 วนั  

(6) ในกรณีทีผู่ด้แูลผลประโยชน์มคีุณสมบตัไิม่เป็นไปตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์
ว่าดว้ยคุณสมบตัขิองผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมในภายหลงั บรษิทัจดัการจะด าเนินการใหผู้ดู้แลผลประโยชน์แก้ไข
คุณสมบตัิให้ถูกต้องภายในสิบห้าวนันับแต่วนัที่บริษัทจดัการทราบเหตุดงักล่าว 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. แล้วในกรณีผูดู้แลผลประโยชน์กระท าการอนัเป็นการขดัแยง้
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กบัประโยชน์ของกองทุนรวมหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ม่เขา้ขอ้ยกเว้นใหก้ระท าได้ หากเป็นกรณีทีม่นีัยส าคญัและไม่สามารถ
แกไ้ขใหห้มดไป ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมมอี านาจบอกเลกิสญัญาแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์ได้  

 
ในกรณีผูด้แูลผลประโยชน์กระท าการอนัเป็นการขดัแยง้กบัประโยชน์ของกองทุนรวมหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ม่เขา้ขอ้ยกเวน้ให้
กระท าได้ หากเป็นกรณีที่มนีัยส าคญัและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจดัการกองทุนรวมมอี านาจบอกเลกิสญัญา
แต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์ได ้ 
 
สถานท่ีเกบ็รกัษาทรพัยสิ์นกองทุนรวม :  
ชื่อ : ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)  
ทีอ่ยู่ 1 เลขที ่400/22 ถนน พหลโยธนิ แขวง สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400  
โทรศพัท ์: (02) 470 9520  
และ/หรอืทีบ่รษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั และ/หรอืที ่บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยใ์นต่างประเทศ จ ากดั 
และ/หรอืทีต่วัแทนเกบ็รกัษาทรพัยส์นิทีผู่ด้แูลผลประโยชน์ไดแ้ต่งตัง้ และ/หรอื ผูร้บัฝากทรพัยส์นิใดๆ 

 
3. นายทะเบียนหน่วยลงทุน :  
ชื่อ : บรษิทั หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนพรนิซเิพลิ จ ากดั  
ทีอ่ยู่ : 44 อาคารธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย ชัน้ 16 ถนนหลงัสวน แขวงลุมพนิี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 
หรือ บุคคลอื่นที่ได้รบัอนุญาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลกัทรพัย์จากคณะกรรมการก.ล.ต โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 
 

4. ผู้จดัจ าหน่าย : ไม่มี 
 
5. ผู้ดแูลสภาพคล่อง (Market Maker) : ไม่มี 
 
6. ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) : ไม่มี 

 
7. ท่ีปรึกษาการลงทุน : ไม่มี 

ชื่อ : - 
ทีอ่ยู่ : - 
สิทธิ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบ :  
หมายเหตุ (ท่ีปรึกษาการลงทุน) :  
บรษิทัจดัการอาจแต่งตัง้ผูเ้ชีย่วชาญดา้นธุรกจิและการลงทุน ใหเ้ป็นทีป่รกึษาการลงทุนของบรษิทัจดัการหรอืกองทุนเพื่อให้
ค าแนะน าในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกบัการลงทุนและการบรหิารจดัการกองทุน เพื่อให้บรหิารจดัการกองทุนเป็นไปอย่างมี
ประสทิธภิาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ที่ปรกึษาการลงทุนที่บรษิัทจดัการอาจจะแต่งตัง้ขึ้นดงักล่าวนัน้  จะไม่มอี านาจ
ควบคุมการด าเนินงานของบรษิัทจดัการแต่อย่างใด โดยเมื่อบรษิัทจดัการแต่งตัง้ที่ปรกึษาการลงทุนแล้ว บรษิัทจดัการจะ
ด าเนินการแจง้ชื่อทีป่รกึษาการลงทุนดงักล่าวไปยงัส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ต่อไป  
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8. ท่ีปรึกษากองทุน : ไม่มี 
หมายเหตุ :  
อย่างไรกต็าม บรษิทัจดัการอาจท าการแต่ตัง้ผูท้ีม่ใีบอนุญาตในการประกอบธุรกจิเป็นทีป่รกึษากองทุนใหเ้ป็นทีป่รกึษากองทุน 
เพื่อใหก้ารลงทุนของกองทุนเป็นไปอย่างเหมาะสมและพทิกัษ์ผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยทีป่รกึษากองทุนจะไม่มี
อ านาจควบคุมการด าเนินการของบรษิทัจดัการแต่ประการใด 
บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะแต่งตัง้ทีป่รกึษากองทุนในภายหลงั โดยบรษิทัจดัการจะแจง้การแต่งตัง้หรอืยกเลกิการแต่งตัง้ที่
ปรกึษากองทุนในส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ ทัง้นี้ทีป่รกึษากองทุนดงักล่างตอ้งมคีุณสมบตัเิป็นไปตามหลกัเกณฑ์
และ/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
จะแจ้งการแต่งตัง้หรอืยกเลกิการแต่งตัง้ผูร้บัมอบหมายงานด้านการจดัการลงทุน  (Outsource) ให้ส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.ทราบ ทัง้นี้ผูร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทุน (Outsource) ดงักล่าวต้องมคีุณสมบตัเิป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละ/
หรอืประกาศของส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด และ/หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

11. คณะตวัแทนผู้ถือหน่วยลงทุน : ไม่มี 
 
12. Prime Broker : ไม่มี 
 
13. สิทธิหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน :  

สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน :  
ผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่สามารถขายคนืหน่วยลงทุนตามดุลยพนิิจของผูถ้อืหน่วยลงทุน แต่บรษิทัจดัการจะท าการรบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุนอตัโนมตัใินระหว่างอายุโครงการ และ/หรอืเพื่อด าเนินการเลกิกองทุนตามเงื่อนไขการเลกิกองทุนตามที่ระบุเอาไวใ้น
รายละเอยีดโครงการ และ/หรอืในส่วนขอ้ผูกพนั ทัง้นี้ การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัดิงักล่าว จะเป็นไปตามทีก่ าหนดใน
รายละเอยีดโครงการ  
 
สิทธิในการรบัเงินปันผล :  
 
สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน :  
ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนและตอ้งช าระค่าใชจ้่ายและค่าธรรมเนียมการโอนตามระเบยีบวธิกีารทีน่ายทะเบยีน
กองทุนก าหนด  
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ข้อจ ากดัการโอนหน่วยลงทุน :  
บรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทุนขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการโอนหน่วยลงทุนไม่ว่าทอดใดๆ ในกรณีต่อไปนี้ 
1. หากการโอนหน่วยลงทุนดงักล่าวเป็นการโอนใหแ้ก่บุคคลทีไ่ม่ใช่ผู้ลงทุนทีม่ใิช่รายย่อย และผูม้เีงนิลงทุนสงู ตามทีป่ระกาศ

คณะกรรมการก.ล.ต. ก าหนด เวน้แต่เป็นการโอนทางมรดก 
2. หากการโอนหน่วยลงทุนดงักล่าวเป็นการโอนใหแ้ก่บุคคลทีท่ีม่ไิดม้สีญัชาติไทย หรอืมถีิน่ทีอ่ยู่ในประเทศไทย รวมถงึนิติ

บุคคล บรษิทั หา้งหุน้ส่วน ทีม่ไิดจ้ดัตัง้ขึน้ภายใตก้ฎหมายไทย 
3. การโอนหน่วยลงทุนดงักล่าวจะท าใหก้ารถอืหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดเกนิขอ้จ ากดัการถอืหน่วย

ลงทุน เว้นแต่เขา้ขอ้ยกเวน้ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์เกี่ยวกบัขอ้จ ากดัการถอืหน่วย
ลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่องบรษิทัจดัการ และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิในอนาคต 

4. การโอนหน่วยลงทุนส่งผลใหบ้รษิทัจดัการไม่สามารถปฏบิตัหิน้าที ่และ/หรอื ท าใหก้องทุน และ/หรอื บรษิทัจดัการมหีน้าที่
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), 
Common Reporting Standard (CRS) รวมถงึกฎหมายอื่นใดในท านองเดยีวกนั 

 
สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการจดัการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจดัการ :  
1. ผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธลิงมติเพื่อใหบ้รษิทัจดัการท าการแก้ไขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนโดยบรษิทัจดัการจะกระท 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
ผู้ถือหน่วยลงทุนดงักล่าวยอมรบัทีจ่ะผูกพนัตามขอ้ก าหนดในขอ้ผูกพนัซึ่งลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ได้รบัการแต่งตัง้
จากบรษิทัจดัการกองทุนรวมโดยชอบ 
ผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธเิรยีกใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคนืเงนิทุนไดไ้ม่เกนิไปกว่าส่วนของทุน
ของกองทุนรวมทีต่นถอื ทัง้นี้ ในกรณีทีม่กีารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สทิธใินการไดร้บัประโยชน์ตอบแทนหรอืการคนืเงนิทุน
ของผูถ้อืหน่วยลงทุนแต่ละชนิดตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดของหน่วยลงทุนชนิดนัน้ ๆ ดว้ย  
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14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :  
รปูแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :  
- หนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน 
 
เง่ือนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ :  
กองทุนจะใช้ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) โดยจะด าเนินการดงัต่อไปนี้เว้นแต่จะได้รบัอนุญาตจากบริษัทจดัการให้
ด าเนินการเป็นอย่างอื่น  
1. ส าหรบัการเสนอขายครัง้แรก  
ภายหลงัจากทีบ่รษิทัจดัการไดจ้ดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตามค าสัง่ซื้อทีส่มบูรณ์และบรษิทัจดัการไดร้บัช าระ
เงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะออกและจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน 
ภายใน 15 วนันับตัง้แต่วนัถดัจากวนัสิน้สุดระยะเวลาการเสนอขายครัง้แรก  

2. เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนซื้อและหรอืขายคนืหน่วยลงทุนแต่ละครัง้ และบรษิทัจดัการไดท้ ารายการดงักล่าวสมบูรณ์แล้ว นาย
ทะเบยีนหน่วยลงทุนจะออกและจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน ภายใน 5 วนัท าการนับตัง้แต่วนั
ถดัจากวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนรายการนัน้ ๆ ซึ่งบรษิัทจดัการจะถือว่ายอดคงเหลอืของหน่วยลงทุนของกองทุนที่
ปรากฏในทะเบยีนผู้ถอืหน่วยลงทุนตามขอ้มูลของนายทะเบยีนหน่วยลงทุนและตามขอ้มูลในหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วย
ลงทุนฉบบัล่าสุดทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทุนจดัท าและน าส่งใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน เป็นขอ้มลูทางทะเบยีนของผูถ้อืหน่วยลงทุน
ทีถู่กตอ้งและเป็นปัจจุบนั  

3. ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถแจง้ใหน้ายทะเบยีนหน่วยลงทุนทราบถงึขอ้มูลทีผ่ดิพลาดหรอืไม่ครบถว้น ในหนังสอืรบัรองสทิธิ
ในหน่วยลงทุนได้ โดยต้องแจง้ใหน้ายทะเบยีนหน่วยลงทุนทราบภายใน 15 วนันับจากวนัทีน่ายทะเบยีนไดจ้ดัส่งหนังสอื
รบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนดงักล่าว  

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

5. หากเป็นกรณีผูถ้อืหน่วยลงทุน 2 คนถอืหน่วยลงทุนร่วมกนั นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะบนัทกึชื่อผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้หมด
เป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนร่วมกนัในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยจะถอืเอาบุคคลทีม่ชีื่อแรกในค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวมเป็น
ผูใ้ชส้ทิธใินฐานะผูถ้อืหน่วยลงทุนหรอืผูร้บัเงนิทีไ่ดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทุน  

บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะจดัท าหลกัฐานแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน เพื่อใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสามารถใช้
อา้งองิต่อบรษิทัจดัการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได ้
ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจ าเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการกองทุนรวมต้องจดัท าใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุน 

 
15. ก าหนดเวลา วิธีการ และข้อจ ากดัในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  
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16.  วิธีการช าระเงินหรือทรพัยสิ์น 
วิธีการช าระเงินหรือทรพัยสิ์นอ่ืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  
บรษิทัจดัการจะช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นแทนเงนิในกรณีใดกรณี
หนึ่งหรือหลายกรณีดงัต่อไปนี้ โดยจะปฏิบตัิตามขัน้ตอนที่สามารถปฏิบตัิได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของ
กองทุนทุกราย โดยรายละเอยีดการด าเนินการจะเป็นไปตามประกาศและหรอืแนวทางปฏบิตัขิองคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอืหน่วยงานผูม้อี านาจอื่น ก าหนดแนวทางและหรอือนุญาตใหด้ าเนินการได ้และ
หรอืทีม่กีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี 
(ก) กองทุนรวมเปิดก าหนดวธิกีารช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหส้ามารถช าระเป็นหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นแทนเงนิไว้

เป็นการทัว่ไป 
(ข) การช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวมวีตัถุประสงคเ์พื่อใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนน าหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นนัน้ไปช าระ

เป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมเดยีวกนัเป็นผูร้บัผดิชอบด าเนินการ 
(ค) บรษิทัจดัการกองทุนรวมไม่สามารถช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเงนิ 
(ง) ผูถ้อืหน่วยลงทุนตกลงรบัช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัย์สนิอื่นแทนเงนิ และบรษิทัจดัการกองทุน

รวมไดร้บัมตพิเิศษใหช้ าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิได ้
การช าระเงนิหรอืทรพัยส์นิอื่นใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะช าระใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่รากฏชือ่ตาม
ทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ณ เวลาทีก่ าหนด เท่านัน้ 

 
วิธีการช าระเงินหรือทรพัยสิ์นอ่ืนให้แก่บุคคลท่ีเก่ียวข้องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) :  
บรษิทัจดัการจะช าระเงนิหรอืทรพัย์สนิอื่นใหแ้ก่บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งอื่น ๆ ตามวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการก าหนด โดยจะเป็นไปตาม
ประกาศและหรอืแนวทางปฏบิตัขิองคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอืหน่วยงานผูม้ี
อ านาจอื่น ก าหนดแนวทางและหรอือนุญาตใหด้ าเนินการได ้และหรอืทีม่กีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี 

 
17. การจดัท าทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากดัในการโอนหน่วยลงทุน :  

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่จ ัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่ออกตามมาตรา  125(5) แห่ง
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 
ใหส้นันิษฐานไวก้่อนว่าทะเบยีนหน่วยลงทุนถูกตอ้ง และการช าระเงนิหรอืทรพัยส์นิอื่น รวมทัง้การใหส้ทิธหิรอืการจ ากดัสทิธิ
ใด ๆ แก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่รากฏรายชื่อในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน หากไดก้ระท าตามขอ้ก าหนดในขอ้ผกูพนัหรอืตาม
กฎหมายแลว้ ใหถ้อืว่าบรษิทัจดัการกองทุนรวมไดด้ าเนินการตามอ านาจหน้าทีแ่ลว้ 
บรษิทัจดัการกองทุนรวมหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะปฏเิสธการลงทะเบยีนการโอนและการจ าน าหน่วยลงทุน ในกรณีดงันี้ 
(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมทีเ่สนอขายต่อผูล้งทุนทีม่ใิช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะท าใหผู้ถ้อื

หน่วยลงทุนไม่เป็นผูล้งทุนสถาบนั ผูล้งทุนรายใหญ่ หรอืผูม้เีงนิลงทุนสงู ตามทีก่ าหนดในโครงการจดัการกองทุนรวม เวน้
แต่เป็นการโอนทางมรดก 

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

(ค) การโอนหรอืการจ าน าหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีหรอืกองทุนรวมหุน้ระยะยาว  
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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  

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน :  
ในการแก้ไขเพิม่เตมิโครงการใด หากไม่สามารถด าเนินการตามมตโิดยเสยีงขา้งมาก หรอืมตพิเิศษของผูถ้อืหน่วยลงทุนได้ 
เนื่องจากข้อจ ากัดดงัต่อไปนี้  บริษัทจดัการกองทุนรวมอาจด าเนินการขอรบัความเห็นชอบจากส านักงานตามแนวทางที่
ส านักงานก าหนดได ้ 
(1) การนับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑ์เกี่ยวกบัขอ้จ ากดั

การถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่องบรษิทัจดัการ  
(2) การนับคะแนนเสยีงของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอื่นที่บรษิัทจดัการกองทุนรวมเดยีวกันเป้นผู้รบัผดิชอบในการ

ด าเนินการ  
ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด บริษัท
จดัการจะไม่นับคะแนนเสยีงส่วนทีเ่กนิกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดนัน้ 
บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะใชล้ายมอืชื่อของผูถ้อืหน่วยลงทุนในใบค าขอเปิดบญัชกีองทุน ค าสัง่ซื้อขายหน่วยลงทุน บตัร
ตวัอย่างลายมอืชื่อและ/หรอืเอกสารอื่นทีบ่รษิทัจดัการก าหนด เพื่อใชเ้ป็นหลกัฐานในการแสดงตนเพื่อการท าธุรกรรมของผูถ้อื
หน่วยลงทุนกบับรษิัทจดัการ และ/หรอืเพื่อใช้ในการตรวจสอบลายมอืชื่อของผู้ถือหน่วยลงทุนที่แสดงมติเมื่อตรวจนับมติ
ส าหรบัการขอมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุน 
การด าเนินการใดทีโ่ครงการจดัการกองทุนรวมหรอืกฎหมายก าหนดใหต้้องไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน  หากบรษิทัจดัการ
กองทุนรวมไดด้ าเนินการไปตามมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัมาโดยชอบแล้ว ใหถ้อืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวงเหน็ชอบให้
ด าเนินการดงักล่าวและมผีลผกูพนัตามมต ิ
มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีใ่หด้ าเนินการใดอนัเป็นการขดัหรอืแยง้กบัหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในกฎหมาย ใหถ้อืว่ามตนิัน้เสยีไป 
ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตเิพื่อแก้ไขขอ้ผกูพนัในเรื่องทีก่ระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างมนีัยส าคญั ต้องไดร้บัมตพิเิศษ
ของผูถ้อืหน่วยลงทุน (มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คีะแนนเสยีงไดไ้ม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผูถ้อื
หน่วยลงทุนซึ่งเขา้ร่วมประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน หรอืของจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึ่งส่ง
หนังสอืแจง้มตแิละมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน) เวน้แต่กรณีทีก่องทุนรวมมกีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทนุ
นอกจากจะตอ้งปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑเ์กี่ยวกบัการขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ผูกพนั หรอืทีก่ าหนดไว้
ในมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรอืตามทีก่ าหนดในประกาศน้ีแลว้ ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑเ์พิม่เตมิดงัต่อไปนี้ดว้ย 
(1) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผูถ้ือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดไดร้บัผลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่

เท่ากนั ตอ้งไดร้บัมตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี 
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(2) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ตอ้งไดร้บัมตเิสยีงขา้งมากหรอืมติ
พเิศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี 

(3) ในกรณีที่เป็นการขอมตทิี่มผีลกระทบต่อผู้ถอืหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง  ต้องได้รบัมตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของ
จ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี  

 
วิธีการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อผกูพนั :  
การแก้ไขเพิม่เตมิส่วนใดส่วนหนึ่งของขอ้ผูกพนัทีเ่ป็นไปตามวธิีการทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ผูกพนั และมสีาระส าคญัทีเ่ป็นไปตาม
และไม่ขดัหรอืแยง้กบัพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลกัเกณฑท์ีอ่อกโดยอาศยัอ านาจ
ของกฎหมายดงักล่าว ใหถ้อืว่าขอ้ผกูพนัส่วนทีแ่กไ้ขเพิม่เตมินัน้มผีลผกูพนัคู่สญัญา 
 

การแก้ไขเพิม่เตมิขอ้ผูกพนัในเรื่องทีก่ระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างมนีัยส าคญัต้องไดร้บัมตพิเิศษของผูถ้อืหน่วย
ลงทุน ทัง้นี้ เรื่องทีก่ระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างมนีัยส าคญั ใหร้วมถงึ 
(ก) ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัผลประโยชน์ตอบแทนและการคนืเงนิทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน 
(ข) ขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นตามขอ้ 6 ของประกาศคณะกรรมการ

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

ประกนั และขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการแกไ้ขเพิม่เตมิสญัญาประกนัในเรื่องใด ๆ อนัมผีลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนเสยีผลประโยชน์ 
(จ) เรื่องทีผู่ด้แูลผลประโยชน์เหน็ว่ากระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างมนีัยส าคญั 
การแก้ไขเพิม่เตมิขอ้ผูกพนัในลกัษณะดงัต่อไปนี้ ใหม้ผีลผูกพนัเมื่อไดร้บัความเหน็ชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ โดยไม่ต้อง
ไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน 
(ก) เป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผกูพนัใหม้สีาระส าคญัสอดคล้องกบัโครงการจดัการกองทุนรวมทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิโดยไดร้บัมตโิดย

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

สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างมนีัยส าคญั 
 

การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผกูพนัไม่ว่ากรณีใด 
ต้องกระท าเป็นหนังสอืลงลายมอืชื่อโดยบุคคลผูม้อี านาจลงนามผกูพนับรษิทัจดัการกองทุนรวมและผูดู้แลผลประโยชน์ พรอ้ม
ทัง้ประทบัตราบรษิทั (ถา้ม)ี บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะจดัใหม้ขีอ้ผกูพนัเปิดเผยไว ้ณ ทีท่ าการและเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ
กองทุนรวมเพื่อใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได ้รวมทัง้จดัส่งสรุปการแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผกูพนัพรอ้มทัง้เหตุผลและความ
จ าเป็นใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนพรอ้มกบัการส่งรายงานประจ าปีของกองทุนรวม  
 

18. การระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : ไม่ม ี
รายละเอียดเพ่ิมเติม : - 
 

19. การเลิกกองทุนรวม :  
เง่ือนไขในการเลิกกองทุน : 
19.1. เงือ่นไขในการเลกิกองทุน :  
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19.1.1 เมื่อเกดิเหตุการณ์ตาม “เงือ่นไข (อายุโครงการ)” ทีร่ะบุไวใ้นรายละเอยีดโครงการ ดงัต่อไปนี้ 
(1) ในกรณีทีต่ราสารทีม่สีญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (“Structured Note”) ทีก่องทุนลงทุนถูกไถ่ถอนก่อนก าหนด

ทัง้หมด และ/หรอืครบอายุตราสารโดยกองทุนไดร้บัมอบเป็นเงนิสดและ/หรอืทรพัย์สนิอื่นใดทีเ่ทยีบเท่าเงนิ
สดจาก Structured Note ทัง้หมดทีก่องทุนลงทุน 
บรษิัทจดัการจะด าเนินการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทัง้หมดแบบอตัโนมตัเิพื่อคนืเงนิใหก้บัผูถ้ือหน่วยลงทุน
และเลกิกองทุนก่อนครบก าหนดอายุโครงการ 

(2) ในกรณีที่ Structured Note ที่กองทุนลงทุนครบก าหนดอายุ  และกองทุนได้รับมอบเป็นหุ้นอ้างอิง 
(underlying stock) จากStructured Note ใด ๆ ทีก่องทุนลงทุน บรษิทัจดัการจะบรหิารจดัการหุน้อ้างองิที่
ได้รับมอบมาดังกล่าวต่อไป โดยอาจพิจารณาจ าหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าวออกบางส่วนหรือทัง้หมด 
ตลอดจนทรพัย์สนิอื่น ๆ ทีก่องทุนลงทุน ตามดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ ทัง้นี้ ในกรณีทีก่องทุนจ าหน่าย
หุน้อา้งองิ ตลอดจนทรพัยส์นิอื่น ๆ ทัง้หมดก่อนครบก าหนดอายุโครงการ บรษิทัจดัการจะด าเนินการรบัซื้อ
คืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมตัิเพื่อคืนเงินให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนและเลิกกองทุนก่อนครบก าหนดอายุ
โครงการ 

19.1.2 หากปรากฏว่ากองทุนเปิดใดมมีลูค่าหน่วยลงทุนหรอืมผีูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นจ านวนดงันี้  
(1) จ านวนผูถ้อืหน่วยลงทุนลดลงเหลอืน้อยกว่า 35 รายในวนัท าการใด  
(2) เมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนทีข่ายไดแ้ล้วทัง้หมด โดยค านวณตามมูลค่าทีต่ราไวข้องหน่วยลงทุน ลดลงเหลอืน้อย

กว่า 50 ลา้นบาทในวนัท าการใด และบรษิทัจดัการประสงคจ์ะเลกิกองทุนรวมนัน้  
(3) มกีารขายคนืหน่วยลงทุนในลกัษณะใดลกัษณะหนึ่งดงันี้ 

(ก) มกีารขายคนืหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วนัใดวนัหนึ่งเกนิกว่าสองในสามของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้
แลว้ทัง้หมด  

(ข) มยีอดรวมการขายคนืหน่วยลงทุนสุทธใินช่วงระยะเวลาหา้วนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนใดตดิต่อกันคดิ
เป็นจ านวนเกนิกว่าสองในสามของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด ทัง้นี้ กรณีทีเ่ป็นกองทุน
รวมทีม่กี าหนดระยะเวลาการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพจิารณาระยะเวลาการ
ขายคนืหน่วยลงทุน ให้พจิารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดยีวกนั ซึ่งกองทุนรวมเปิดให้รบัซื้อคืน
หน่วยลงทุนเท่านัน้  

ความใน (3) วรรคหนึ่ง มใิหน้ ามาใชบ้งัคบักบักองทุนรวมทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแลว้ มคีวามเชื่อ
โดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าการเลกิกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนทีเ่หลอือยู่ เน่ืองจาก
กองทุนรวมยงัคงมทีรพัยส์นิคงเหลอืทีม่คีุณภาพและมสีภาพคล่องอย่างเพยีงพอ และผูถ้อืหน่วยลงทุนที่
เหลอือยู่จะไม่ไดร้บัผลกระทบจากการขายคนืนัน้  

(4) กรณีทีป่รากฏขอ้เทจ็จรงิซึง่บรษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแลว้มคีวามเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าจะ
มกีารขายคนืหน่วยลงทุนตาม (3) วรรคหนึ่ง และการเลกิกองทนุรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน
โดยรวม 
ความใน (3) และ (4) มใิหน้ ามาใชบ้งัคบักบักองทุนรวมตลาดเงนิ กองทุนรวมหน่วยลงทุน กองทุนรวม    ฟีด
เดอร ์กองทุนรวมดชันี และกองทุนรวมอทีเีอฟ 

(5)  บรษิทัจดัการกองทุนรวมด าเนินการเลกิกองทุนรวมเปิดตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 19.2.2 เมื่อปรากฏ
ขอ้เทจ็จรงิทีบ่รษิทัจดัการกองทนุรวมพจิารณาแลว้มคีวามเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าจะมกีารขายคนื



ข้อผกูพนั 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ คอมเพลก็ซ์ รเีทริน์ หา้มขายผูล้งทุนรายย่อย                                         15 

หน่วยลงทุนตามขอ้ (3) วรรคหนึ่ง และการเลกิกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม ทัง้นี้ 
ใหน้ าความในขอ้ (3) วรรคสามและวรรคสีม่าใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

19.1.3 เมื่อส านักงานมคี าสัง่เลกิกองทุนรวมตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์  หรอืเมื่อส านักงานมี
ค าสัง่เพิกถอนการอนุมตัิให้จดัตัง้และจดัการกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วย
หลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีม่ใิช่รายย่อย  

19.1.4 เมื่อการอนุมตัใิหจ้ดัตัง้กองทุนรวมเป็นอนัสิน้สุดลงตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการจดัตัง้
กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไปและเพื่อผูล้งทุนทีม่ใิช่รายย่อย และการเขา้ท าสญัญารบัจดัการกองทุนส่วนบุคคล  

19.1.5 เมื่อไดร้บัความเหน็ชอบตามมตเิสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนที่
จ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการจดัการ  

19.1.6 ส านักงานก.ล.ต. มอี านาจเพกิถอนการอนุมตัใิหจ้ดัตัง้และจดัการกองทุนรวมได ้ในกรณีทีป่รากฏเหตุดงัต่อไปนี้  
(1) มกีารแก้ไขเพิม่เตมิโครงการหรอืขอ้ผกูพนัทีข่ดัหรอืแยง้กบักฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์  

ตลอดจนประกาศ กฎ หรอืค าสัง่ทีอ่อกโดยอาศยัอ านาจแห่งกฎหมายดงักล่าว 
(2) มกีารจ าหน่ายหน่วยลงทุนโดยบรษิทัจดัการกองทุนรวมมไิดป้ฏบิตัหิรอืดูแลใหม้กีารปฏิบตัติามหลกัเกณฑ์

เกี่ยวกบัการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไปตามทีก่ าหนดในประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการจดัส่งหรอืแจกจ่ายหนังสอืชีช้วนและการเสนอขายหน่วยลงทุน 

 ในกรณีที่ส านักงานสัง่เพิกถอนการอนุมตัิให้จดัตัง้และจดัการกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ ง ให้บรษิัทจดัการ
กองทุนรวมด าเนินการใหม้กีารเลกิกองทุนรวมทนัท ี

19.1.7 ในกรณีที่ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกแล้ว ปรากฏว่าไม่มีตราสารที่สามารถลงทุนได้อย่าง
เหมาะสม เพื่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเลกิโครงการ  

19.1.8 เมื่อกองทุนครบก าหนดอายุโครงการตามทีร่ะบุไวใ้นรายละเอยีดโครงการ 
19.2. การด าเนินการของบรษิทัจดัการ เมื่อเลกิกองทุนรวม :  

19.2.1 กรณีเป็นการเลกิกองทุนเพราะเหตุครบก าหนดอายุโครงการหรอืเพราะเหตุอื่นทีท่ราบก าหนดการเลกิกองทุน     
         ล่วงหน้า บรษิทัจดัการจะด าเนินการดงัต่อไปนี้เพื่อเลกิกองทุน 

การด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ 
1. แจง้ใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งทราบ 

1.1 แจง้เป็นหนังสอืถงึผูด้แูลผลประโยชน์ 
1.2 แจง้ส านักงานผ่านระบบทีจ่ดัไวบ้นเวบ็ไซตข์องส านักงาน 
1.3 แจง้ตลาดหลกัทรพัยใ์นกรณีทีห่น่วยของกองทุนนัน้เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาด

หลกัทรพัย ์

≥ 5 วันท าการก่อนวัน
เลกิกองทุน 

2. ด าเนินการดว้ยวธิกีารใด ๆ ใหผู้ถ้อืหน่วยและผูล้งทุนทัว่ไปทราบเรื่องดงักล่าว ≥ 5 วันท าการก่อนวัน
เลกิกองทุน 

3. จ าหน่ายทรพัย์สนิที่เหลอือยู่ของกองทุนเพื่อรวบรวมเป็นเงนิสด เงนิฝากประเภทกระแส
รายวนั เงนิฝากประเภทออมทรพัย์ และตัว๋สญัญาใชเ้งนิทีม่กี าหนดระยะเวลใชเ้งนิคนืเมื่อ
ทวงถาม 

ให้เสร็จสิ้นก่อนวันเลิก
กองทุน 
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19.2.2 เมื่อปรากฏเหตุใหเ้ลกิกองทุนตามขอ้ 19.1.1-19.1.7 ภายใตห้วัขอ้ “เงื่อนไขในการเลกิกองทุน” ขา้งต้น บรษิทัจดัการจะ
ด าเนินการดงัต่อไปนี้เพื่อเลกิกองทุน เวน้แต่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต จะพจิารณาผ่อนผนั หรอืสัง่การให้บรษิทั
จดัการปฏบิตัเิป็นอย่างอื่น  
(1) ยุตกิารรบัค าสัง่ซื้อและค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนตัง้แต่วนัท าการทีป่รากฏเหตุตาม 19.1.1-19.1.7 
(2) แจง้ใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งทราบภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัทีเ่กดิเหตุการณ์ตาม 19.1.1-19.1.7 โดยวธิกีารดงันี้ 

(ก) แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ชีื่ออยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยช่องทางใดๆ ทีม่หีลกัฐานว่าสามารถตดิต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุนได ้ 

(ข) แจง้เป็นหนังสอืถงึผูด้แูลผลประโยชน์ 
(ค) แจง้ส านักงานผ่านระบบทีจ่ดัไวบ้นเวบ็ไซตข์องส านักงาน  

(3) จ าหน่ายหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิทีเ่หลอือยู่ของกองทุนเปิดดงักล่าวภายใน 5 วนัท าการนับตัง้แต่วนัท าการทีป่รากฏ
เหตุตาม 19.1.1-19.1.7 เพื่อรวบรวมเงนิเท่าทีส่ามารถกระท าไดเ้พื่อช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน
โดยอตัโนมตั ิ 

(4) ช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจ านวนเงนิทีร่วบรวมไดต้าม (3) ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนภายใน 10 วนัท าการ
นับตัง้แต่วนัทีป่รากฏเหตุตาม 19.1.1-19.1.7 และเมื่อไดด้ าเนินการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนแล้วจะถอืว่าเป็นการ
เลกิกองทุนเปิดนัน้  

เมื่อได้ด าเนินการตาม (1) ถึง (4) แล้ว หากมหีลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิคงเหลอือยู่จากการด าเนินการตาม (3) บรษิัท
จดัการจะด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์  เงื่อนไข และ
วธิกีารช าระบญัชขีองกองทุนรวม  
ในกรณีทีป่รากฏว่ากองทุนเปิดมมีลูค่าหน่วยลงทุนหรอืมผีูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีจ่ะตอ้งด าเนินการเพื่อ
เลกิกองทุนเปิดตามขอ้ “การเลกิโครงการจดัการกองทุนรวม” ให้บรษิัทจดัการได้รบัการยกเว้นไม่ต้องปฏิบตัิในเรื่อง
ดงัต่อไปนี้ ในกรณีทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มปีระกาศแกไ้ขเพิม่เตมิ บรษิทัจดัการ
จะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามประกาศทีแ่กไ้ขดว้ย  
(1) การจดัท าและจดัส่งหนังสอืชี้ชวนใหม่ใหเ้ป็นปัจจุบนัตามขอ้ “สทิธ ิหน้าที่ และความรบัผดิชอบของบรษิทัจดัการ” 

หากวนัทีป่รากฏเหตุตามหลกัเกณฑด์งักล่าวเกดิขึน้ก่อนหรอืในวนัทีค่รบก าหนดจดัท าหรอืจดัส่งหนังสอืชีช้วน  
(2) การจดัท าและจดัส่งรายงานการลงทุนตามขอ้ “สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบของบรษิทัจดัการ” หากวนัทีป่รากฏ

เหตุตามหลกัเกณฑด์งักล่าวเกดิขึน้ก่อนหรอืในวนัทีค่รบก าหนดจดัท าหรอืจดัส่งรายงาน  
(3) การจดัท ารายงานพอร์ตโฟลโิอ ดูเรชนั (portfolio duration) ตามขอ้ “สทิธ ิหน้าที่ และความรบัผดิชอบของบรษิทั

จดัการ” นับตัง้แต่วนัทีป่รากฏเหตุตามหลกัเกณฑด์งักล่าว และการจดัส่งรายงานดงักล่าว หากวนัทีป่รากฏเหตุตาม
หลกัเกณฑด์งักล่าวเกดิขึน้ก่อนหรอืในวนัทีค่รบก าหนดจดัส่งรายงาน  

(4) การจดัท ารายงานการลงทุนตามขอ้ “สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบของบรษิทัจดัการ” นับตัง้แต่วนัทีป่รากฏเหตุ
ตามหลกัเกณฑด์งักล่าว และการจดัส่งรายงานดงักล่าว หากวนัทีป่รากฏเหตุตามหลกัเกณฑด์งักล่าวเกดิขึน้ก่อนหรอื
ในวนัทีค่รบก าหนดจดัส่งรายงาน  

(5) การจดัท าและจดัส่งรายงานเพื่อแสดงขอ้มูลตามขอ้ “สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบของบรษิทัจดัการ” หากวนัที่
ปรากฏเหตุการณ์ตามหลกัเกณฑด์งักล่าวเกดิขึน้ก่อนหรอืในวนัทีค่รบก าหนดจดัท าหรอืจดัส่งรายงาน  

(6) การค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ตามขอ้ 
“วธิกีารค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วย
ลงทุน” นับตัง้แต่วนัทีป่รากฏเหตุตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าว และการประกาศมูลค่าและราคาดงักล่าวตามขอ้ “วธิกีาร
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ค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรพัยส์นิสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน” 
นับตัง้แต่วนัทีป่รากฏเหตุตามหลกั 

 

20. การช าระบญัชีเมื่อเลิกกองทุน :  

บรษิทัจดัการจะจดัใหม้กีารช าระบญัช ีโดยจะแต่งตัง้ผูช้ าระบญัชทีีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเหน็ชอบเพื่อท า
หน้าทีร่วบรวม และแจกจ่ายทรพัยส์นิทีค่งเหลอืจากการช าระหนี้สนิของกองทุนรวมแลว้ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน รวมทัง้ท าการ
อย่างอื่นตามแต่จ าเป็นเพื่อช าระบญัชกีองทุนให้เสรจ็สิน้ ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวธิกีารทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศก าหนด ส าหรบัค่าใชจ้่ายและเงนิค่าตอบแทนในการช าระบญัชขีองกองทุนรวมจะหกัจ่ายจากทรพัย์สนิของกองทุน
รวมและผู้ช าระบญัชจีะด าเนินการเฉลี่ยเงนิคนืใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรพัย์สนิสุทธเิท่าทีค่งเหลอือยู่ตามสดัส่วน
จ านวนหน่วยลงทุนทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนถอือยู่ตามหลกัฐานทีป่รากฏในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ณ วนัเลกิโครงการ 

เมื่อไดช้ าระบญัชเีสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ ผูช้ าระบญัชจีะท าการจดทะเบยีนเลกิกองทุนรวมกบัส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ภายหลงัจากจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแล้ว หากปรากฏว่ายงัมีทรพัย์สินคงค้างอยู่ให้ผู้ช าระบญัชีจดัการโอนทรพัย์สนิ
ดงักล่าวใหต้กเป็นกรรมสทิธิข์องส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต 
โครงการจดัการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมตัจิากส านักงาน หรอืผ่านการแก้ไขเพิม่เตมิตามมาตรา 129 แห่งพระราชบญัญตัิ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ทีแ่นบทา้ยขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม ถอืเป็น
ส่วนหนึ่งของขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม  

 



 

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั 
สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ี 0-2686-9500 
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