
 

 

 

 

 

• กองทุนหลกัลงทุนกระจกุตวัในฮ่องกง ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเส่ียงของพอรต์การลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย 
• กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคมั อิควิต้ีเพ่ือการเลี้ยงชีพ(“กองทุน”) ลงทุนใน กองทุน Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund 

(“กองทุนหลกั”) ต่างประเทศ จึงอาจท าให้กองทนุมคีวามเส่ียงจากอตัราแลกเปลี่ยนสกลุเงินบาท  และดอลลารส์หรฐั และเน่ืองจากกองทุนหลกัสามารถไปลงทุน
ได้ในต่างประเทศในภมิูภาคเอเชียแปซิฟิก จึงท าให้กองทุนมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปลี่ยนท่ีกองทุนไปลงทุนด้วย บริษทัจดัการอาจใช้สญัญาซื้อขายล่วงหน้า
เพ่ือเป็นเครื่องมือในการป้องกนัความเส่ียงอตัราแลกเปลี่ยนของกองทุน (Hedging) โดยอาจพิจารณาปรบัเปลี่ยนอตัราส่วนตามดลุยพินิจของผู้จดัการกองทุนใน
แต่ละช่วงเวลาของการลงทนุ ทัง้น้ี กองทุนไม่ได้ป้องกนัความเส่ียงด้านอตัราแลกเปลี่ยนทัง้จ านวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รบัก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น/หรือ
ได้รบัเงินคืนต า่กว่าเงินลงทุนเร่ิมแรกได้ อย่างไรกต็ามหากผู้จดัการกองทุนพิจารณาว่า การป้องกนัความเส่ียงอตัราแลกเปลี่ยนอาจไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วย หรือท าให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียประโยชน์ท่ีอาจได้รบั ผู้จดัการกองทุนอาจไม่ป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปลี่ยนกไ็ด้ เน่ืองจากการใช้เครื่องมือ
ป้องกนัความเส่ียงจะมีต้นทุนในการท าธุรกรรม ท าให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนท่ีเพ่ิมขึ้น ดงันัน้ กองทุนจึงยงัมีความเส่ียงจากอตัรา
แลกเปลี่ยนเหลืออยู่  

• เน่ืองจากกองทุนหลกั สามารถลงทุนในตราสารทุนของบริษัทท่ีไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ (Unlisted Securities) ในสดัส่วนไม่เกินร้อยละ 10 ของ
มูลค่าทรพัยสิ์นของกองทุน และตราสารหน้ีท่ีได้รบัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือภายในประเทศ (Local Rating)  จากสถาบนัจดัอนัดบัท่ีไม่ได้รบัการยอมรบัจาก
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซ่ึงเมื่อนับรวมแล้วอตัราส่วนการลงทุนดงักล่าวอาจสงูกว่าเกณฑท่ี์ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด บริษทัจดัการ จะท า
การติดตามสดัส่วนการลงทุนใน Unlisted Securities และตราสารหน้ีท่ีได้รบัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือภายในประเทศ (Local Rating) จากสถาบนัจดัอนัดบัท่ี
ไม่ได้รบัการยอมรบัจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะปรบัลดสดัส่วนการลงทุนในกองทุนหลกั รวมทัง้ถือครองเงินสดหรือตราสารท่ีมีคณุภาพดีทัง้ใน
และ/หรือต่างประเทศเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือให้สดัส่วนการลงทุนในส่วนดงักล่าวของกองทุนน้ี ท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย ไม่เกินกว่าเกณฑ์ของส านักงานก.ล.ต. 
ก าหนด  

• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ทางภาษีท่ีระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมดงักล่าวด้วย หากไม่ปฏิบติัตามเงื่อนไขการลงทุน ผู้ลงทุนจะ
ไม่ได้รบัสิทธิประโยชน์ทางภาษี และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี 

• ในกรณีท่ีกองทุนน้ี ไม่สามารถด ารงสินทรพัยส์ภาพคล่องได้ตามท่ีส านักงานก าหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนตามท่ีมีค าสัง่ไว้ 
• ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ไม่ปกติผู้ลงทุนอาจได้รบัช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าเวลาท่ีก าหนดในหนังสือช้ีชวน 
• การลงทุนในหน่วยลงทุน มิใช่การฝากเงิน และมีความเส่ียงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รบัเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเร่ิมแรกกไ็ด้ ดงันัน้ ผู้

ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคมั อิควิต้ีเพือ่การเลี้ยงชีพ เมื่อเหน็ว่าการลงทุนในกองทุนรวมน้ี เหมาะสมกบัวตัถปุระสงค์
การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรบัความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้ 

• เน่ืองจากกองทุนน้ี เป็นกองทุนท่ีลงทุนในต่างประเทศ จึงมีความเส่ียงท่ีทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะ ท่ีเกิดวิกฤตการณ์ท่ีไม่ปกติ ท าให้
กองทุนไม่สามารถน าเงินกลบัเข้ามาในประเทศ ซ่ึงอาจส่งผลให้ ผู้ลงทุนไม่ได้รบัเงินคืนตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

• ผู้ลงทุนไม่สามารถน าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพไปจ าหน่าย โอน จ าน า หรือน าไปเป็นประกนั 
• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือช้ีชวนและคู่มือภาษีให้เขา้ใจและควรเกบ็หนังสือช้ีชวนและคู่มือภาษีไว้เป็นข้อมลู เพ่ือใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสยัให้

สอบถามผู้ติดต่อกบัผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน 
• การพิจารณาร่างหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ี มิได้เป็นการแสดงว่าส านักงานได้รบัรองถึงความถกูต้องของข้อมูลในหนังสือช้ี

ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายนัน้ 
• บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธไม่รบั หรือไม่ด าเนินการตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผู้สัง่ซื้อ หรือสัง่สบัเปลี่ยนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดท่ีท า

ให้บริษัทจดัการและหรือกองทุนภายใต้การจดัการมีความเส่ียงทางกฎหมาย ความเส่ียงด้านภาษี หรือความเส่ียงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบักฎหมาย Foreign 
Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอ่ืนทัง้ในและต่างประเทศท่ีมีลกัษณะเดียวกนั 

• ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลกัษณะสินค้า (กองทุนรวม) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทุน 
• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลความเส่ียงในหนังสือช้ีชวนให้เข้าใจก่อนตดัสินใจลงทุน 

 
ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีปีที 9 ส้ินสดุวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2566 
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จดัตัง้และจดัการโดย 
บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั 

เสนอขายต่อผูล้งทุนทัว่ไป 
 
 
 

วนัและเวลาเสนอขายหน่วยลงทุน 
ในวนัและเวลาท าการถงึ 15.30 น. 
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ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน) 
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           กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เอเชยี แปซฟิิก ไดนามกิ อนิคมั อคิวติี ้เพื่อการเลีย้งชพี    1 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคมั อิควิต้ีเพ่ือการเลี้ยงชีพ 

รายละเอียดโครงการจดัการ 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

ช่ือโครงการจดัการ (ไทย) : กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เอเชยี แปซฟิิก ไดนามกิ อนิคมั อคิวติีเ้พื่อการเลีย้งชพี 

ช่ือโครงการจดัการ (องักฤษ) : Principal Asia Pacific Dynamic Income Equity Retirement Mutual Fund 

ช่ือย่อโครงการ : PRINCIPAL APDIRMF 

ประเภทโครงการ : กองทุนเปิด 

ประเภทการขาย : หลายครัง้ 

การก าหนดอายุโครงการ : ไม่ก าหนด 

รายละเอียดเพ่ิมเติมเง่ือนไข (อายุโครงการ) : 

บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิในการยกเลิกการจดัตัง้กองทุนรวมที่อยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกได้  หรอืหลงัจาก
สิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุน ตามดุลยพินิจของบรษิัทจดัการ โดยจะพิจารณาช าระเงนิคนืให้กับผู้ลงทุน โดยไม่น า
ทรพัยส์นิทีจ่ าหน่ายไดไ้ปจดทะเบยีน ในกรณีที ่ 
(ก) บรษิทัจดัการพจิารณาแล้วเหน็ว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม หรอืไม่มตีราสารทีส่ามารถลงทุนไดอ้ย่าง

เหมาะสมเพื่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน  
(ข) กรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงในเรื่องกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกบัการน าเงนิไปลงทุนในต่างประเทศ  
(ค) กรณทีีไ่ม่สามารถลงทุนในกองทุน Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund ได ้หรอืไม่สามารถสรรหาและ/หรอืลงทุน

ในกองทุนรวมต่างประเทศใดๆ ทีม่นีโยบายการลงทุนสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ และ/หรอืนโยบายการลงทุนของโครงการได้
เหมาะสม  

(ง) กรณีทีก่องทุนรวมมจี านวนเงนิทีไ่ดจ้ากการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกไม่เพยีงพอต่อการจดัตัง้กองทุนเพื่อส่งเงนิไปลงทุน
ในต่างประเทศ 

(จ) กรณีมเีหตุใหเ้ชื่อว่าเพื่อเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวมทัง้นี้ ในกรณียุตกิารเสนอขายหน่วยลงทุน 
ครัง้แรกบรษิทัจดัการจะรายงานใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบถงึการยุตกิารขายหน่วยลงทุนภายใน 7 วนันับแต่
วนัทียุ่ตกิารขายหน่วยลงทุนนัน้ และใหก้ารอนุมตัจิดัตัง้กองทุนสิน้สุดลงในวนัทีแ่จง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ 

ลกัษณะโครงการ : กองทุนเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป 

ลกัษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย 

วตัถปุระสงคข์องโครงการ : 

เป็นทางเลอืกใหแ้ก่ผูล้งทุนทีต่้องการลงทุนไปยงัต่างประเทศ และตอ้งการสรา้งโอกาสในการรบัผลตอบแทนทีด่จีากการมุ่งลงทุน
ในตราสารแห่งทุนในภูมภิาคเอเชยีแปซฟิิก (ยกเวน้ญีปุ่่ น) แต่อย่างไรกต็ามในช่วงทีส่ถานการณ์ไม่เหมาะสมต่อการลงทุนในตรา
สารทุน กองทุนอาจปรบัสดัส่วนการลงทุน ไปลงทุนในตราสารทางการเงนิ และ/หรอืตราสารหนี้อื่นๆได ้ทัง้นี้ กองทุนจะน าเงนิไป
ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว ซึ่งจะส่งผลให้มี net exposure ในหน่วย CIS ของกองทุน
ดงักล่าวคิดเป็นอัตราเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรพัย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือลงทุนใน
หลกัทรพัย์อื่นใดทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน ก.ล.ต.ทัง้นี้ ผู้ถอืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพีจะไม่ไดร้บั
ผลประโยชน์ทางภาษีหากไม่ปฏบิตัติามเงื่อนไขการลงทุน และจะต้องคนืสทิธปิระโยชน์ทางภาษีทีเ่คยไดร้บัภายในก าหนดเวลา 
และจะตอ้งช าระเงนิเพิม่และเบีย้ปรบัตามประมวลรษัฎากร (ถา้ม)ี 

2. ประเภทกองทุน 

ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน : ตราสารทุน 
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ประเภทกองทุนตามลกัษณะพิเศษ : 

- กองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี 

- กองทุนรวมฟีดเดอร์ 

ช่ือกองทุนหลกั (กรณี Feeder Fund) : Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund 

ประเทศท่ีก ากบัดูแลการเสนอขาย : มาเลเซยี ( MALAYSIA ) 

ประเภทการลงทุนตามลกัษณะพิเศษอ่ืน ๆ : 

- กองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีทีม่กีารรบัโอนเงนิจากกองทุนส ารองเลี้ยงชพี (ทีร่บัโอนจาก PVD แต่ไม่ไดแ้บ่ง Class โดยมรีะบบ  
  แบ่งแยกบญัช ีมลูค่าเงนิ และทะเบยีนผูถ้อืหน่วยออกจาก RMF ปกต)ิ 

ประเภทการลงทุนตามความเส่ียงเก่ียวกบัต่างประเทศ : กองทุนรวมทีเ่น้นลงทุนแบบมคีวามเสีย่งต่างประเทศ 

รายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกบันโยบายการลงทุนและลกัษณะพิเศษ : 

กองทุนมนีโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund ทีจ่ดทะเบยีนในประเทศ
มาเลเซยีเพยีงกองทุนเดยีว ซึ่งกองทุนหลกั (Master Fund) มนีโยบายจุดมุ่งหมายในการบรหิารจดัการผลตอบแทนของกองทุน
ให้มเีสถยีรภาพและเชงิบวกจากการลงทุนในภูมภิาคเอเชยีแปซฟิิก (ยกเวน้ประเทศญี่ปุ่ น) กองทุนจะลงทุนในบรษิทัจดัตัง้, จด
ทะเบียน, และ/หรอื มกีารด าเนินการส่วนใหญ่ในภูมภิาคเอเชียแปซิฟิก (ยกเว้นประเทศญี่ปุ่ น) ในส่วนของบรษิัทจดทะเบียน 
จะต้องมกีารซื้อขายในต่างประเทศที่เป็นสมาชกิของ WFE ดว้ยเช่นกนั โดยกองทุนรวมจะมุ่งลงทุนในหุน้ทีม่กีารจ่ายเงนิปันผล
สงูและใหผ้ลตอบแทนทีน่่าสนใจ มกีารจ่ายเงนิปันผลสม ่าเสมอ มแีนวโน้มในการเตบิโตสูงเมอืเทยีบกบัตลาดโดยรวม นอกจากนี้ 
กองทุนอาจลงทุนในบรษิทัทีม่ศีกัยภาพในการเตบิโตทีด่ ีและผูจ้ดัการกองทุนไดเ้ลง็เหน็ถงึการจ่ายเงนิปันผล/ผลตอบแทนทีด่ใีน
อนาคต 

อย่างไรก็ตามในกรณีที่ตลาดตราสารทุนมคีวามผนัผวนหรอืในช่วงที่สถานการณ์ไม่เหมาะสมต่อการลงทุนในตราสารทุน  เช่น 
การเปลี่ยนแปลงทางการเมอืง เป็นต้น ผูจ้ดัการกองทุนอาจปรบัสดัส่วนการลงทุน ไปลงทุนในตราสารทางการเงนิ และ/หรอืตรา
สารหนี้อื่นๆได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรพัย์สินสุทธิ โดยตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนจะต้องได้รบัการจดัอันดบัความ
น่าเชื่อถอืจากสถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืไม่ต ่ากว่า BBB โดยสถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีไ่ดร้บัการยอมรบัใน
ระดบันานาชาตทิี่มคีุณสมบตัติามที่ก าหนดหรอืเทีย่บเท่า นอกจากนี้กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุน และ/หรอืตราสารหนี้ผ่าน
หน่วยลงทุนของกองทุน (CIS) อื่น โดยสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ของกองทุน และสอดคล้องกับข้อก าหนดของ Securities 
Commission และมาตรฐาน CIS 

กลยุทธ์การจดัสรรการลงทุนของกองทุน ดงันี้ 

• สดัส่วนการลงทุนในตราสารทุนอยู่ระหว่างรอ้ยละ 60-98 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิ

• สดัส่วนการลงทุนในตราสารหนี้สูงสุดไม่เกนิรอ้ยละ 20 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิ

• สดัส่วนการลงทุนในหน่วยของกองทุนรวมอื่น (CIS) ทีส่อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องกองทุน สงูสุดไม่เกนิรอ้ยละ 20 ของ  
  มลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิ

• สดัส่วนการลงทุนในสนิทรพัยท์ีม่สีภาพคล่องอย่างน้อยรอ้ยละ 2 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธเิพื่อรกัษาสภาพคล่องของกองทุน 

ทัง้นี้ กองทุนจะลงทุนในหรอืมไีว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุน Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund ที่จดทะเบียนใน
ประเทศมาเลเซียโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน และน าเงนิไปลงทุนซึ่งจะ
ส่งผลให้กองทุนมี net exposure ในหน่วย CIS ของกองทุนดงักล่าว โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่า
ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน 

ส่วนทีเ่หลอือาจพจิารณาลงทุนในตราสารหนี้ทีม่ลีกัษณะคล้ายเงนิฝาก เงนิฝาก ตราสารหนี้ในประเทศทีม่อีายุไม่เกนิ 1 ปี โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อส ารองเงนิไว้ส าหรบัการด าเนินงาน รอการลงทุน หรอืรกัษาสภาพคล่องของกองทุน และบรษิัทจดัการอาจจะ
ลงทุนในเงนิฝากต่างประเทศ ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทัง้ลงทุนในหลกัทรพัย์ หรอืทรพัย์สนิอื่น หรอื
การหาดอกผลโดยวธิอีื่นตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการหรอืตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
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ก าหนดกองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลี่ยน โดยขึน้อยู่กบัดุลย
พนิิจของผูจ้ดัการกองทุน ซึ่งพจิารณาจากสภาวะของตลาดการเงนิในขณะนัน้ และปัจจยัอื่นทีเ่กี่ยวขอ้ง เช่น ทศิทางของค่าเงนิ, 
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันความเสี่ยง เป็นต้น อย่างไรก็ตามหากผู้จดัการกองทุนพิจารณาว่า การป้องกันความเสี่ยงอัตรา
แลกเปลีย่นอาจไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วย หรอืท าใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนเสยีประโยชน์ทีอ่าจไดร้บั ผูจ้ดัการกองทุนอาจ
ไม่ป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นกไ็ด ้

ทัง้นี้ ในส่วนของการลงทุนในประเทศจะไม่ลงทุนในหรอืมีไวซ้ึ่งตราสารที่มลีกัษณะของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (structured 
note) รวมถึงตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออก (issue/issuer) ต ่ ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-
investment grade) และตราสารทีไ่ม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื (unrated securities) และตราสารทุนของบรษิัททีไ่ม่ได้
จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์(Unlisted securities) 

อนึ่ง ในกรณีทีก่องทุนไม่สามารถเขา้ลงทุนในกองทุน Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund ที่จดทะเบยีนในประเทศ
มาเลเซยีหรอืกรณีที่บรษิทัจดัการพิจารณาเห็นว่าการลงทุนในกองทุนดงักล่าว ไม่เหมาะสมอกีต่อไป เช่น กรณีที่ผลตอบแทน
ของกองทุนต่างประเทศต ่ากว่าผลตอบแทนของกองทุนอื่นๆ ทีม่นีโยบายการลงทุนใกล้เคยีงกนัอย่างมนีัยส าคญั หรอืตดิต่อกนั
เป็นระยะเวลานาน หรอืขนาดของกองทุนต่างประเทศลดลงอย่างมนีัยส าคญั จนอาจมผีลกระทบต่อการลงทุนหรอืค่าใชจ้่าย หรอื
การลงทุนของกองทุนต่างประเทศไม่เป็นไปตามหนังสอืชีช้วนหรอืโครงการ หรอืเมื่อกองทุนต่างประเทศกระท าความผดิรา้ยแรง
ตามความเห็นของหน่วยงานที่ก ากบัดูแลกองทุนต่างประเทศ หรอืเมื่อมกีารเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบทีส่่งผลต่อการด าเนินงาน
ของกองทุนในฐานะผูล้งทุน หรอืในกรณีทีม่กีองทุนอื่นทีม่นีโยบายใกลเ้คยีงกนัและตอบสนองนโยบายการลงทุนของกองทุน และ
บรษิทัเหน็ว่าการยา้ยไปลงทุนในกองทุนดงักล่าวเป็นผลดตี่อผลการด าเนินงานโดยรวมของกองทุนและเป็นผลประโยชน์ของผูถ้อื
หน่วยลงทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะน าเงนิไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอื่นที่มนีโยบายการลงทุนสอดคล้องหรอื
ใกล้เคยีงกบั กองทุน Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund โดยถอืว่าไดร้บัมตจิากผูถ้อืหน่วยแล้ว ซึ่งในการพจิารณา
ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศนัน้ บรษิทัจดัการจะพจิารณาโดยค านึงถงึผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน 

เป็นหลกั ทัง้นี้ บรษิัทจดัการจะมหีนังสอืแจ้งให้ผู้ถอืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วนั ก่อนที่จะน าเงนิไป
ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอื่นอย่างไรก็ตามหากบรษิัทจดัการไม่สามารถลงทุนในกองทุนอื่นใดทีม่นีโยบายสอดคล้องกบั
วตัถุประสงคข์องโครงการ บรษิทัจดัการอาจยกเลกิกองทุน หรอืด าเนินการขอมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนเพื่อเปลีย่นแปลงนโยบาย
การลงทุนกไ็ด ้

ในกรณีที่กองทุนหลกั มกีารลงทุนในหลกัทรพัย์ ตราสาร และ/หรอืสญัญาของบรษิัทที่มไิด้จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลกัทรพัย์ 
(Unlistedcompany) และ/หรอืตราสารแห่งหนี้ทีไ่ม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื (Unrated securities) และ/หรอืตราสารหนี้
ทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยู่ในระดบัทีต่ ่ากว่าอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีส่ามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) ในอตัราส่วนที่
มากกว่ารอ้ยละ 15 ของมูลค่าทรพัย์สนิของกองทุนต่างประเทศ หรอืในกรณีที่กองทุนหลกั มกีารลงทุนในหลกัทรพัย์ ตราสาร 
และ/หรอืสญัญาตามผูอ้อกแต่ละรายรวมกนั (Company Limit) เกนิกว่าทีเ่กณฑ์ไทยก าหนด บรษิทัจดัการจะปรบัลดสดัส่วนการ
ลงทุนในกองทุนต่างประเทศดงักล่าว เพื่อใหอ้ตัราส่วนการลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เอเชยี แปซฟิิก ไดนามกิ อนิคมั อคิ
วติีเ้พื่อการเลีย้งชพีเป็นไปตามทีเ่กณฑไ์ทยก าหนด โดย 

1) บรษิัทจดัการจะปรบัลดส่วนการลงทุนในกองทุนหลกั ภายใน 15 วนัท าการนับแต่วนัที่รบัทราบข้อมูลการลงทุนหลกัทรพัย์ 
ตราสารและ/หรอืสญัญาของบรษิัททีม่ไิดจ้ดทะเบยีนอยู่ในตลาดหลกัทรพัย์ (Unlisted company) และ/หรอืตราสารแห่งหนี้ที่
ไม่ได้รบัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ (Unrated securities) และ/หรอืตราสารหนี้ที่มอีนัดบัความน่าเชื่อถืออยู่ในระดบัที่ต ่า
กว่าอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน
ต่างประเทศ หรอืรบัทราบข้อมูลการลงทุนในหลกัทรพัย์ ตราสาร และ/หรอืสญัญาตามผู้ออกแต่ละรายรวมกนั (Company 
Limit) เกินกว่าที่เกณฑ์ไทยก าหนด ยกเว้นกรณีที่เกิดจากปัจจยัที่ควบคุมไม่ได้ หรอืกรณีจ าเป็นและสมควร ที่ท าให้ไม่
สามารถด าเนินการได้ภายในระยะเวลาข้างต้น บรษิทัจดัการจะด าเนินการให้เสร็จสิ้นโดยไม่ชกัช้า ทัง้นี้เพื่อไม่ใหอ้ตัราส่วน
การลงทุนในหลกัทรพัยด์งักล่าวเกนิกว่าทีเ่กณฑไ์ทยก าหนด 

2) หากการด าเนินการปรบัสดัส่วนการลงทุนในกองทุนหลกั มผีลท าให้การลงทุนหรอืมไีวซ้ึ่งทรพัย์สนิในต่างประเทศ (offshore 
investment) ซึ่งจะส่งผลให้กองทุนม ีnet exposure ในหน่วย CIS ของกองทุนดงักล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชน้ีอยกว่ารอ้ย
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ละ 80 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน หรอืในกรณีทีก่องทุนไม่สามารถเขา้ลงทุนในกองทุนหลกัได้ หรอืในกรณีทีบ่รษิทั
จดัการพิจารณาแล้วกองทุนหลกัไม่เหมาะสมต่อการลงทุนอีกต่อไป บรษิัทจดัการจะด าเนินการพิจารณาคดัเลือกกองทุน
ต่างประเทศกองทุนใหม่แทนกองทุนเดมิ โดยกองทุนต่างประเทศดงักล่าวจะมนีโยบายการลงทุนสอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ 
และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุนเปิดซีแพม เอเชียแปซิฟิก ไดนามิก อิควิตี้และมีคุณสมบัติตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศก าหนด ทัง้นี้ บรษิัทจดัการจะด าเนินการให้เสร็จสิ้นโดยไม่ชกัช้า และจะแจ้งให้ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และผูถ้อืหน่วยลงทุนทราบต่อไป 

3) หากเกดิกรณีใด ๆ ทีท่ าใหบ้รษิทัจดัการไม่สามารถด าเนินการคดัเลอืกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่แทนกองทุนเดมิ
ได ้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะด าเนินการเลกิกองทุน โดยจะด าเนินการจ าหน่ายหลักทรพัย์หรอืทรพัย์สนิที่เหลอือยู่ของ
กองทุน เพื่อคนืเงนิตามจ านวนที่รวบรวมได้หลงัหกัค่าใช้จ่ายและส ารองค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องของกองทุน (ถ้าม)ี ให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุน ตามสดัส่วนจ านวนหน่วยลงทุนที่ถือต่อจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายแล้วทัง้หมดในกรณีที่บรษิัทจดัการอยู่
ระหว่างการด าเนินการเปลี่ยน/โอนย้าย กองทุนจะยกเวน้ไม่น าเรื่องการลงทุนหรอืมไีวซ้ึ่งทรพัย์สนิในต่างประเทศ (offshore 
investment) ซึง่จะส่งผลใหก้องทุนม ีnet exposure ในหน่วย CIS ของกองทุนดงักล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่ารอ้ย
ละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน มาบงัคบัใชใ้นช่วงด าเนินการคดัเลอืกและเตรยีมการลงทุน 

เงื่อนไขอื่นๆ 

ในกรณีทีก่องทุนรวมหน่วยลงทุนมกีารลงทุนในกองทุนปลายทาง*หากเกดิเหตุการณ์ทีก่องทุนปลายทาง มกีารลดลงในลกัษณะ
ใดดงันี้ 

(1) NAV ณ วนัใดวนัหนึ่งลดลง > 2/3 ของ NAV กองทุนปลายทาง หรอื 

(2) ยอดรวมของ NAV ลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วนัท าการใดตดิต่อกนัคดิเป็นจ านวน > 2/3 ของ NAV ของกองทุนปลายทาง 

    ในกรณีทีก่องทุนปลายทางมมีลูค่าทรพัยส์นิสุทธลิดลงในลกัษณะดงักล่าวขา้งต้น บรษิทัจดัการด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

(1) แจ้งเหตุที่กองทุนปลายทางมมีูลค่าทรพัย์สนิลดลง พร้อมแนวทางการด าเนินการของ บลจ. โดยค านึงถึงประโยชน์ที่ดี
ทีสุ่ดของผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวมใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผูถ้อืหน่วยลงทุนทราบภายใน 3 วนัท าการนับ
แต่วนัทีม่กีารเปิดเผยขอ้มลูของกองทุนปลายทางทีป่รากฎเหตุ 

(2) เปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัการด าเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผูท้ีส่นใจจะลงทุนเพื่อใหผู้ท้ ีส่นใจจะลงทุนรบัรูแ้ละเขา้ใจ
เกี่ยวกับสถานะของกองทุนรวม ทัง้นี้ บริษัทจดัการกองทุนรวมต้องด าเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูล
เกีย่วกบัการด าเนินการดงักล่าวดว้ย 

(3) ปฏิบัติตามแนวทางการด าเนินการตาม (1) ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วนันับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุน
ปลายทางทีป่รากฏเหตุ 

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

    ทัง้นี้ ระยะเวลาในการด าเนินการตามขอ้ (3) บรษิทัจดัการสามารถขอผ่อนผนัต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

*กองทุนปลายทาง หมายถงึ กองทุนทีก่องทุนหน่วยลงทุนหรอืกองทุนฟีดเดอร์ไปลงทุน ซึง่มลีกัษณะเป็นไปตามหลกัเกณฑโ์ดย
ครบถว้นดงันี้ 

(1) เป็นกองทุนรวมตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และใหห้มายความรวมถึงกองทุนทีม่ลีกัษณะเป็นการ
ลงทุนร่วมกนัของผูล้งทุน ไม่ว่าจะจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยหรอืกฎหมายต่างประเทศและไม่ว่ากองทุนดงักล่าวจะจดัตัง้ใน
รปูบรษิัท ทรสัต์ หรอืรูปแบบอื่นใด เช่น กองทุนอสงัหารมิทรพัย์ต่างประเทศ (REIT) หรอืโครงการจดัการลงทุน (collective 
investment scheme) เป็นตน้ 

(2) เป็นกองทุนที่กองทุนหน่วยลงทุนหรอืกองทุนฟีดเดอร์ มกีารลงทุนในกองทุนตาม (1) ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 ของ NAVของ
กองทุนตาม (1) นัน้ 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธิใ์นกรณีทีม่กีารด าเนินการเปลี่ยน/โอนยา้ย/เลกิกองทุน กองทุนจะยกเวน้ไม่น าเรื่องการลงทุนหรอื
มไีว้ซึ่งทรพัย์สนิในต่างประเทศ (offshore investment) โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่าทรพัย์สนิ
สุทธขิองกองทุน มาบงัคบัใชใ้นช่วงด าเนินการคดัเลอืก และ/หรอื เตรยีมการลงทุน และ/หรอื เลกิกองทุนดงักล่าว 
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รายละเอยีดกองทุน 

Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund ดงัรายละเอยีดต่อไปนี้ 

ชื่อ : Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund 

ประเภท : กองทุนตราสารทุน 

อายุโครงการ : ไม่ก าหนด 

วนัจดัตัง้กองทุน : 9 กนัยายน 2558 

สกุลเงนิของกองทุน : ดอลลารส์หรฐัอเมรกิา (USD) 

ซื้อขาย Dealing : ทุกวนัท าการของประเทศมาเลเซยี 

บรษิทัจดัการลงทุน : Principal Asset Management Berhad (304078-K) 

Trustee : HSBC (Malaysia) Trustee Berhad (1281-T) 

Website : www.principal.com.my 

นโยบายการลงทุน : 

กองทุนมจีุดมุ่งหมายในการบรหิารจดัการผลตอบแทนของกองทุนให้มีเสถียรภาพและเชงิบวกจากการลงทุนในภูมภิาคเอเชยี
แปซิฟิก (ยกเวน้ประเทศญี่ปุ่ น) กองทุนจะลงทุนในบรษิัทจดัตัง้, จดทะเบียน, และ/หรอื มกีารด าเนินการส่วนใหญ่ในภูมภิาค
เอเชยีแปซฟิิก (ยกเวน้ประเทศญี่ปุ่ น) ในส่วนของบรษิัทจดทะเบยีน จะต้องมกีารซื้อขายในต่างประเทศทีเ่ป็นสมาชกิของ WFE 
ดว้ยเช่นกนั โดยกองทุนรวมจะมุ่งลงทุนในหุ้นที่มกีารจ่ายเงนิปันผลสูงและให้ผลตอบแทนที่น่าสนใจ มกีารจ่ายเงนิปันผลสม ่า
เสมอ มแีนวโน้มในการเตบิโตสงูเมอืเทยีบกบัตลาดโดยรวม นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในบรษิทัทีม่ศีกัยภาพในการเตบิโตทีด่ ี
และผูจ้ดัการกองทุนไดเ้ลง็เหน็ถงึการจ่ายเงนิปันผล/ผลตอบแทนทีด่ใีนอนาคต 

อย่างไรก็ตามในกรณีที่ตลาดตราสารทุนมคีวามผนัผวนหรอืในช่วงที่สถานการณ์ไม่เหมาะสมต่อการลงทุนในตราสารทุน  เช่น 
การเปลี่ยนแปลงทางการเมอืง เป็นต้น ผูจ้ดัการกองทุนอาจปรบัสดัส่วนการลงทุน ไปลงทุนในตราสารทางการเงนิ และ/หรอืตรา
สารหนี้อื่นๆได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรพัย์สินสุทธิ โดยตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนจะต้องได้รบัการจดัอันดบัความ
น่าเชื่อถอืจากสถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืไม่ต ่ากว่า BBB โดยสถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือทีไ่ดร้บัการยอมรบัใน
ระดบันานาชาตทิี่มคีุณสมบตัติามทีก่ าหนดหรอืเทีย่บเท่า นอกจากนี้กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุน และ/หรอืตราสารหนี้ผ่าน
หน่วยลงทุนของกองทุน (CIS) อื่น โดยสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ของกองทุน และสอดคล้องกับข้อก าหนดของ Securities 
Commission และมาตรฐาน CIS 

กลยทุธ์การจดัสรรการลงทุนของกองทุน ดงันี้ 

• สดัส่วนการลงทุนในตราสารทุนอยู่ระหว่างรอ้ยละ 60-98 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิ

• สดัส่วนการลงทุนในตราสารหนี้สูงสุดไม่เกนิรอ้ยละ 20 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิ

• สดัส่วนการลงทุนในหน่วยของกองทุนรวมอื่น (CIS) ทีส่อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องกองทุน สงูสุดไม่เกนิรอ้ยละ 20 ของ  
  มลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิ

• สดัส่วนการลงทุนในสนิทรพัยท์ีม่สีภาพคล่องอย่างน้อยรอ้ยละ 2 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธเิพื่อรกัษาสภาพคล่องของกองทุน 

  ผูจ้ดัการกองทุนอาจลงทุนในตราสารอนุพนัธ์ (Derivatives) เพื่อป้องกนัความเสีย่งจากการลงทุน ทัง้นี้ ตอ้งเป็นไปตามเกณฑ ์  
  ที ่Securities Commission Malaysia ก าหนด 

การจ่ายเงนิปันผล : ม ี

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม 

ค่าสมคัร (Application Fees) : ไม่เกนิรอ้ยละ 7 ของมลูค่าหน่วยลงทุน (ปัจจุบนัเกบ็รอ้ยละ 5 ของมลูค่าหน่วยลงทุน) 

ค่าธรรมเนียมการขายคนื / หน่วยลงทุน (Withdrawal Fee) : ไม่ม ี
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ค่าธรรมเนยีมการสบัเปลีย่น (Switching Fee) : ไม่เกนิรอ้ยละ 7 ของมลูค่าหน่วยลงทุน (ปัจจุบนัเกบ็รอ้ยละ 1 ของมลูค่าหน่วย
ลงทุน) 

ค่าบรหิารจดัการกองทุน (Management fee) : ไม่เกนิรอ้ยละ 3 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิ(NAV) (ปัจจุบนัเกบ็รอ้ยละ 1.5 
ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิ(NAV)) 

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์รายปี : ไม่เกนิรอ้ยละ 0.08% ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิ(NAV) (ปัจจุบนัเกบ็รอ้ยละ 0.05 
ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิ(NAV)) 

หาขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่: www.principal.com.my 

ISIN Code: MYU1002DP005 

Bloomberg Ticker: CPASUSD MK 

กองทุน Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund ที่จดทะเบียนในประเทศมาเลเซีย เป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ไป 
(Retail fund) และไม่ใช่กองทุนรวมประเภทเฮด็จ์ฟันด์ (Hedge fund) ทีม่หีน่วยงานก ากบัดูแลด้านหลกัทรพัย์และตลาดซื้อขาย
หลกัทรพัยท์ีเ่ป็นสมาชกิสามญัของ International Organizations of Securities Commission (“IOSCO”) 

ขอ้ความในส่วนกองทุนหลกัไดถู้กเลอืกมาเฉพาะส่วนทีส่ าคญัซึ่งแปลมาจากฉบบัภาษาองักฤษ ดงันัน้กรณีทีม่คีวามไม่สอดคลอ้ง
หรอืแตกต่างกบัทางตน้ฉบบัภาษาองักฤษ ใหถ้อืตามตน้ฉบบัภาษาองักฤษเป็นเกณฑ ์

อนึ่ง กองทุนหลกัอาจมกีารแก้ไขเพิม่เตมิ หรอืเปลี่ยนแปลงการเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนหลกัได ้
หรอืในกรณีที่กองทุนหลกัมกีารเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ หรอืมีการแก้ไขเพิม่เติมโครงการจดัการ ซึ่งบรษิัทจดัการเห็นว่าไม่
ส่งผลกระทบอย่างมนีัยส าคญั บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะแกไ้ข/เพิม่เตมิ/เปลี่ยนแปลงใหส้อดคลอ้งกบัการเปลี่ยนแปลงของ
กองทุนหลกัโดยถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบ 

จากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ โดยจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบตามทีป่ระกาศส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด 

3. ข้อมูลเก่ียวกบัจ านวนเงินทุนโครงการ 

จ านวนเงนิทุนโครงการเริม่ตน้ : 1,000,000,000.00 บาท 

นโยบายการเพิม่เงนิทุนโครงการ : ม ี

ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก บรษิทัจดัการเสนอขายหน่วยลงทุนมากกว่าจ านวนเงนิทุน : เป็นจ านวน
รอ้ยละ 15.0 ของจ านวนเงนิทุนโครงการ 

มลูค่าทีต่ราไวต้่อหน่วย : 10.0000 บาท 

จ านวนหน่วยลงทุนเริม่ต้น : 100,000,000.0000 หน่วย 

ราคาของหน่วยลงทุนทีเ่สนอขายครัง้แรก : 10.0000 บาท 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก บรษิทัจดัการ อาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกนิ
จ านวนเงนิทุนของโครงการไดไ้ม่เกนิ 150 ลา้นบาท 

4. การบริหารจดัการกองทุน 

การลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) : ลงทุน 

วตัถปุระสงคข์องการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) : 

- การลดความเสีย่ง (Hedging) 

การลงทุนในตราสารท่ีมีสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ไม่ลงทุน 

กลยุทธก์ารบริหารกองทุน (Management Style) : อื่น ๆ 

รายละเอียดเพ่ิมเติมกลยุทธก์ารบริหารกองทุน : 
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ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund ("กองทุนหลกั") เพื่อใหไ้ดผ้ลตอบแทน
เทยีบเคยีงกบักองทุนหลกั ส่วนกองทุนหลกัมุ่งหวงัใหผ้ลประกอบการสงูกว่าดชันีชี้วดั (Active Management) 

ลกัษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซบัซอ้น 

5. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (class of unit) : ไม่ม ี

6. การจ่ายเงินปันผล 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จา่ย 

หลกัเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : ไม่ม ี

ก าหนดเวลา วิธีการ และข้อจ ากดัในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : ไม่ม ี

7. การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

มูลค่าขัน้ต า่ของการรบัซ้ือคืน : ไม่ก าหนด 

จ านวนหน่วยลงทุนขัน้ต า่ของการรบัซ้ือคืน : ไม่ก าหนด 

วิธีการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน : 

- แบบดุลยพนิิจของผูถ้อืหน่วยลงทุน 

ระยะเวลาในการรบัซ้ือคืน : ทุกวนัท าการ 

การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน : ผูถ้อืหน่วยลงทุน ไม่ตอ้งแจง้ล่วงหน้า 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

1 การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

วธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจ านวนเงินหรอืเป็นจ านวนหน่วยลงทุน อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยกรอก
รายละเอียดในค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน (ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอรบัใบค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนได้ที่บรษิัทจดัการและ
ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืในวนัและเวลาท าการ หรอืช่องทางอื่นที่บรษิัทจดัการอาจแจ้งเพิ่มเติมในอนาคต) พร้อม
เอกสารประกอบการขายคนืหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถา้ม)ี และน าส่งไดท้ีบ่รษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอื
รบัซื้อคนืหรอืสามารถส่งค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนทางโทรสารไปยงับรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

เอกสารประกอบการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน 

ผูส้ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนจะต้องน าส่งค าสัง่ขายคนืพรอ้มเอกสารประกอบต่อไปนี้  เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็น
อย่างอื่น 

กรณีผูส้ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นบุคคลธรรมดา 

ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต 

กรณีผูส้ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นนิตบิุคคล 

ส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคล ซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

หนังสอืมอบอ านาจ (ถา้ม)ี และส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อบอ านาจ และผูร้บัมอบอ านาจ 

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต 

วนัเวลารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวนัท าการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  ระหว่างเวลาเริ่มท าการถึงเวลา  
15.00 น. บรษิัทจดัการก าหนดให้วนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเป็นวนัท าการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวนัท าการของ
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ประเทศของกองทุนหลกั และวนัท าการของประเทศที่เกี่ยวข้องกบัการลงทุน (ถ้ามี) และวนัท าการที่บรษิัทจดัการไม่ได้รบั
ผลกระทบจากการรบัช าระค่าซื้อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลกั (ถา้ม)ี 

บริษัทจดัการจะแจ้งวนัท าการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ ส านักงานของบริษัทจดัการ หรือ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถ้าม)ี ทัง้นี้ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลี่ยนแปลงวนัและเวลาท าการรบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุนดงักล่าว ตามที่บรษิัทจดัการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผูถ้ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ ส านักงานของ
บรษิทัจดัการ และ/หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถา้ม)ี 

ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไดต้ามราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีค่ านวณได้ ภายในวนัท าการถดัจากวนัท า
การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนนัน้ โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนต้องสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไม่ต ่ากว่ามูลค่าขัน้ต ่าในการขายคนืหน่วยลงทุน 
(ถ้าม)ี ในกรณีที่มปีระเดน็เกี่ยวกบัภาษีที่เกี่ยวขอ้งกบัค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นสทิธปิระโยชน์ของผูถ้ือ
หน่วยลงทุน บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมดงักล่าวแยกต่างหาก โดยไม่รวมค านวณในราคารบัซื้อ
คนืหน่วยลงทุน โดยในการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมในการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการอาจใชม้ลูค่าหน่วยลงทุนล่าสุดของ
กองทุนน้ีในวนัท าการก่อนหน้าวนัส่งค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนในการค านวณค่าธรรมเนียมดงักล่าว 

ทัง้นี้ มลูค่าหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนจะตอ้งไดร้บัการรบัรองจากผูดู้แลผลประโยชน์แลว้ 

2 การช าระค่ารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

ในการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุน บรษิัทจดัการจะด าเนินการช าระเงนิให้ผูข้ายคนืหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัท าการนับ
แต่วนัรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน โดยมใิหน้ับรวมวนัหยุดท าการของผูป้ระกอบธุรกจิการจดัการกองทุนต่างประเทศทีม่ลีกัษณะใน
ท านองเดยีวกบัธุรกิจการจดัการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการช าระ
ราคา เว้นแต่บรษิัทจดัการได้รบัการผ่อนผนัระยะเวลาการค านวณมูลค่าทรพัย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วย
ลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ตามทีส่มาคมบรษิัทจดัการลงทุนก าหนดโดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน ก.ล.ต 
บรษิทัจดัการจะช าระเงนิใหผู้ข้ายคนืหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัค านวณมูลค่าและราคาดงักล่าวตามทีไ่ดร้บัการ
ผ่อนผนั โดยมใิหน้ับรวมวนัหยุดท าการของผูป้ระกอบธุรกจิการจดัการกองทุนต่างประเทศทีม่ลีกัษณะในท านองเดยีวกบัธุรกจิ
การจดัการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกจิทีเ่กี่ยวขอ้งในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการช าระราคา และหรอืกรณีตาม
ขอ้ “การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตาม
ค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” และ “การหยุดรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน” โดยบรษิทัจดัการจะช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุน
เป็นเช็คขดีคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะในนามผู้ถือหน่วยลงทุน หรอืโดยน าเงนิค่าขายคืนดงักล่าวเข้าฝากในบัญชเีงนิฝากของผู้ถือ
หน่วยลงทุน หรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต ตามที่
ผูถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้จง้ความประสงคไ์ว ้ตามรายละเอยีดในค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวม 

โดยในกรณีทีช่ าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเชค็ขดีคร่อมสัง่จ่ายในนามผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะจดัส่งใหผู้ถ้อืหน่วย
ลงทุน โดยทางไปรษณีย์ หรือโดยวิธีการที่บริษัทจัดการเห็นสมควร หรือโดยให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็น
ผูด้ าเนินการดงักล่าวหรอืบรษิทัจดัการจะด าเนินการใหม้กีารหกักลบหนี้กนัใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุน ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุน
ขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นของบรษิทัจดัการ 

ในกรณีที่ไม่มรีายละเอียดระบุในค าขอเปิดบัญชีกองทุนรวมหรอืกรณีอื่นใดที่บรษิัทจดัการไม่สามารถช าระเงนิให้ผู้ขายคืน
หน่วยลงทุนตามวธิกีารในค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวมของผูส้ ัง่ขายคนืได้ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะพจิารณาช าระค่าขาย
คนืหน่วยลงทุนดงักล่าวดว้ยวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร ทัง้นี้ บรษิทัจดัการอาจมอบหมายใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรบั
ซื้อคนืเป็นผูด้ าเนินการคนืเงนิดงักล่าวแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนแทนบรษิทัจดัการได ้

3 เงื่อนไขในการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

3.1.ค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อค าสัง่ขายคนืถูกต้องครบถ้วน และบรษิทัจดัการได้รบัและได้ท ารายการรบัซื้อ
คนืหน่วยลงทุนแล้ว และผู้ส ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนมจี านวนหน่วยลงทุนตามทะเบียนผู้ถอืหน่วยลงทุนเพยีงพอกบัจ านวน
หน่วยลงทุนที่สัง่ขายคืน ทัง้นี้ผู้ส ัง่ขายคืนหน่วยลงทุน จะยกเลิกหรอืเพิกถอนการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่
บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหด้ าเนินการเป็นอย่างอื่นได ้ทัง้นี้ ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนโดยมจี านวน 
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หน่วยลงทุนหรอืมูลค่าหน่วยลงทุนสงูกว่าขอ้มูลทีป่รากฏตามสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน
ดงักล่าวมผีลท าใหห้น่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนมมีลูค่าต ่ากว่ามลูค่าหรอืมจี านวนต ่ากว่าจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืใน
บญัชขี ัน้ต ่า (ถ้าม)ี บรษิัทจดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงค์ทีจ่ะขายคนืหน่วยลงทุนทัง้หมดตามจ านวนที่ปรากฏใน
สมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน 

หากบรษิทัจดัการจะเปลี่ยนแปลงมูลค่าหรอืจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ต ่าดงักล่าว บรษิทัจดัการจะตดิประกาศ
รายละเอยีดการ 

ให้บรกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ที่ท าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ สถานที่ติดต่อของ
ผูส้นับสนุนการขาย 

หรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และแจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต ทราบ 

3.2. บรษิัทจดัการหรอืนายทะเบียนจะยกเลกิจ านวนหน่วยลงทุนที่ท ารายการขายคืนสมบูรณ์แล้ว ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุนในวนัท าการถดัจากวนัท าการขายคนืหน่วยลงทุนของค าสัง่ขายคนืนัน้ๆ 

เวน้แต่บรษิัทจดัการได้รบัการผ่อนผนัระยะเวลาการค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน 
และราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามที่สมาคมบรษิัทจดัการลงทุนก าหนดโดยได้รบัความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. 
บรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนจะยกเลกิ 

จ านวนหน่วยลงทุนทีท่ ารายการขายคนืสมบูรณ์แล้วตามวรรค 1 ภายในวนัท าการถดัจากวนัทีเ่สรจ็สนิการค านวณดงักล่าว 

3.3. ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถช าระเงินค่าขายคนืหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และผู้ถือหน่วยลงทุนที่สัง่ขายคืน
หน่วยลงทุนตกลงทีจ่ะรบัช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัย์สนิอื่นแทนเงนิ บรษิทัจดัการอาจช าระค่าขาย
คืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นหลักทรพัย์หรือทรพัย์สินอื่น โดยได้รบัความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ ทัง้นี้  ตาม
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่มาคมก าหนด 

3.4. ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจยกเลกิค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนได้ ภายในวนัสุดทา้ยในการรบัเอกสารแสดงความจ านงในการขายคนื
หน่วยลงทุนและตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากบรษิทัจดัการ 

4 การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน 

นายทะเบยีนจะออกและจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัรบัซื้อคนื หรอื
โดยใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเป็นผูด้ าเนินการน าส่ง เวน้แต่กรณีบรษิทัจดัการไดร้บัการผ่อนผนัระยะเวลาการค านวณ
มูลค่าทรพัย์สนิสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนจากส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. นายทะเบยีนจะออกและจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัค านวณ
มลูค่าและราคาดงักล่าวตามทีไ่ดร้บัการผ่อนผนัโดยมใิหน้ับรวมวนัหยุดท าการของผูป้ระกอบธุรกจิการจดัการกองทุนต่างประเทศ
ทีม่ลีกัษณะในท านองเดยีวกบัธุรกจิการจดัการกองทุนรวม และผูป้ระกอบธุรกจิทีเ่กี่ยวขอ้งในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ
การช าระราคา โดยใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเป็นผูด้ าเนินการน าส่ง และหรอืกรณีตามขอ้ “การเลื่อนก าหนดการช าระ
เงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วย
ลงทุน” และ “การหยุดรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน” บรษิัทจดัการและนายทะเบยีนขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดง
สทิธิในหน่วยลงทุนจากหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนเป็นสมุดบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืรูปแบบอื่นที่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้ง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ 
ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ล่วงหน้า 7 วนั 

ก่อนวนัเปลีย่นแปลง 

5. เงื่อนไขอื่นๆ 

5.1. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน โดยบรษิทัจดัการ
จะปิดประกาศรายละเอยีดล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานที่
ตดิต่อของผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุน 



 

           กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เอเชยี แปซฟิิก ไดนามกิ อนิคมั อคิวติี ้เพื่อการเลีย้งชพี    10 

5.2. บรษิทัจดัการอาจเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลง
ทน โดยบรษิัทจดัการจะตดิประกาศรายละเอียดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ทีท่ี่ท าการทุก
แห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน เช่น การ
เพิม่เตมิวธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนดงัต่อไปนี้ 

5.2.1 การขายคนืหน่วยลงทุนผ่านการบรกิารธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์ ไดแ้ก่ การบรกิาร ธุรกรรมทีใ่ชว้ธิกีารทาง     
        อเิลก็ทรอนิกสท์ัง้หมดหรอืแต่บางส่วน เช่น 

- การขายคนืหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงนิอตัโนมตัิ (automatic teller machine) (ถา้ม)ี 

- บรกิารธนาคารทางโทรศพัท ์(telebanking) (ถา้ม)ี 

- อนิเทอรเ์น็ต (internet) (ถา้ม)ี 

- สื่ออื่นใดทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั หรอืทีบ่รษิทัจดัการอาจเพิม่เตมิในอนาคต 

โดย การใหบ้รกิารดงักล่าวจะเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

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

5.3. กรณีผูข้ายคนืหน่วยลงทุนส่งค าสัง่ขายคนืและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากขอ้มูลไม่สมบูรณ์ และหรอืไม่ชดัเจน และ
บรษิทัจดัการไม่สามารถให้ผู้ถอืหน่วยลงทุนแก้ไขหรอืยนืยนัข้อมูลไดไ้ม่ว่าด้วยเหตุใด บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะไม่
ด าเนินการขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าว 

ทัง้นี้ ผูข้ายคนืหน่วยลงทุนยนิยอมและตกลงส่งค าสัง่ขายคนืตวัจรงิ และเอกสารทัง้หมดใหบ้รษิทัจดัการภายใน 3 วนันับแต่
วนัทีม่กีารส่งค าสัง่ขายคนืทางโทรสารนัน้ และหากบรษิทัจดัการไดด้ าเนินการตามค าสัง่ขายคืนทางโทรสารของผูส้ ัง่ขายคนื
หน่วยลงทุนแล้ว หากข้อมูลทางโทรสารและตวัจรงิไม่ตรงกนั หรอืบรษิัทจดัการไม่ได้รบัเอกสารตวัจรงิไม่ว่าด้วยเหตุใด 
บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนไดม้อบหมายและใหค้วามเหน็ชอบใหบ้รษิทัจดัการด าเนินการตามขอ้มูลทีไ่ดร้บัทาง
โทรสาร 

5.4. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัปรุงเปลีย่นแปลงวนั และ/หรอืระยะเวลาท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเพื่อความเหมาะสม 
หรอืเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม โดยบรษิัทจดัการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บรกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั 
ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้น
การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

5.5. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปิดบญัชกีองทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ม่มยีอดคงเหลอืโดยไม่ต้องแจง้ให้ผูถ้อืหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้า 

5.6 บรษิัทจดัการจะไม่รบัซื้อคืนหน่วยลงทุนหากเกิดกรณีตามข้อ “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอื
ค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” “การหยุดรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดที่บรษิัทจดัการได้สงวนสิทธิในการรบัซื้อคืน
หน่วยลงทุนไวใ้นรายละเอยีดโครงการ (ถา้ม)ี 

5.7. ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงวนัหรอืเวลาในการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนใหแ้ตกต่างจาก
ทีก่ าหนดไวใ้นโครงการหรอืขอ้ผูกพนัของกองทุนรวมเป็นการชัว่คราว อนัเนื่องจากมกีารเปลี่ยนแปลงวนัหรอืเวลาในการ
ให้บรกิารของผู้ให้บรกิารตามที่ส านักงานก าหนดซึ่งส่งผลกระทบต่อการซื้อขายทรพัย์สินที่กองทุนรวมไปลงทุน บรษิัท
จดัการกองทุนรวมสามารถด าเนินการดงักล่าวไดเ้พยีงเท่าทีม่คีวามจ าเป็น ทัง้นี้ ใหถ้อืว่าบรษิทัจดัการกองทุนรวมไดป้ฏบิตัิ
ใหเ้ป็นไปตามโครงการหรอืขอ้ผกูพนัแลว้ 

เงื่อนไข ข้อจ ากดั หรือสิทธิในการระงบั การโอน หรือการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน : 

การช าระค่ารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนดว้ยหลกัทรพัย์ หรอืทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิ 

กรณีบรษิทัจดัการไม่สามารถช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเงนิ และจะช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอื
ทรพัยส์นิอื่นแทน 
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บรษิทัจดัการจะก าหนดขัน้ตอนการด าเนินการต่อไป โดยตอ้งไดร้บัมตพิเิศษใหช้ าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเป็นหลกัทรพัย์ 
หรอืทรพัยส์นิ 

อื่นแทนเงนิสดไดต้ามเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งดงัต่อไปนี้ 

(1) การช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าว มวีตัถุประสงคเ์พื่อใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนน าหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นนัน้ไปช าระ   
     เป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นทีบ่รษิทัจดัการเป็นผูร้บัผดิชอบด าเนินการ 

(2) บรษิทัจดัการไม่สามารถช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเงนิ 

(3) ผูถ้อืหน่วยลงทุนตกลงรบัช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิได้ 

การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน : 

1. บรษิัทจดัการอาจเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผู้ถอืหน่วยลงทุนที่มคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมเปิดไวแ้ลว้ได ้เฉพาะในกรณีทีก่ าหนดไวด้งัต่อไปนี้ 

(1) บรษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแล้ว มคีวามเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีทีเ่ขา้เหตุดงัต่อไปนี้ โดยไดร้บั
ความเหน็ชอบของผูดู้แลผลประโยชน์แล้ว 

(ก) มเีหตุจ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน หลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิของกองทุนรวมเปิดไดอ้ย่างสมเหตุสมผล  
 หรอื 

(ข) มีเหตุที่ท าให้กองทุนรวมไม่ได้รบัช าระเงนิจากหลักทรพัย์หรอืทรพัย์สินที่ลงทุนไว้ตามก าหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ  
 ดงักล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการกองทุนรวม 

(2) มคี าสัง่ขายคนืก่อนหรอืในช่วงระยะเวลาที่บรษิัทจดัการพบว่า ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามที่ระบุไว้ในข้อ 
"ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรพัย์สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน" และผู้ดูแล
ผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา 

2. การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตาม 1 (1) (2) หรอื (3) ใหบ้รษิทัจดัการปฏบิตัติาม  
   หลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี้ 

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

(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนก าหนดการช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน 
ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบเรื่องดงักล่าวดว้ยวธิกีารใดๆโดยพลนั 

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

(4) ในระหว่างการเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคนื หากมผีู้ถือหน่วยลงทุนสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดงักล่าว ให้บรษิัท
จดัการกองทุนรวมรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้องช าระค่าขายคนืแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามล าดบัวนัที่ส่งค าสัง่ขายคนื
ก่อนหลงั 

เงื่อนไขและข้อจ ากดัในการจดัสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

กรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกนิกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทุนรวม บรษิัท
จดัการจะไม่นับคะแนนเสยีงส่วนทีเ่กนิกว่า 1 ใน 3 เวน้แต่กรณีทีม่กีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดงักล่าวมผีูถ้อื
หน่วยลงทุนเพยีงรายเดยีวจะนับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวไดเ้ตม็ตามจ านวนทีถ่อือยู่ 

ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนมคี าสัง่ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมโอนยา้ยการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อ  การเลี้ยงชพี
ไปยงักองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพีอื่น บรษิทัจดัการกองทุนรวมต้องโอนเงนิลงทุนในหน่วยลงทุนพรอ้มดว้ยผลประโยชน์ทัง้หมด
ภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัทีค่ านวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน 
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เงื่อนไข ข้อจ ากดั การไม่ขายไม่รบัซ้ือคืนไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามสัง่ : 

• บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน โดยบรษิัทจดัการจะติด
ประกาศรายละเอียดล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ที่ท าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ สถานที่ติดต่อของ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุน 

• บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัปรุงเปลีย่นแปลงวนั และ/หรอืระยะเวลาท าการขายหน่วยลงทุนเพื่อความเหมาะสม หรอื
เพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม โดยไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการ
ใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 30 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ี ่ท าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

• บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะหยุดรบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนชัว่คราว ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ตามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร ทัง้นี้ 
เพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั โดยบรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าและบรษิทัจดัการจะ
ตดิประกาศรายละเอยีดดงักล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัด าเนินการทีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานที่
ตดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และ/หรอืเวป็ไซตข์องบรษิทัจดัการ เวน้แต่กรณีที่
เกดิจากปัจจยัทีค่วบคมุไม่ได ้หรอืกรณจี าเป็นและสมควร บรษิทัจดัการจะแจง้การเปลีย่นแปลงดงักล่าวโดยทนัที 

• บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงวนัและเวลาท าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนดงักล่าว ตามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร 
โดยจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ ส านักงานของบรษิทัจดัการ และ/หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบั
ซื้อคนื (ถา้ม)ี 

• บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัปรุงเปลีย่นแปลงระยะเวลาท าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเพื่อความเหมาะสม โดยเป็นไป
เพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนและกองทุนรวม โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว 
ล่วงหน้า 30 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบั
ซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

8. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย 

8.1 ค่าธรรมเนียมรวม 

ประมาณการค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด ในอตัราไม่เกินร้อยละ : 5.35 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธิ
ของกองทุนรวม 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : - 

8.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี ในอตัราไม่เกินร้อยละ : 1.61 ต่อปี ของมลูค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน
รวม 

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอตัราไม่เกินร้อยละ : 0.11 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิอง
กองทุนรวม 

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอตัราไม่เกินร้อยละ : 0.75 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิ
สุทธขิองกองทุนรวม 

ค่าธรรมเนียมท่ีปรึกษาการลงทุน : ไม่ม ี

ค่าธรรมเนียมการจดัจ าหน่าย : ไม่ม ี

ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ : ม ี

ประมาณการค่า ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 2.47 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ (ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวม) : 
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1. ค่าใชจ้่ายในการจดัตัง้กองทุน ค่าธรรมเนียมการจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม และค่าธรรมเนียมการจด    
    ทะเบยีนเพิม่ทุนของกองทุนรวม ตามทีจ่่ายจรงิ 

2. ค่าธรรมเนียมการจดทะเบยีนเพิม่ทุนของกองทุนรวม ตามทีจ่่ายจรงิ 

3. ค่าโฆษณาประชาสมัพันธ์กองทุนเพื่อการเสนอขายหน่วยลงทุน ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการจดัสมัมนาเผยแพร่ข้อมูล 
    เกี่ยวกบักองทุนรวม การส่งเสรมิการขาย ค่าใชจ้่ายในการลงนามในสญัญาต่างๆ อนัเกี่ยวเนื่องกบักองทุน และค่าใชจ้่าย  
    ดา้นการตลาดอื่น ๆ ทัง้นี้ ค่าใชจ้่ายดงักล่าวจะเรยีกเกบ็จากกองทุนตามจ านวนทีจ่่ายจรงิ 

4. ค่าใชจ่้ายทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการด าเนินงานและบรหิารกองทุน ตามทีจ่่ายจรงิเช่น 

4.1 ค่าใชจ้่ายทีเ่กี่ยวเนื่องกบัการลงทุนในหลกัทรพัย์และทรพัยส์นิของกองทุน เช่น ค่านายหน้าซื้อขายหลกัทรพัยห์รอืตรา
สารต่างๆ ภาษี ค่าอากรแสตมป์ ค่าใช้จ่ายในการโอนหลักทรพัย์ ค่าใช้จ่ายในการจัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
หลกัทรพัย์ ค่าใช้จ่ายในการเบกิเอกสารสทิธิในหลกัทรพัย์ เช่น ใบหุ้นกู้ ค่าใช้จ่ายในการโอนและรบัโอนหลกัทรพัย์ 
และค่าใชจ้่ายอื่นๆ ที่เกิดจากการซื้อขายหลกัทรพัย์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการใช้บรกิารของสถาบนั
การเงนิทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการบรหิารกองทุน และหรอืค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นใดทีท่ าใหก้องทุนสามารถลงทุนใน
หลกัทรพัยแ์ละหรอืทรพัยส์นินัน้ได ้

4.2 ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกบัการจดัท าบัญชแีละรายงานของกองทุน เช่น ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี 
ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิจากการลงบญัชกีองทุน หรอืการจดัท ารายงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

4.3 ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการขายและหรือรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน เช่น ค่าจดัท า ค่าผลิต และน าส่งค าขอเปิดบัญชี
กองทุนรวมเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน ค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน ค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน บตัรตวัอย่างลายมอืชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน ใบยนืยนั ใบเสรจ็รบัเงนิ ใบก ากบัภาษี (ถ้าม)ี รายงานการถือหน่วย
ลงทุน แบบฟอร์ม รายงาน หรอืเอกสารอื่นใดทีใ่ช้เพื่อประโยชน์ในการซื้อขายสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน และค่าใชจ้่ายใน
การจัดท าและผลิตเอกสารดังกล่าวเป็นภาษาต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายในการรบัช าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน และ
ค่าใชจ้่ายในการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งกบัวธิกีารซื้อขายหน่วยลงทุน
ทีบ่รษิทัจดัการเปิดใหบ้รกิารแก่ผูล้งทุน 

4.4 ค่าใชจ้่ายที่เกี่ยวเนื่องกบัการแก้ไขเพิ่มเตมิรายละเอยีดโครงการ เช่น ค่าใช้จ่ายในการขอมติ สรุปมติ และตรวจสอบ
มตผิูถ้อืหน่วยลงทุน การจดัประชุมผูถ้อืหน่วยลงทุน การแจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุน การประกาศหนังสอืพมิพ ์

  4.5 ค่าใชจ้่ายในการจดัท า ผลติ และน าส่งเอกสารและรายงานตามทีก่ฎหมายก าหนด เช่น หนังสอื ชี้ชวน รายงานทุกรอบ
ปีบัญชีรายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานเกี่ยวกับข้อมูลการจดัการกองทุนรวม เพื่อน าส่งแก่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน และหรอืผู้ดูแลผลประโยชน์ ผูส้อบบญัชี และผู้เกี่ยวขอ้งอื่น ๆ ของ
กองทุน 

4.6 ค่าใชจ้่ายในการแปลเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการและการด าเนินงานของกองทุนเป็นภาษาต่างประเทศ 

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

4.8 ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการช าระหนี้ด้วยทรพัย์สินอื่น  เช่น ค่าใช้จ่ายในการบรหิารทรพัย์สิน ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้บริการทางกฎหมาย และศาล เช่น ค่าที่ปรกึษากฎหมาย ค่าร่างและตรวจสอบนิติกรรม 
สญัญา ค่าบรกิารทางกฎหมายเพื่อรกัษาสทิธหิรอืเพื่อตดิตามหนี้สนิ หรอืประโยชน์อื่นใดของกองทุน ค่าธรรมเนียม
ศาล ค่าธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิจากการจ าน า จ านองปลดจ าน า จ านอง ประเมนิราคา ค่าภาษอีากร ประกนัภยั 

4.9 ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายในการใชบ้รกิารธนาคาร สถาบนัการเงนิ หรอืผูใ้หบ้รกิารภายนอกอื่น ๆ เพื่อประโยชน์ของ
กองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน 

4.10 ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายตามสญัญาระหว่างกองทุนและบุคคลภายนอก เช่น สญัญาแต่งตัง้ผูส้นับสนุนการขายหรอื
รบัซื้อคนืสญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัจ าหน่าย 

4.11 ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายอื่น ๆ เช่น ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิจากการตดิตามทวงถามหนี้สนิของกองทุน 
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 5. ค่าบรกิารแก่บุคคลภายนอก ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าติดต่อสื่อสาร ค่าประกาศหนังสอืพิมพ์ ค่าเดนิทาง ที่
เกีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการกองทุน ตามทีจ่่ายจรงิ 

 6. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายในการเลกิกองทุน และช าระบญัชกีองทุน เช่น ค่าใชจ้่ายในการสอบบญัชเีมื่อเลกิกองทุน ค่า 

ธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ในระหว่างการช าระบญัชีกองทุน ค่าใชจ้่ายในการช าระเงนิ หรอืทรพัย์สนิอื่นให้ผู้ถอืหน่วย
ลงทุน ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่กดิจากการทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไม่มารบัเงนิหรอืทรพัย์สนิ หรอืไม่น าเชค็ไปขึน้เงนิจาก
ธนาคาร เช่น ค่าใชจ้่ายในการวางทรพัย์ ค่าใชจ้่ายในการจดทะเบยีนเลกิกองทุนกบัส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามที่
จ่ายจรงิ 

7. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิ 
ตามทีจ่่ายจรงิ 

8. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ของผูดู้แลผลประโยชน์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการฟ้องรอ้งบรษิัทจดัการใหป้ฏบิตัหิน้าทีห่รอืเรยีก
ค่าสนิไหมทดแทนความเสยีหายจากบรษิัทจดัการ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม หรอืเมื่อได้รบัค าสัง่จาก
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามทีจ่่ายจรงิ 

9. ค่าใช้จ่ายในการลงประกาศหนังสอืพมิพ์ที่เกี่ยวข้องกบักองทุน ตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอืส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งก าหนด เช่น การประกาศมลูค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
หน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุน ตามทีจ่่ายจรงิ 

10. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดจากการติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อแจ้งข่าวสารข้อมูลตามที่
คณะกรรมการก.ล.ต. และหรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งก าหนด หรอืเพื่อประโยชน์ของผู้
ถอืหน่วยลงทุนหรอืกองทุนโดยรวม รวมถงึค่าใชจ้่ายในการจดัประชุมผูถ้อืหน่วยลงทุน ตามทีจ่่ายจรงิ 

11. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ทีเ่กดิจากการควบรวมกองทุน ตามทีจ่่ายจรงิ 

12. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ทีเ่กดิจากการกู้ยมืเงนิหรอืเขา้ท าธุรกรรมการขายโดยมสีญัญาซื้อคนืเมื่อบรษิทัจดัการมี
เหตุจ าเป็นตอ้งบรหิารสภาพคล่องของกองทุนเปิดเป็นการชัว่คราว ตามทีจ่่ายจรงิ 

13. ค่าใช้จ่ายในการให้ความรูแ้ละฝึกอบรมผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื เพื่อประโยชน์ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของ
กองทุนตามทีจ่่ายจรงิ 

14. ค่าธรรมเนียมและหรือค่าใช้จ่ายส าหรับหน่วยงานภายนอกในการท าหน้าที่ติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม  
(Independent Oversight Entity : IOE) หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง (ถา้ม)ี 

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายอื่นใดทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการบรหิารจดัการกองทุน หรอืตามทีส่ านักงาน ก.ล.ต. อนุญาตตามทีจ่่าย
จรงิ 

หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี จะไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้รบัฝากทรพัย์สินในต่างประเทศทัง้ในรูปแบบ
ค่าธรรมเนียมรายปี และ ค่าธรรมเนียมการปฎิบัติงานในธุรกรรมตามค าสัง่ของบริษัทจัดการ  (Transaction Fees) และ
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการให้บรกิารงานผู้รบัฝากทรพัย์สนิในต่างประเทศ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายงานศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ใน
ต่างประเทศ ตามทีจ่่ายจรงิ เป็นตน้ 

8.3 ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเกบ็จากผู้สัง่ซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน 

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end fee) 

เงื่อนไขในการก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน : ไม่ม ี

ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูค่าซื้อขาย 

ค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (Back-end fee) 

เงื่อนไขในการก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน : ไม่ม ี

ประมาณการค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูค่าซื้อขาย 
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ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ (Switching in) 

อตัราค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า : อตัราค่าธรรมเนียมเดยีวกนั ทัง้จากกองทุนรวมภายใตบ้รษิทัจดัการ
เดยีวกนั และจากบรษิทัจดัการอื่น 

ประมาณการอตัราค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า : อตัราเดยีวกบัค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end fee) 

ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก (Switching out) 

อตัราค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก : อตัราค่าธรรมเนียมเดยีวกนั ทัง้กรณีสบัเปลี่ยนออกไปยงักองทุน
รวมภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการ และบรษิทัจดัการอื่น 

ประมาณการอตัราค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก : อตัราเดยีวกบัค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนื (Back-
end fee) 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

บรษิทัจดัการจะหกัค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่บรษิทัจดัการจะต้องช าระใหก้บักองทุน
ปลายทาง (กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนเปิดต้นทาง) หรอื หกัค่าธรรมเนียมจากค่าซื้อหน่วยลงทุน (กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุน
เปิดปลายทาง) 

ในกรณีที่มปีระเดน็เกี่ยวกบัภาษีที่เกี่ยวข้องกบัค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 
และค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นสทิธปิระโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิในการ
เรยีกเก็บค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมการ
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนแยกต่างหาก โดยไม่รวมค านวณในราคาขายหน่วยลงทุน ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี 
โดยในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมการ
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนบรษิัทจดัการอาจใช้มูลค่าหน่วยลงทุนล่าสุดของกองทุนนี้ในวนัท าการก่อนหน้าวนัส่งค าสัง่ดงักล่าว
เป็นเกณฑใ์นการค านวณค่าธรรมเนียม 

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ม ี

ค่าธรรมเนียม : 0.0 บาท 

ต่อหน่วยลงทุน : 0.0 หน่วย 

หรือเศษของ : 0.0 หน่วย 

ในอตัรา ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : ม ี

ฉบบัละ : 0.0 บาท 

ในอตัรา ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

ค่าปรบักรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองท่ีก าหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่ม ี

ค่าธรรมเนียมอ่ืน : ม ี

ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ : ม ี

ในอตัราไม่เกิน ร้อยละ ของมูลค่าหน่วยลงทุน : 0.0 

ตามทีจ่่ายจรงิ 

รายละเอียดเพ่ิมเติม (ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเกบ็จากผู้สัง่ซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน) : 

 

 

 



 

           กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เอเชยี แปซฟิิก ไดนามกิ อนิคมั อคิวติี ้เพื่อการเลีย้งชพี    16 

1. ค่าธรรมเนียมการโอนเงนิค่าซื้อและขายคนื (ถา้ม)ี 

ผู้ถือหน่วยลงทุนจะถูกเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมการโอนเงนิค่าซื้อและค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามที่ธนาคารพาณิชย์หรอื
สถาบนัการเงนิเรยีกเกบ็จรงิ 

2. บรษิทัจดัการอาจเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายอื่น ๆ จากผูล้งทุนหรอืผู้ถอืหน่วยลงทุน ในกรณีทีผู่ล้งทุนหรอืผูถ้ือ
หน่วยลงทุนรอ้งขอให้บรษิัทจดัการหรอืนายทะเบียนด าเนินการ ใด ๆ ให้เป็นกรณีพเิศษ นอกเหนือจากการด าเนินการ
ตามปกตขิองบรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีน หรอืใหด้ าเนินการทีพ่สิูจน์ไดว่้าเป็นความประสงค์เฉพาะตวัของผูล้งทุนหรอืผู้
ถอืหน่วยลงทุน เช่น ค่าธรรมเนียมการขอเปลี่ยนขอ้มูลทางทะเบยีนใหม่ เช่น หนังสอืรบัรองสทิธิ หนังสอืรบัรองการโอน
หน่วยลงทุน เป็นต้น โดยบรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะคดิค่าธรรมเนียมจากผูล้งทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน 
ตามทีจ่่ายจรงิหรอืตามอตัราทีบ่รษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทุนก าหนดในการใหบ้รกิารลกัษณะดงักล่าว 

3. บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิในการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน/ การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน/ การสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุนกบัผูล้งทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากนั ตามประเภทของผูล้งทุน ตามมลูค่าการซื้อหน่วยลงทุน ตามระยะเวลาการถอื
ครองหน่วยลงทุน ตามช่องทางการซื้อขายหน่วยลงทุน หรอืตามเงื่อนไขทีบ่รษิทัจดัการอาจก าหนดขึน้ในอนาคต เพื่อเป็น
การอ านวยความสะดวก และเป็นประโยชน์ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ จะเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวในหนังสอืชี้ชวนส่วนสรุป
ขอ้มูลส าคญั ทัง้นี้ หากมกีารเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดงักล่าวบรษิทัจดัการจะประกาศให้ผูล้งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 
วนั ณ ที่ท าการของบรษิัทจดัการ และผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และ/หรอืประกาศทางเวบ็ไซด์ของ
บรษิทัจดัการ 

8.4 วิธีการค านวณและตดัจ่ายค่าธรรมเนียม 

1. การค านวณค่าธรรมเนียมตามหวัขอ้ค่าธรรมเนียมทีเ่รยีกเก็บจากผู้สัง่ซื้อหรอืผู้ถอืหน่วยลงทุน และ หวัขอ้ค่าธรรมเนียม
และค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในท านอง
เดยีวกนัไวแ้ล้ว 2. การค านวณค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน
หน่วยลงทุน จะค านวณเป็นรายวนัและเรยีกเกบ็จากกองทุนเป็นรายเดอืน ภายใน 10 วนัท าการถดัจากวนัสิ้นเดอืน หรอื
ตามระยะเวลาที่บรษิัทจดัการเห็นสมควร 3. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกบัการบรหิารจดัการกองทุนในหวัข้อ อื่น ๆ จะเรยีก
เกบ็ตามทีจ่่ายจรงิ ในทางบญัชบีรษิทัจดัการจะพจิารณาตดัจ่ายทัง้จ านวนหรอืทยอยตดัจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายของกองทุนเฉลี่ย
เท่ากนัทุกวนัตามระยะเวลาทีจ่ะได้รบัประโยชน์จากค่าใช้จ่ายนัน้ ทัง้นี้ การตดัค่าใชจ้่ายดงักล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐาน
การบญัชทีีเ่กี่ยวขอ้ง 4.ในกรณีทีมู่ลค่าของกองทุนรวมในขณะที่จดทะเบยีนกองทรพัย์สนิเป็นกองทุนรวมมมีูลค่าไม่น้อย
กว่า 50 ล้านบาท หากต่อมากองทุนรวมมมีูลค่าลดลงน้อยกว่า 50 ล้านบาท บรษิัทจดัการจะเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมการ
จดัการตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้ 

4.1 ค่าธรรมเนียมทีเ่รยีกเกบ็ตอ้งเป็นอตัรารอ้ยละทีไ่ม่สูงกว่าอตัราร้อยละของค่าธรรมเนียมเดมิทีบ่รษิทัจดัการเรยีกเกบ็ใน
ช่วงเวลาทีก่องทุนรวมมมีลูค่าไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาทโดยค านวณตามมลูค่าทีต่ราไวข้องหน่วยลงทุน 4.2 ในกรณีอื่น
นอกเหนือจากกรณีตาม 

4.2 ใหบ้รษิทัจดัการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการจดัการในอตัราทีแ่สดงได้ว่าเหมาะสมและเป็นธรรม ทัง้นี้ โดยไดร้บัความ
เหน็ชอบจากส านักงาน มูลค่าของกองทุนรวมใหค้ านวณตามมูลค่าทีต่ราไวข้องหน่วยลงทุนบรษิทัจดัการจะเรยีกเกบ็
ค่าธรรมเนียมการจดัการเป็นอตัรารอ้ยละของมลูค่าทรพัยส์นิหรอืมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวมเท่านัน้ 

  8.5 การเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย 

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายตามขอ้ “ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากผูซ้ื้อหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนและกองทุน” อาจ
มกีารเปลีย่นแปลงได ้โดยไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิรายละเอยีดโครงการ โดยบรษิทัจดัการจะด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

1. ในกรณีที่บรษิัทจดัการกองทุนรวมมคีวามประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรอืค่าใช้จ่ายตามที่ได้ระบุไวใ้นโครงการและได้
ด าเนินการดงักล่าวแล้ว ให้บรษิัทจดัการกองทุนรวมเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวใหผู้้ลงทุนทราบอย่างทัว่ถึงภายใน 3 วนัท า
การนับแต่วนัทีม่กีารลดค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายดงักล่าว ทัง้นี้ การเปิดเผยขอ้มลูตอ้งกระท าโดยวธิกีารทีเ่หมาะสมอนั
ท าใหม้ัน่ใจไดว่้าผูล้งทุนไดร้บัทราบขอ้มูลดงักล่าว เช่น เผยแพร่ขอ้มูลไวบ้นเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการกองทุนรวม หรอื 
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ณ สถานทีใ่นการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบรษิัทจดัการกองทุนรวม และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุน (ถา้ม)ี เป็นตน้ 

การลดค่าธรรมเนียมหรอืค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าส านักงานให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิม่เติม
โครงการในเรื่องดงักล่าวเมื่อบรษิทัจดัการกองทุนรวมไดด้ าเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว 

2. ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นตามที่ระบุไว้ใน
โครงการ บรษิทัจดัการกองทุนรวมต้องค านึงถงึความสมเหตุสมผลกบัสภาพปกตทิางธุรกจิและประโยชน์ของลูกคา้เป็น
ส าคญั และต้องเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างทัว่ถึงดว้ยวธิกีารทีเ่หมาะสมอนัท าให้มัน่ใจไดว่้าผู้
ลงทุนไดร้บัทราบขอ้มลูดงักล่าว โดยอย่างน้อยต้องจดัใหม้กีารเผยแพร่ขอ้มูลไวบ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการกองทุนรวม 
และ ณ สถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบรษิัทจดัการกองทุนรวม และผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื
หน่วยลงทุน (ถา้ม)ี ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้ 

2.1 ในกรณีทีก่ารเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้ไม่เกนิกว่าอตัราขัน้สงูของค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเดมิ
ตามทีร่ะบุไว้ในโครงการ ให้บรษิัทจดัการกองทุนรวมเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 
วนัท าการก่อนการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนยีมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้ 

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

(ก) ในกรณีทีก่ารเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้ไม่เกนิกว่าอตัรารอ้ยละ 5 ของอตัราขัน้สูงดงักล่าว ให้
บรษิัทจดัการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดงักล่าวให้ผูล้งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วนัก่อนการเรยีกเก็บ
ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายทีเ่พิม่ขึน้ดงักล่าว 

(ข) ในกรณีทีก่ารเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้เกนิกว่าอตัรารอ้ยละ 5 ของอตัราขัน้สูงดงักล่าว บรษิทั
จดัการกองทุนรวมตอ้งไดร้บัมตพิเิศษ 

ในการเปิดเผยขอ้มลูตามวรรคหนึ่ง มใิหน้ ามาใชก้บักรณีทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมไดร้บัมตพิเิศษ” 

ทัง้นี้ การเปลี่ยนแปลงข้อ 2 (2.2) ให้บรษิทัจดัการแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วนันับแต่วนั
เปลีย่นแปลงค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายดงักล่าว 

9. เคร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องของกองทุนรวม 

- เครื่องมอืการก าหนดใหผู้ล้งทุนเป็นผูร้บัภาระค่าใชจ้่าย 

การปรบัมูลค่าทรพัย์สินสุทธิด้วยสูตรการค านวณท่ีสะท้อนต้นทุนในการซ้ือขายทรพัย์สินของกองทุนรวม (swing 
pricing) : 

กองทุนรวมทัว่ไป 

อตัราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2.00 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

ด้วยวิธีปฏิบติั : Full swing pricing , Partial swing pricing 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

1. บรษิัทจดัการจะก าหนดอตัรา swing factor สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน และบรษิัทจดัการจะพจิารณา
เลือกใช้ Swing Pricing ที่เป็น Full Swing Pricing หรอื Partial Swing Pricing ตามดุลพนิิจของบรษิัทจดัการ โดยค านึงถึง
ประโยชน์ของกองทุนและผูถ้อืหน่วยลทุนเป็นส าคญั 

2. swing factor มหีลกัการในการพจิารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางทีบ่รษิทัจดัการก าหนด ซึ่งบรษิทัจดัการอาจพจิารณา
ใชข้อ้มูลประมาณการภายใตข้อ้เทจ็จรงิทีม่อียู่และหรอืสมมตฐิานและหรอืการประเมนิจากปัจจยัทีเ่กี่ยวขอ้งเท่าที่สามารถท าได้
เพื่อใหส้ามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ โดยบรษิัทจดัการอาจพจิารณาปัจจยัต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง 
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ได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื้อหรือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bid-ask spread ที่
เปลี่ยนแปลงไปจากการซื้อขายทรพัยส์นิ ความผนัผวนในตลาดซื้อขายทรพัย์สนิ ภาวะสภาพคล่องของตลาดทรพัยส์นิทีล่ดลง
จากปกต ิต้นทุนและค่าใชจ้่ายในการรกัษาสดัส่วนการลงทุน ต้นทุนและค่าใชจ้่ายการท าธุรกรรม REPO เพื่อเสรมิสภาพคล่อง
รองรบัธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้าม)ี ภาษีและหรอือากรแสตมป์ทีเ่กี่ยวขอ้ง หรอืต้นทุนและค่าใชจ้่ายอื่นทีเ่กี่ยวขอ้ง รวมถงึปัจจยั
อื่นๆ ทีก่ระทบสภาพคล่องของหลกัทรพัยท์ีก่องทุนรวมลงทุน เป็นตน้ 

3. Swing Thresholds มหีลกัการในการพจิารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางทีบ่รษิทัจดัการก าหนด โดยบรษิทัจดัการอาจ
พจิารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจรงิที่มอียู่และหรอืสมมติฐานและหรอืการประเมนิจากปัจจยัที่เกี่ ยวข้องเท่าที่
สามารถท าได้เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ โดยค านึงถึงปัจจยัที่เกี่ยวข้องกบัสภาพ
คล่องของกองทุนรวมเป็นส าคญั ทัง้นี้ บรษิัทจดัการอาจพจิารณาปัจจยัต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ไดแ้ก่ พอร์ตการลงทุน นโยบาย
การลงทุนสภาวะตลาดของทรพัย์สนิทีล่งทุน รวมถงึปัจจยัอื่นๆ ทีก่ระทบสภาพคล่องของหลกัทรพัย์ทีก่องทุนรวมลงทุน เป็น
ตน้ 

4. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บรษิทัจดัการ จะไม่ใช ้Swing Pricing พรอ้มกบั Anti-dilution levies – ADL (ถา้ม)ี แต่สามารถใชร้่วมกบั
เครื่องมอืในการบรหิารความเสีย่งสภาพคล่องอื่นไดโ้ดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

5. ในกรณีที่เป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บรษิทัจะด าเนินการตามข้อมูลที่ไดร้บัจากผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อ
คนืเท่าทีส่ามารถท าได ้(best effort) ภายใตส้ถานการณ์และขอ้จ ากดัในขณะนัน้ 

ขอ้สงวนสทิธิ ์

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

2. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัเพิม่หรอืลดอตัรา swing factor ทีเ่กบ็จรงิไดต้ามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร ซึ่งจะปรบัเพิม่
ไม่เกนิอตัราสงูสุดทีร่ะบุไวใ้นโครงการ 

3. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะน าค่าซื้อหน่วยลงทุนทีช่ าระเงนิดว้ยเชค็รวมเขา้เป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวนัท าการทีม่กีารใช้
เครื่องมอื swing pricing และบรษิทัจดัการจะน ายอดซื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวไปใช้ในการพจิารณาและหรอืตดัสนิใจเรื่องต่าง 
ๆ ที่เกี่ยวข้องการใช้เครื่องมือ swing pricing ในวนัท าการนัน้ ทัง้นี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการ
ด าเนินการใด ๆ ที่ไดด้ าเนินการหรอืตดัสนิใจไปแล้วทีเ่กี่ยวข้องกบัการใชเ้ครื่องมอื swing pricing ในวนัท าการนัน้ แมห้าก
ภายหลงัปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทัง้หมดหรอืบางส่วนของวันท าการนัน้ไม่สามารถเรยีกเก็บเงนิได้และรายการซื้อ
หน่วยลงทุนทีช่ าระดว้ยเชค็ทีเ่รยีกเกบ็ไม่ไดน้ัน้ ไม่ไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทุน ซึง่เป็นไปตามดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

4. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลี่ยนแปลงแนวทางด าเนินการระหว่างการใชเ้ครื่องมอื  โดยจะยงัคงเป็นไปตามที่ส านักงาน
ก.ล.ต.และหรอืสมาคมบรษิทัจดัการลงทุนและหรอืหน่วยงานทีม่อี านาจอื่นกาหนดใหบ้รษิทัจดัการด าเนินการได้ 

5. บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิไม่ใช้เครื่องมอื swing pricing ดงักล่าวในกรณีที่พิจารณาแล้วว่าค าสัง่ซื้อ-ขาย-สบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนไม่มผีลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมนีัยส าคญั และ/หรอือาจใช้ร่วมกบัเครื่องมอืในการบรหิารสภาพ
คล่องอื่นๆ แลว้แต่กรณ ีโดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

การพจิารณาใชเ้ครื่องมอื 

1. บรษิัทจดัการอาจพจิารณาใช้ Swing Pricing ที่แตกต่างกนัได้ในแต่ละวนัท าการ ที่มกีารใช้เครื่องมอืนี้โดยเป็นไปตามดุลย
พนิิจของบรษิทัจดัการ โดยค านึงถงึและรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนและความเหมาะสมในทางปฏบิตัเิป็นส าคญั 

2. ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาใช้ partial swing pricing จะเป็นการใชเ้ฉพาะวนัท าการซื้อขายใดทีส่ดัส่วนของมูลค่าซื้อขาย
หน่วยลงทุนสุทธขิองกองทุน เทยีบกบัมูลค่าทรพัย์สนิสุทธทิัง้หมดของกองทุน มคี่าเกนิกว่า swing threshold ทีบ่รษิทัจดัการ
ก าหนด โดยทีม่ลูค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธขิองกองทุน ค านวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการ
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หกัดว้ยมูลค่าการขายคนืหน่วยลงทุน (redemption) และหกัด้วยมูลค่าการสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุนออก (switch out) 

ทัง้นี้ รายละเอยีดวธิกีารค านวณเป็นไปตามวธิทีีบ่รษิทัจดัการก าหนด 
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กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้  swing pricing บริษัทจัดการจะพิจารณา
ด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบักองทุนปลายทาง 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

กองทุนรวม feeder fund, fund of funds และกองทุนทมีกีารลงทุนแบบ Cross Investing Fund เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช ้
swing pricing บรษิทัจดัการจะพจิารณาด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบักองทุนปลายทาง 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : เมื่อกองทุนปลายทางใช้ swing pricing บรษิัทจดัการจะด าเนินการให้สอดคล้องกบักองทุนปลายทาง
ตามข้อมูลที่ได้รบัจาก กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ่งเป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจดัการ และค านึงถึง
ประโยชน์ของกองทุนและผูถ้อืหน่วยลทุนเป็นส าคญั 

อย่างไรก็ตาม บรษิทัจดัการอาจพจิารณาไม่ใชเ้ครื่องมือใหส้อดคล้องกบักองทุนปลายทางกไ็ด้ ในกรณีที่บรษิทัจดัการพจิารณา
แล้วว่าค าสัง่ซื้อ-ขาย-สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่มผีลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมนีัยส าคญั หรอืเห็นว่าการใช้
เครื่องมืออื่นมีความเหมาะสมในทางปฏิบัติมากกว่า ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจดัการ ทัง้นี้  โดยค านึงถึงประโยชน์ของ
กองทุนเป็นส าคญั 

บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง เงื่อนไข และ/หรอืหลกัเกณฑ์การใช้ swing pricing ให้สอดคล้องกับ
กองทุนต่างประเทศทีก่องทุนไทยลงทุน ในกรณีทีก่องทุนไทยมกีารเปลีย่นแปลงประเภทและลกัษณะพเิศษของกองทุนรวมหรอืมี
การเปลีย่นกองทุนหลกัในอนาคต (ถา้ม)ี 

- การก าหนดเงื่อนไขหรอืขอ้จ ากดัในการรบัค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน 

ระยะเวลาท่ีต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period) : 

กองทุนรวมทัว่ไป 

เม่ือผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าเกินกว่า : 10.00 % ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิ

จะต้องแจ้งบริษทัจดัการล่วงหน้าเป็นเวลา : 5 วนัท าการ 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

1. ในกรณีที่เป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บรษิทัจะด าเนินการตามข้อมูลที่ไดร้บัจากผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อ
คนืเท่าทีส่ามารถท าได ้(best effort) ภายใตส้ถานการณ์และขอ้จ ากดัในขณะนัน้ 

ขอ้สงวนสทิธิ ์

1. ในกรณีทีม่กีารใช ้Notice period และมเีหตุทีท่ าใหต้้องใชเ้ครื่องมอือื่นดว้ย บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏบิตักิบัค าสัง่ที่ได้
จาก Notice period นัน้เช่นเดยีวกบัค าสัง่ที่ได้ตามปกติในวนัที่ท ารายการด้วย ทัง้นี้ บรษิัทจดัการอาจพิจารณาใช้ Notice 
period ร่วมกับเครื่องมืออื่น ได้แก่ Swing pricing, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรือ
เครื่องมืออื่น ๆ หรอือาจไม่ใช้เครื่องมอื Notice period ดงักล่าวในกรณีที่พิจารณาแล้วว่าค าสัง่ซื้อ-ขาย-สบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนไม่มผีลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมนีัยส าคญั โดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปรบัเพิ่มหรอืลด Notice period ได้ตามที่บริษัทจดัการเห็นสมควร ซึ่งจะปรบัเพิ่มไม่เกิน 
Notice period สูงสุดที่ก าหนดไวใ้นโครงการ โดยบรษิัทจดัการจะเปิดเผยทางเวบ็ไซด์ของบรษิัทจดัการและในหนังสอืชี้ชวน
ส่วนขอ้มลูกองทุนรวมหรอืผ่านทางช่องทางอื่นทีบ่รษิทัจดัการก าหนด 

3. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะน าขอ้มลูของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถา้ม)ี มาใชใ้นการพจิารณาและหรอืตดัสนิใจเรื่องต่าง ๆ ที ่

เกีย่วขอ้งการการใชเ้ครื่องมอื Notice period ในวนัท าการนัน้ 

การพจิารณาใชเ้ครื่องมอื 

1. บรษิทัจดัการอาจพจิารณาใช ้Notice period ทีแ่ตกต่างกนัไดใ้นแต่ละวนัท าการทีม่กีารใชเ้ครื่องมอืนี้โดยเป็นไปตามดุลยพนิิจ
ของบรษิทัจดัการ โดยค านึงถงึและรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนและความเหมาะสมในทางปฏบิตัเิป็นส าคญั 

2. บรษิัทจดัการอาจพจิารณาใช้และก าหนดระยะเวลา Notice period โดยมหีลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและ
แนวทางทีบ่รษิทัจดัการก าหนด โดยพจิารณาจากปัจจยัต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง โดยบรษิทัจดัการอาจพจิารณาใช้ ขอ้มูลประมาณ



 

           กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เอเชยี แปซฟิิก ไดนามกิ อนิคมั อคิวติี ้เพื่อการเลีย้งชพี    20 

การภายใต้ขอ้เทจ็จรงิทีม่อียู่และหรอืสมมตฐิานและหรอืการประเมนิจากปัจจยัทีเ่กี่ยวขอ้งเท่าทีส่ามารถท าไดเ้พื่อใหส้ามารถ
ด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ๆ โดยค านึงถงึปัจจยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสภาพคล่องของกองทุนรวมเป็นส าคญั 
ทัง้นี้บริษัทจดัการอาจพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน สภาวะตลาดของ
ทรพัยส์นิทีล่งทุน รวมถงึปัจจยัอื่นๆ ทีก่ระทบสภาพคล่องของหลกัทรพัยท์ีก่องทุนรวมลงทุน เป็นตน้ 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ notice period บรษิัทจดัการสามารถจะพิจารณา
ด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบักองทุนปลายทางได ้

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds และกองทุนทมีกีารลงทุนแบบ Cross Investing Fund เมื่อกองทุนปลายทางมกีาร
ใช ้Notice period บรษิทัจดัการจะพจิารณาด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบักองทุนปลายทาง 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : เมื่อกองทุนปลายทางใช ้notice period บรษิทัจดัการจะด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบักองทุนปลายทางตาม
ข้อมูลที่ได้รบัจาก กองทุนปลายทาง โดยใช้หลกัการ best effort ซึ่งผู้ถือหน่วยอาจจะต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคนืหน่วย
ลงทุน หรอื เป็นไปตามดุลพนิิจของบรษิทัจดัการ และค านงึถงึประโยชน์ของกองทุนและผูถ้อืหน่วยลทุนเป็นส าคญั 

อย่างไรก็ตาม บรษิทัจดัการอาจพจิารณาไม่ใชเ้ครื่องมอืให้สอดคล้องกบักองทุนปลายทางกไ็ด้ ในกรณีที่บรษิทัจดัการพจิารณา
แล้วว่าค าสัง่ซื้อ-ขาย-สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่มผีลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมนีัยส าคญั หรอืเห็นว่าการใช้
เครื่องมืออื่นมีความเหมาะสมในทางปฏิบัติมากกว่า ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจดัการ ทัง้นี้  โดยค านึงถึงประโยชน์ของ
กองทุนเป็นส าคญั 

บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง เงื่อนไขและ/หรอืหลักเกณฑ์การใช้ Notice period ให้สอดคล้องกับ
กองทุนต่างประเทศทีก่องทุนไทยลงทุน ในกรณีทีก่องทุนไทยมกีารเปลีย่นแปลงประเภทและลกัษณะพเิศษของกองทุนรวมหรอืมี
การเปลีย่นกองทุนหลกัในอนาคต (ถา้ม)ี 

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) : 

กองทุนรวมทัว่ไป 

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต า่กว่าร้อยละ : 10.00 ของมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

โดยบริษทัจดัการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 7 วนัท าการ 

ในทุกรอบเวลา : 30 วนั 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

1. บรษิทัจดัการจะท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (redemption) และสบัเปลีย่นออก (switch out) ไม่เกนิ Redemption Gate ตาม
ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ณ วนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ เวน้แต่กรณีทีก่องทุนมสีภาพคล่องเพยีงพอ บรษิทัจดัการ
ขอสงวนสทิธทิีจ่ะรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเกนิกว่า Redemption Gate ทีป่ระกาศใช ้

2. ในกรณีที่บรษิัทจดัการก าหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณีดงักล่าว Redemption 
Gate จะใชเ้ฉพาะวนัท าการซื้อขายใดที ่สดัส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธขิองกองทุน เทยีบกบั มูลค่าทรพัย์สนิสุทธิ
ทัง้หมดของกองทุน มคี่าเท่ากบัหรอืมากกว่า Gate threshold ที่บรษิัทจดัการก าหนด โดยที่ มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิ
ของกองทุน ค านวณจาก มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเขา้ (switch in) หกั
ดว้ยมลูค่าการขายคนืหน่วยลงทุน (redemption) และหกัดว้ยมลูค่าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก (switch out) 

3. บรษิัทจดัการจะพจิารณาก าหนดวธิีการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสดัส่วน (pro-rata 
basis) ของค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลีย่นออก ณ วนัทีใ่ช ้Redemption Gate ดงันัน้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจไม่ไดร้บั
การจดัสรรหน่วยลงทุน และมูลค่าหน่วยลงทุนทัง้จ านวน ในวนัที่ส่งค าสัง่ขายคนืหรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนนัน้ รวมทัง้อาจ
ไม่ไดร้บัเงนิค่าขายคนืทัง้จ านวนภายในระยะเวลาทีก่ าหนดไว ้

ส าหรบัค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลีย่นออกส่วนทีเ่หลือ บรษิทัจดัการจะน าไปท ารายการในวนัท าการรบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุนถดัไป รวมกบัค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออกใหม่ตามสดัส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มกีารจดัล าดบั
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ก่อน-หลงัของค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน โดยปัจจุบนับรษิัทจดัการยงัไม่เปิดให้มกีารยกเลิกค าสัง่รับซื้อคนืหน่วยลงทุนและ
สบัเปลีย่นออกจากผูถ้อืหน่วยลงทุนทีส่่งค าสัง่มาแล้วในวนัทีม่กีารใช ้Redemption Gate ดงักล่าว 

อย่างไรกต็าม หากเมื่อบรษิทัจดัการมรีะบบงานส าหรบัรองรบัการจดัการกรณีเปิดให้มกีารยกเลกิค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน
และสบัเปลี่ยนออก บรษิัทจดัการอาจเปิดให้มกีารยกเลิกค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออกส่วนที่ เหลอืได้ ซึ่งจะ
เป็นไปตามเงื่อนไขและวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการก าหนด ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าก่อนการด าเนินการดงักล่าว 

4. บรษิัทจดัการอาจพจิารณาก าหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครัง้แตกต่างกนัได้ แต่ Redemption Gate 
จะไม่ต ่ากว่า Redemption Gate ขัน้ต ่า และ gate period จะไม่มากกว่าระดบัเพดานทีร่ะบุไวใ้นโครงการ 

5. บรษิทัจดัการจะท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลีย่นออก ไม่เกนิ Redemption Gate ตามราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ณ 
วนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ เว้นแต่กรณีที่กองทุนมสีภาพคล่องเพียงพอ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะรบัซื้อคนื
หน่วยลงทุนหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเกนิกว่า Redemption Gate ทีป่ระกาศใช ้

6. บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบเมื่อมกีารใช้ Redemption gate โดยไม่ชกัชา้ 

7. ในกรณีทีม่กีารใช้เครื่องมอื Redemption Gate นี้ บรษิัทจดัการอาจใช้ร่วมกบัเครื่องมอืในการบรหิารความเสี่ยงสภาพคล่อง
อื่นไดโ้ดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

8. ในกรณีที่เป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บรษิทัจะด าเนินการตามข้อมูลที่ไดร้บัจากผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อ
คนืเท่าทีส่ามารถท าได ้(best effort) ภายใตส้ถานการณ์และขอ้จ ากดัในขณะนัน้ 

ขอ้สงวนสทิธิ ์

1. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธิทีจ่ะปรบัเพิม่หรอืลดอตัรา Gate threshold รวมถงึเปลี่ยนแปลง gate period ไดต้ามดุลยพนิิจของ
บรษิัทจดัการ โดยจะปรบัลดไม่ต ่ากว่า Redemption Gate ขัน้ต ่าที่ระบุในโครงการ และไม่เกิน Gate period สูงสุด ที่ระบุใน
โครงการ ทัง้นี้ รายละเอยีดวธิกีารค านวณเป็นไปตามวธิทีีบ่รษิทัจดัการก าหนด 

2. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ทีป่ระกาศใช ้

3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางด าเนินการระหว่างการท า Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก
Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที่ก าหนด การใช้เครื่องมืออื่นแทน Redemption Gate เป็นต้น (ถ้าม)ี ทัง้นี้ ในกรณีที่ไม่
สามารถช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนในส่วนทีเ่หลอืได ้บรษิทัจดัการอาจพจิารณายกเลกิค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนทัง้หมดทีค่า้ง
อยู่ในรายการ และแจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีถู่กยกเลกิค าสัง่โดยไม่ชกัชา้ 

4. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะน าขอ้มูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถ้าม)ี มาใชใ้นการพจิารณาและหรอืตดัสนิใจเรื่องต่าง ๆ ที่
เกีย่วขอ้งการการใชเ้ครื่องมอื Redemption Gate ในวนัท าการนัน้ 

5. บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิไม่ใช้เครื่องมือ Redemption Gate ดงักล่าวในกรณีที่พิจารณาแล้วว่าค าสัง่ซื้อ-ขาย-สบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุนไม่มผีลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมนีัยส าคญั โดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

การพจิารณาใชเ้ครื่องมอื 

1. บรษิัทจดัการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate ที่แตกต่างกนัในแต่ละวนัท าการที่มกีารใช้เครื่องมอืนี้โดยเป็นไปตามดุลย
พนิิจของบรษิทัจดัการ โดยค านึงถงึและรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนและความเหมาะสมในทางปฏบิตัเิป็นส าคญั 

2. บรษิทัจดัการอาจพจิารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีทีเ่กดิสถานการณ์ไม่ปกติ หรอืประเมนิว่าสถานการณ์อาจจะไม่
ปกติ โดยบริษัทจดัการอาจก าหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย  Gate threshold ได้ โดยค านึงถึงปัจจยัที่
เกี่ยวข้องกบัสภาพคล่องของกองทุนรวมเป็นส าคญั ทัง้นี้ บรษิทัจดัการอาจพจิารณาปัจจยัต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง ไดแ้ก่ มคีวาม
ผนัผวนในตลาดซื้อขายทรพัย์สนิ สภาพคล่องของตลาดทรพัย์สนิลดลงจากภาวะปกติ สภาพคล่องของกองทุนรวมผดิปกติ 
หรอืประเมนิว่าสภาพคล่องของกองทุนจะไม่สอดคล้องกบัปรมิาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม เกดิการไถ่ถอนผดิปกติ เกดิการ
ไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ที่ก าหนดไว้ หรอืปัจจยัอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของบรษิัทจดัการ รวมถึงปัจจยั
อื่นๆทีก่ระทบสภาพคล่องของหลกัทรพัยท์ีก่องทุนรวมลงทุน เป็นตน้ 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ redemption gate บริษัทจัดการจะพิจารณา
ด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบักองทุนปลายทาง 
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รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds และกองทุนทมีกีารลงทุนแบบ Cross Investing Fund เมื่อกองทุนปลายทางมกีาร
ใช ้Redemption gate บรษิทัจดัการจะพจิารณาด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบักองทุนปลายทาง 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : เมื่อกองทุนปลายทางใช้ redemption gate บรษิัทจดัการจะด าเนินการให้สอดคล้องกบักองทุนปลายทาง 
ตามข้อมูลที่ได้รบัจาก กองทุนปลายทาง โดยใช้หลกัการ best effort ซึ่งผู้ถือหน่วยอาจจะได้รบัช าระเงินจากค าสัง่รบัซื้อคืน
หน่วยลงทุนและสบัเปลีย่นออก เฉลีย่ตามสดัส่วน (pro-rata basis) ของค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลีย่นออก ณ วนัทีใ่ช ้
Redemption Gate หรอืเป็นไปตามดุลพนิิจของบรษิทัจดัการ และค านึงถงึประโยชน์ของกองทุนและผูถ้อืหน่วยลทุนเป็นส าคญั 

อย่างไรก็ตาม บรษิทัจดัการอาจพจิารณาไม่ใชเ้ครื่องมอืใหส้อดคล้องกบักองทุนปลายทางกไ็ด ้ในกรณีที่บรษิทัจดัการพจิารณา
แล้วว่าค าสัง่ซื้อ-ขาย-สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่มผีลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมนีัยส าคญั  หรอืเห็นว่าการใช้
เครื่องมืออื่นมีความเหมาะสมในทางปฏิบัติมากกว่า ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจดัการ ทัง้นี้  โดยค านึงถึงประโยชน์ของ
กองทุนเป็นส าคญั 

บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธใินการเพิ่มเตมิ/เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและ/หรอืหลกัเกณฑ์การใช้ Redemption gate ให้สอดคล้องกบั
กองทุนต่างประเทศทีก่องทุนไทยลงทุน ในกรณีทีก่องทุนไทยมกีารเปลีย่นแปลงประเภทและลกัษณะพเิศษของกองทุนรวมหรอืมี
การเปลีย่นกองทุนหลกัในอนาคต (ถา้ม)ี 

- การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ทีร่บัไวห้รอืจะหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน (suspension of 

dealings) 

บริษทัจดัการกองทุนรวมสามารถด าเนินการได้สูงสุดไม่เกิน (วนัท าการ) : 1 

เวน้แต่จะไดร้บัการผ่อนผนัเวลาดงักล่าวจากส านักงาน ก.ล.ต. โดยบรษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแล้ว มคีวามเชื่อโดยสุจรติ
และสมเหตุสมผลว่า จ าเป็นต้องระงบัการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยไดร้บัความเห็นชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ กรณีเกดิเหตุตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด 

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

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีร่บัไวแ้ล้ว หรอืเป็นการหยุดรบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนแก่ผูล้งทุนเฉพาะ  
    ราย เน่ืองจากปรากฏขอ้เทจ็จรงิดงันี้ 

    (ก) บรษิทัจดัการกองทุนรวมมเีหตุอนัควรสงสยัว่าผูล้งทุนรายนัน้ ๆ มสี่วนเกีย่วขอ้งกบัการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

(1) การกระท าทีเ่ป็นความผดิมูลฐานหรอืความผดิฐานฟอกเงนิตามกฎหมายเกีย่วกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอก   
     เงนิไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทย หรอืกฎหมายต่างประเทศ 

(2) การใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย 

(3) การกระท าทีเ่ป็นการปฏบิตัติามค าสัง่เกีย่วกบัการยดึหรอือายดัทรพัยส์นิโดยบุคคลผูม้อี านาจตามกฎหมาย 

    (ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถด าเนินการรู้จกัลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ใน   
         สาระส าคญั 

2. อยู่ในระหว่างด าเนินการเปลี่ยนใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมรายอื่นเขา้บรหิารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจดัการของตนอนั 
เนื่ องมาจาก การที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ว่าดว้ยการด ารงเงนิกองทุนของผูป้ระกอบธุรกจิการจดัการกองทุนรวม 
การจดัการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลกัทรพัยแ์ละการคา้หลกัทรพัย์ และการจดัจ าหน่ายหลกัทรพัย์ทีเ่ป็น
หน่วยลงทุน และการเป็นผูจ้ดัการเงนิทุนสญัญาซื้อขายล่วงหน้า ซึง่ใหก้ระท าไดไ้ม่เกนิ 3 วนัท าการ 
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10. ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน : 

ค านวณภายใน : 2 วนัท าการ 

และประกาศภายใน : 3 วนัท าการ 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

บริษัทจดัการจะค านวณมูลค่าทรพัย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์  และวิธีการที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ประกาศก าหนด ก าหนด และตามทีส่มาคมบรษิัทจดัการลงทุนก าหนดโดยไดร้บัความเหน็ชอบ
จากส านักงาน ก.ล.ต. บรษิัทจดัการจะใช้ราคาหน่วยลงทุนในต่างประเทศ ณ สิ้นวนัท าการ ในการค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิ 
ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

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

ทัง้นี้ หากข้อมูลดงักล่าวไม่ปรากฏอยู่ในระบบข้างต้น บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่อ้างอิงจากแหล่งอื่ น 
ภายใต้ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ เช่น อัตราแลกเปลี่ยนจาก APEX หรือ Reuter ณ วันท าการค านวณมูลค่า
ทรพัย์สนิสุทธแิละมูลค่าหน่วยลงทุน ทีเ่วลาประมาณ 16.00 น. หรอืระบบอื่นใดทีม่กีารเผยแพร่ขอ้มูลและสามารถอา้งองิได้ เป็น
ตน้ เป็นเกณฑ์ในการค านวณมลูค่าทรพัย์สนิสุทธเิป็นเงนิบาท โดยอตัราแลกเปลี่ยนทีอ่า้งองิจะตอ้งเป็นไปตามทีป่ระกาศสมาคม 
หรอืประกาศทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด 

การค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธแิยกตามรายชนิดของหน่วยลงทุน ผูล้งทุนสามารถศกึษารายละเอยีดไดท้ี ่www.principal.th 

ในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง บรษิทัจดัการจะด าเนินการและชดเชยราคาตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารที่ ก าหนดในประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนและหรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์ว่าดว้ยเรื่องการ
ด าเนินการในกรณทีีม่ลูค่าหน่วยลงทุนหรอืราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง 

ในกรณีที่ได้รบัความเหน็ชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ เนื่องจากมเีหตุจ าเป็นและสมควรทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุม ของบรษิัท
จดัการ โดยเหตุดงักล่าวส่งผลให้บรษิทัจดัการไม่ไดร้บัขอ้มูลเกี่ยวกบัราคาของทรพัย์สนิทีก่องทุนลงทุน หรอืไม่สามารถค านวณ
หรอืประกาศมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนื หน่วยลงทุนได้ บรษิทัจดัการจะ
ด าเนินการประกาศสาเหตุ และแนวทางปฏบิตัใิหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบผ่านช่องทาง ทีเ่ขา้ถงึไดง้่ายและทัว่ถึง ภายในเวลาที่ผู้
ลงทุนสามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูในการตดัสนิใจลงทุนได ้

 



 

 

แนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียง 
ผูล้งทุนสามารถตรวจดแูนวทางในการใชส้ทิธอิอกเสยีงและการด าเนินการใชส้ทิธอิอกเสยีงในการประชุมผูถ้อืหุน้ของ

บรษิทัต่างๆ ในรอบปีปฏทินิไดจ้าก website ของบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 
 

รายชือ่บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมกีารท าธรุกรรมกบักองทุนรวม 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคมั อิควิต้ี เพื่อการเล้ียงชีพ 

ตัง้แต่วนัท่ี  1  ธนัวาคม  2564 ถึงวนัท่ี  30  พฤศจิกายน  2565 
 

Principal Asset Management Berhad (ประเทศมาเลเซยี) 
           

หมายเหตุ :  ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการท าธุรกรรมกบับุคคลที่เกี่ยวขอ้งกบักองทุนรวมได้ที่ บรษิัทจดัการ
โดยต รง  ห รือที่  website ข องบ ริษั ท จัด ก าร (www.principal.th) แ ละส านั ก งาน  ก .ล .ต . 
(www.sec.or.th)  

 
 

รายชื่อผู้จดัการกองทุนท่ีบริหารจดัการกองทุนรวม 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคมั อิควิต้ี เพื่อการเล้ียงชีพ 

1. นายศุภกร ตุลยธญั, CFA 
2. นายวทิยา เจนจรสัโชต,ิ CISA 
3. น.ส.วริยิา โภไคศวรรค ์
5. นายธนา เชนะกุล, CFA 
7. นายประพจน์ อว้นเจรญิกุล 

หมายเหตุ  : ผู้ลงทุ นสามารถดูรายชื่ อผู้จ ัดการกองทุนทั ้งหมดได้ที่  website ของบริษัทจัดการ 
                  (www.principal.th) 

 
 รายงานรายละเอียดการรบัคา่ตอบแทน หรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีมิใช่ดอกเบีย้ หรือผลประโยชน์ทัว่ไปท่ีเกิดจาก

การลงทุน 
- ไม่ม ี- 

 
รายงานการรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทนุใช้บริการบุคคลอ่ืน (Soft Commission) 

ของธรุกิจกองทุนรวม 
- ไม่มกีารรบัผลประโยชน์ตอบแทนจากการใชบ้รกิารบุคคลอื่น (Soft Commission) - 

 
ค่านายหน้าทัง้หมดจากการท่ีบริษทัสัง่ซื้อขายหลกัทรพัยฯ์ 

- ไม่ม ี- (เป็นการซื้อ/ขายหน่วยลงทุน) 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                ส่วนข้อผกูพนั
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  1. บริษทัจดัการ :  

ชื่อ : บรษิทั หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนพรนิซเิพลิ จ ากดั  

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

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

สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบ :  

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

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

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

(4)  ชีแ้จงและด าเนินการใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุนชี้แจงขอ้มลูใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนหรอืผูท้ีส่นใจจะ
ลงทุนทราบในกรณีทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการ หรอืมเีหตุการณ์ทีม่ผีลกระทบอย่างมนีัยส าคญัต่อสทิธปิระโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน
หรอืต่อการตดัสนิใจในการลงทุนหรอืต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุนของกองทุนรวม  

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

(6)  เสนอขายหน่วยลงทุนเกนิจ านวนเงนิทุนของโครงการไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 15 ของจ านวนเงนิทุนของโครงการ หากบรษิทัจดัการแสดง
ความประสงค์ดงักล่าวไวอ้ย่างชดัเจนในโครงการ  

(7)  ออกใบหน่วยลงทุน หรอืหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืสมุดบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืปรบัปรุงรายการในสมุดบญัชี
แสดงสทิธใินหน่วยลงทุนใหเ้ป็นปัจจุบนั และส่งใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน ตามรายละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นโครงการ  

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

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

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

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

(12) บรษิทัจดัการอาจเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดม้คี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด
ไดต้ามรายละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นโครงการและตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

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

(14) ในกรณีทีก่องทุนเปิดไม่สามารถช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนได ้และผูถ้อืหน่วยลงทุนทีส่ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุน
ตกลงทีจ่ะรบัช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิบรษิทัจดัการอาจช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าว
เป็นหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิอื่นได ้โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ ทัง้นี้ ตามทีก่ าหนดในรายละเอยีดโครงการและตาม
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่มาคมก าหนด 
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(15) จดัท างบการเงนิของกองทุนรวมใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการบญัชสี าหรบักจิการทีม่ธีุรกจิเฉพาะดา้นการลงทุน และตามหลกัเกณฑแ์ละ
วธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

(16) จดัท ารายงานทุกรอบปีบญัช ีเพื่อแสดงขอ้มลูเกีย่วกบักองทุนเปิดของรอบปีบญัช ีและส่งรายงานดงักล่าวใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ชีื่อ
อยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนและส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในสามเดอืนนับแต่วนัสิน้ปีบญัช ีทัง้นี้ หากบรษิทัจดัการเลอืก
จดัท าและส่งรายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดอืนตามปีปฏทินิใหร้ะยะเวลาการส่งรายงานเพื่อแสดงขอ้มลูเกีย่วกบักองทุนรวมของรอบปี
บญัชขียายเป็นภายในสีเ่ดอืนนับแต่วนัสิน้ปีบญัช ี 

(17) จดัท ารายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดอืนของรอบปีบญัชหีรอืปีปฏทินิ เพื่อแสดงขอ้มลูเกีย่วกบักองทุนเปิดของรอบระยะเวลาหกเดอืนนัน้ 
และส่งรายงานดงักล่าวใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ชีื่ออยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนและส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในสองเดอืน
นับแต่วนัสิน้รอบระยะเวลาหกเดอืนดงักล่าว ทัง้นี้ ในกรณีทีบ่รษิัทจดัการเลอืกจดัท าและส่งรายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดอืนตามรอบปี
บญัช ีใหบ้รษิทัจดัการไดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งจดัท าและส่งรายงานดงักล่าวในรอบระยะเวลาหกเดอืนหลงัส าหรบัปีบญัชนีัน้  

(18) จดัใหม้รีายงานทุกรอบปีบญัช ีรายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดอืนของรอบปีบญัชหีรอืปีปฏทินิ ของรอบระยะเวลาล่าสุดไว ้ณ ทีท่ าการ
ทุกแห่งของบรษิทัจดัการ และสถานทีต่ดิต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุน เพื่อใหผู้ถ้อื
หน่วยลงทุนสามารถตรวจดูไดแ้ละจดัส าเนาใหเ้มื่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรอ้งขอ  

(19) จดัท าและส่งรายงานเกี่ยวกบัขอ้มูลการจดัการกองทุนรวมส าหรบัทุกรอบระยะเวลา 6 เดอืนของรอบปีบญัชหีรอืของรอบปีปฏทินิและ
รายงานทุกรอบปีบญัชขีองกองทุนตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด และส่งรายงานดงักล่าวแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ชีื่ออยู่ใน
ทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนและส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 2 เดอืนนับแต่วนัสิ้นรอบระยะเวลา 6 เดอืน และ ภายใน 3 เดอืน
นับแต่วนัสิน้ปีบญัช ีทัง้นี้ หากบรษิทัจดัการเลอืกจดัท าและจดัส่งรายงานรอบปีบญัชตีามรายงานรอบปีปฎทินิ บรษิทัจดัการสามารถ
ขยายระยะเวลาการส่งรายงานเพื่อแสดงขอ้มลูเกี่ยวกบักองทุนรวมเป็นภายใน 4 เดอืนนับแต่วนัสิ้นรอบปีบญัชขีองกองทุน ตามล าดบั 
การจดัส่งรายงานดงักล่าวใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนนัน้ ใหบ้รษิทัจดัการจะด าเนินการอย่างน้อยดว้ยวธิกีารอย่างหนึ่งอย่างใด ดงัต่อไปนี้ 

(1) จดัส่งรายงานดงักล่าวในรปูแบบเอกสารสิง่พมิพ ์หรอื สื่อบนัทกึขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกส์ 

(2) เผยแพร่รายงานดงักล่าวบนเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการกองทุนรวม 

ทัง้นี้ ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนแจง้ความประสงคใ์หจ้ดัส่งรายงานดงักล่าวโดยวธิกีารตาม (1) ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมด าเนินการ
ตามวธิกีารดงักล่าวดว้ย 

ทัง้นี้ ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการเลอืกจดัท ารายงานรอบปีบญัชขีองกองทุน บรษิทัจดัการจะไดร้บัการยกเวน้ไม่ตอ้งจดัท าและจดัส่งรายงาน
ในรอบระยะเวลา 6 เดอืนหลงัส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชนีัน้ เวน้แต่ในกรณีทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต.หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ใหค้วามเหน็ชอบหรอืมปีระกาศแก้ไขเป็นอย่างอื่น  

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

(21) จดัใหม้ผีูดู้แลผลประโยชน์ทีม่คีุณสมบตัติามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต ว่าดว้ยคุณสมบตัขิองผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน
รวมและหากมเีหตุตอ้งเปลีย่นตวัผูดู้แลผลประโยชน์ไม่ว่าเพราะเหตุใด บรษิทัจดัการจะกระท าไดต้่อเมื่อไดร้บัอนุญาตจากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน  

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

(23) แต่งตัง้นายทะเบยีนของกองทุนตามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร  

(24) แต่งตัง้ผูช้ าระบญัชกีองทุนเมื่อยุตหิรอืเลกิกองทุน ทัง้นี้ โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน  

(25) ด าเนินการทีเ่กีย่วเนื่องกบัการบรหิารจดัการกองทุน เช่น การเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหลกัทรพัยท์ีก่องทุนลงทุน ดูแล ตดิตามสทิธขิอง
กองทุน การด าเนินการทางกฎหมายเพื่อประโยชน์ของกองทุน  
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(26) ด าเนินการเลกิกองทุนเมื่อมลูค่าหน่วยลงทุนหรอืมผีูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนเขา้ข่ายตอ้งเลกิกองทุนตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารที่
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

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

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

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

บรษิทัจดัการกองทุนรวมมหีน้าทีป่ฏบิตัติามขอ้ผกูพนั โครงการจดัการกองทุนรวม กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
ตลอดจนประกาศ กฎ หรอืค าสัง่ทีอ่อกโดยอาศยัอ านาจแห่งกฎหมายดงักล่าว ทัง้นี้ ในกรณีทีข่อ้ก าหนดในขอ้ผกูพนัหรอืโครงการ
จดัการกองทุนรวมขดัหรอืแยง้กบัหลกัเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรอืค าสัง่ดงักล่าว หากบรษิทัจดัการกองทุนไดด้ าเนินการให้
เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรอืค าสัง่นัน้ ใหถ้อืว่าบรษิทัจดัการกองทุนไดป้ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามข้อผกูพนัหรอืโครงการจดัการ
กองทุนรวมแลว้  

เงื่อนไขการเปลี่ยนบรษิทัจดัการ :  

ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นบรษิทัจดัการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยค าสัง่ของส านักงาน หรอืโดยเหตุอื่นใดตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 บรษิทัจดัการกองทุนรวมตอ้งด าเนินการตามทีจ่ าเป็นเพื่อใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมรายใหม่เขา้ท าหน้าทีต่่อไปได ้ซึง่
รวมถงึการส่งมอบเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ใหแ้ก่บรษิทัจดัการกองทุนรวมรายใหม่  

 

  2. ผู้ดแูลผลประโยชน์ :  

ชื่อ : ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน)  

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

สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบ :  

(1)  ดูแลใหบ้รษิทัจดัการปฏบิตัติามหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการจดัการกองทุนและขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุน
กบับรษิทัจดัการ พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอืประกาศส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ทีม่อียู่ในปัจจุบนัและทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิในอนาคต โดยเคร่งครดั  

(2)  รบัฝากทรพัยส์นิของกองทุนโดยแยกไวต้่างหากจากทรพัยส์นิอื่น รวมถงึการดูแลและเกบ็รกัษาทรพัยส์นิของกองทุน รบัเงนิและ
ทรพัยส์นิต่าง ๆ ทีก่องทุนพงึไดร้บัจากการจดัตัง้และจดัการกองทุน เช่น เงนิปันผล ดอกเบีย้รบัจากหลกัทรพัย ์ผลตอบแทน เงนิตน้อื่น
ใดทีไ่ดจ้ากหลกัทรพัยห์รอืจากการจ าหน่ายหรอืเวนคนืหลกัทรพัย ์เงนิช าระค่าซื้อหน่วยลงทุน หรอืเงนิไดอ้ื่นใดของกองทุน โดยดูแล รบั
ฝาก และเกบ็รกัษาไวใ้นบญัชเีงนิฝากและหรอืบญัชทีรพัยส์นิของกองทุนพรอ้มทัง้ดูแลใหก้ารเบกิจ่ายทรพัยส์นิของกองทุนเป็นไปตามที่
ระบุไวใ้นโครงการจดัการกองทุน รวมถงึการจ่ายเงนิจากบญัชเีงนิฝากของกองทุนเพื่อเป็นค่าใชจ้่ายของกองทุนตามค าสัง่ของบรษิทั
จดัการ ทัง้นี้ผูดู้แลผลประโยชน์จะรบัผดิชอบต่อความเสยีหาย ความสูญเสยี หรอืค่าใชจ้่ายใด ๆ ทีเ่กดิขึน้จากการไม่สามารถด าเนินการ
รบัหรอืจ่ายเงนิไดท้นัตามก าหนดเวลาตามค าสัง่ของบรษิทัจดัการ  

(3)  จดัท าบญัชแีสดงการรบัจ่ายทรพัย์สนิของกองทุน เช่น จดัท ารายงานการด าเนินการตามค าสัง่ของบรษิทัจดัการในการรบัเงนิและ
ทรพัยส์นิต่าง ๆ ทีก่องทุนพงึไดร้บัจากการจดัตัง้และจดัการกองทุน เช่น เงนิปันผล ดอกเบีย้ การจ าหน่ายหลกัทรพัย ์จดัท าบญัชีและ
รบัรองความถูกตอ้งของทรพัยส์นิของกองทุนทีร่บัฝากไว ้ 
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(4)  จดัใหม้กีารรบัมอบ ส่งมอบ เปลีย่นแปลง จ าหน่าย รบัช าระ ช าระราคาหลกัทรพัย ์และโอนหลกัทรพัยต์่าง ๆ ทีเ่ป็นทรพัยส์นิของ
กองทุน ตามค าสัง่ของบรษิทัจดัการ โดยผูดู้แลผลประโยชน์จะไดต้รวจสอบรายละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้งใหถู้กตอ้งครบถว้นก่อน  

(5)  จดัท ารายงานการค านวณมลูค่าทรพัยส์นิ มลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และ
รายงานเกีย่วกบัเงนิสดของกองทุน  

(6)  แจง้และรายงานใหบ้รษิทัจดัการทราบถงึสทิธทิีเ่กีย่วเน่ืองกบัทรพัยส์นิทีก่องทุนลงทุน เช่น สทิธใินการเขา้ประชุมผูถ้อืหุน้ สทิธใินการ
จองหุน้เพิม่ทุน สทิธใินการรบัเงนิปันผลหรอืดอกเบีย้หรอืเงนิไดอ้ื่นใดจากหลกัทรพัย ์รวมถงึการแจง้การเปลีย่นแปลงของหลกัทรพัยท์ีม่ ี
ผลกระทบต่อกองทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงมลูค่าหลกัทรพัย ์เป็นตน้ หรอืสถานะการปิดโอนของหลกัทรพัย ์โดยทนัททีีผู่ดู้แล
ผลประโยชน์ไดร้บัทราบขอ้มลูเป็นลายลกัษณ์อกัษร  

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

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

(9)  รบัรองความถูกตอ้งในการค านวณมลูค่าทรพัยส์นิ มลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิและมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคารบัซื้อคนื
หน่วยลงทุน จ านวนหน่วยลงทุนทีเ่พิม่ขึน้จากการจ าหน่ายหน่วยลงทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน และจ านวนหน่วยลงทุนทีล่ดลงจากการขาย
คนืหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุน ซึง่บรษิทัจดัการค านวณไวต้ามทีร่ะบุในรายละเอยีดโครงการ  ทัง้นี้ผูดู้แลผลประโยชน์จะตอ้งร่วม
รบัผดิชอบต่อความสญูเสยี ความเสยีหาย ความรบัผดิ และค่าใชจ้่ายหรอืค่าธรรมเนียมใด ๆ ทีเ่กดิขึน้จากความผดิพลาดในการค านวณ
มลูค่าทรพัยส์นิ มลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการไดค้ านวณ
ไวแ้ละผูดู้แลผลประโยชน์ไดร้บัรองความถูกตอ้งแลว้  

(10) ใหค้วามเหน็ชอบเมื่อบรษิทัจดัการเหน็ว่ามเีหตุจ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอนหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของกองทุนไดอ้ย่าง
สมเหตุสมผล ไม่สามารถค านวณมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุนไดอ้ย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรอืมเีหตุจ าเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครอง
ประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน ซึง่บรษิทัจดัการจะไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บั
มาแลว้ หรอืจะหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน หรอืใหค้วามเหน็ชอบกรณีการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์
หรอืทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิ การรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัยส์นิอื่นแทนการช าระหนี้ตามตราสารแห่งหนี้ตามวธิทีีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนด กรณีราคาขายหรอืราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และกรณีอื่นใด ทีก่ฎหมายหรอืประกาศทีเ่กีย่วขอ้งก าหนดให้
ตอ้งขอความเหน็ชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์  

(11) ใหค้วามเหน็ชอบแก่บรษิทัจดัการในการก าหนดวธิคี านวณมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุนตามราคาทีเ่ป็นธรรม เมื่อมเีหตุจ าเป็นท าใหว้ธิี
ค านวณมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุนตามวธิปีกตไิม่สามารถค านวณมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุนรวมไดอ้ย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรอืมี
เหตุจ าเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผู้ถอืหน่วยลงทุน หรอืในกรณีทีเ่ป็นทรพัยส์นิอื่นของกองทุนทีส่ านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ไม่ไดม้ปีระกาศก าหนดรายละเอยีดไว ้ 

(12) ใหค้วามเหน็เกีย่วกบัการจดัการกองทุนของบรษิทัจดัการ เพื่อเป็นขอ้มลูประกอบในการจดัท ารายงานตามทีป่ระกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด เช่น รายงานทุกรอบปีบญัช ีรายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดอืนของรอบปีบญัชหีรอื
ปีปฏทินิ โดยผูดู้แลผลประโยชน์จะจดัท าและน าส่งถงึบรษิทัจดัการภายใน 60 วนันับแต่วนัสิ้นรอบบญัชขีองกองทุน และ 30 วนั นับแต่
วนัสิน้รอบบญัชขีองกองทุนหรอืปีปฏทินิ ตามล าดบั  

(13) เมื่อเกดิเหตุทีต่อ้งเลกิกองทุน ผูดู้แลผลประโยชน์จะสิน้สุดหน้าทีเ่มื่อผูช้ าระบญัชขีองกองทุนไดจ้ดทะเบยีนเลกิกองทุนกบัส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้นี้ ในระหว่างทีก่ารช าระบญัชยีงัไม่สิน้สุด ผูดู้แลผลประโยชน์จะดูแลและรบัฝากทรพัยส์นิของกองทุนจนกว่าจะ
จดทะเบยีนเลกิกองทุนดงักล่าวกบัส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรยีบรอ้ยแลว้ และผูดู้แลผลประโยชน์จะดูแลตรวจสอบใหผู้ช้ าระ
บญัชปีฏบิตัติามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงาน
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คณะกรรมการ ก.ล.ต. และหากผูช้ าระบญัชกีระท าการหรอืงดเวน้กระท าการตามทีก่ฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งประกาศก าหนด จนก่อใหเ้กดิ
ความเสยีหายแก่กองทุน ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนจะรายงานใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั  

(14) จ่ายเงนิคนืใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ของผูช้ าระบญัช ี 

(15) กรณีทีส่ญัญาสิน้สุดลงไม่ว่าดว้ยเหตุใดกต็าม ผูดู้แลผลประโยชน์จะด าเนินการโอน และหรอืส่งมอบทรพัยส์นิ และขอ้มลูเอกสารทัง้หมด
ของกองทุนใหแ้ก่ผูดู้แลผลประโยชน์รายใหม่หรอืผูช้ าระบญัช ี(แล้วแต่กรณี) หรอืตามค าสัง่ของบรษิทัจดัการหรอืค าสัง่ของส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 30 วนันับแต่วนัทีส่ญัญาสิน้สุดลง 

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

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

ในกรณีทีผู่ดู้แลผลประโยชน์กระท าการ งดเวน้กระท าการ หรอืละเลยไม่ปฏบิตัหิน้าที ่ในการดูแลรกัษาประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน ผู้
ถอืหน่วยลงทุนอาจใชส้ทิธติามมาตรา 132 ประกอบกบัมาตรา 47 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ใน
การฟ้องรอ้งบงัคบัคดกีบัผูดู้แลผลประโยชน์เพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวงได้ 

ผูดู้แลผลประโยชน์ตอ้งไม่กระท าการอนัเป็นการขดักบัผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผูถ้อืหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระท านัน้จะเป็นไป
เพื่อประโยชน์ของผูดู้แลผลประโยชน์เองหรอืประโยชน์ของผูอ้ื่น เวน้แต่เป็นการเรยีกค่าตอบแทนในการท าหน้าที่ 

 เป็นผูดู้แลผลประโยชน์ หรอืเป็นการด าเนินการในลกัษณะทีเ่ป็นธรรมและไดเ้ปิดเผยขอ้มลูใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่าง  
 เพยีงพอแล้ว โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดท้ราบขอ้มลูดงักล่าวมไิดแ้สดงการคดัคา้น 

 ในกรณีทีก่ารด าเนินการใดตอ้งไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน หากบรษิทัจดัการกองทุนรวมไม่ด าเนินการขอมต ิใหผู้ดู้แล  
 ผลประโยชน์มอี านาจด าเนินการตามทีจ่ าเป็นเพื่อขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนได ้ 

เงื่อนไขการเปลี่ยนผูดู้แลผลประโยชน์ :  

บรษิทัจดัการจะเปลีย่นตวัผูดู้แลผลประโยชน์เมื่อปรากฏเหตุขอ้ใดขอ้หนึ่งหรอืหลายขอ้ ดงัต่อไปนี้ ทัง้นี้โดยไดร้บัความเหน็ชอบ  
 จากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.   

(1) เมื่อบรษิทัจดัการหรอืผูดู้แลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง มคีวามประสงคจ์ะบอกเลกิสญัญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ โดยบอกกล่าวใหอ้กี
ฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วนั   

(2) ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการหรอืผูดู้แลผลประโยชน์ไม่ปฏบิตัติามหน้าที่และความรบัผดิชอบทีไ่ดต้กลงไว ้ผูดู้แลผลประโยชน์หรอืบรษิทัจดัการ
อาจบอกเลกิสญัญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ โดยบอกกล่าวใหอ้กีฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 
วนั   

(3) ในกรณีทีม่กีารเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงการจดัการกองทุน หรอืมกีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์หรอืประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกฎหมายหรอืกรณีอื่นใด อนัจะ
มผีลเป็นการเพิม่ภาระหน้าทีแ่ก่ผูดู้แลผลประโยชน์ และผูดู้แลผลประโยชน์ไม่ประสงคจ์ะรบัหน้าทีด่งักล่าว ผูดู้แลผลประโยชน์มสีทิธบิอก
เลกิสญัญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ได ้โดยบอกกล่าวใหบ้รษิทัจดัการทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วนั   

(4) ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนมมีตโิดยเสยีงขา้งมากซึง่คดิตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกึง่หนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนทีข่ายไดแ้ล้ว
ทัง้หมดของกองทุนเรยีกรอ้งใหม้กีารเปลีย่นแปลงผูดู้แลผลประโยชน์   
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(5) ในกรณีทีผู่ดู้แลผลประโยชน์น าขอ้มลูต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการกองทุนหรอืขอ้มลูอื่นทีเ่กีย่วขอ้งกบักองทุนไปเปิดเผย หรอืใชใ้นทาง
ทีก่่อหรอือาจก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อกองทุนหรอืก่อใหเ้กดิประโยชน์แก่ผูดู้แลผลประโยชน์เอง บรษิทัจดัการสามารถบอกเลกิสญัญา
แต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ได ้ทัง้นี้ การบอกเลกิสญัญาจะตอ้งบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกว่า 15 วนั   

(6) ในกรณีทีผู่ดู้แลผลประโยชน์มคีุณสมบตัไิม่เป็นไปตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว่์าดว้ย
คุณสมบตัขิองผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมในภายหลงั บรษิทัจดัการจะด าเนินการใหผู้ดู้แลผลประโยชน์แก้ไขคุณสมบตัใิหถู้กตอ้ง
ภายในสบิหา้วนันับแต่วนัทีบ่รษิทัจดัการทราบเหตุดงักล่าว และแจง้การแกไ้ขดงักล่าวใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน
สามวนัท าการนับแต่วนัทีแ่กไ้ขเสรจ็สิน้  

ในกรณีทีผู่ดู้แลผลประโยชน์มไิดแ้กไ้ขคุณสมบตัใิหถู้กตอ้งภายในก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง บรษิทัจดัการจะขออนุญาตเปลีย่นตวัผูดู้แล
ผลประโยชน์ต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในสบิหา้วนันับแต่วนัทีค่รบก าหนดเวลาดงักล่าว และเมื่อไดร้บัอนุญาตแล้ว บรษิทั
จดัการจะแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์รายใหม่แทนโดยพลนั   

(7) เมื่อผูดู้แลผลประโยชน์เป็นผูล้้มละลายตามค าสัง่ศาล   

(8) ในกรณีทีม่เีหตุใหต้อ้งเปลีย่นตวัผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน และตอ้งแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์อื่นแทน ใหก้ระท าไดต้่อเมื่อ  
 บรษิทัจดัการไดร้บัอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แลว้   

ในกรณีผูดู้แลผลประโยชน์กระท าการอนัเป็นการขดัแยง้กบัประโยชน์ของกองทุนรวมหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ม่เขา้ขอ้ยกเวน้ให้ 
 กระท าได ้หากเป็นกรณีทีม่นีัยส าคญัและไม่สามารถแก้ไขใหห้มดไป ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมมอี านาจบอกเลกิสญัญาแต่งตัง้ 
 ผูดู้แลผลประโยชน์ได ้ 

สถานทีเ่กบ็รกัษาทรพัยส์นิกองทุนรวม :  

ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน)   

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

และ/หรอืทีบ่รษิทั ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั และ/หรอืที ่บรษิทั ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัยใ์นต่างประเทศ  จ ากดั   
 และ/หรอืทีต่วัแทนเกบ็รกัษาทรพัยส์นิทีผู่ดู้แลผลประโยชน์ไดแ้ต่งตัง้ และ/หรอื ผูร้บัฝากทรพัยส์นิใด ๆ  

 

3. นายทะเบียนหน่วยลงทุน 

ชื่อ : บรษิทั หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนพรนิซเิพลิ จ ากดั 

ทีอ่ยู่ : 44 อาคาร ธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย ชัน้ 16 ถนนหลงัสวน แขวงลุมพนิี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0-2686-9595 

 

4. ผู้จดัจ าหน่าย : - 

 

5. ผู้ดแูลสภาพคล่อง (Market Maker) : - 

 

6. ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) : - 

 

7. ท่ีปรึกษาการลงทุน : - 

 

8. ท่ีปรึกษากองทุน : - 
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9. ผู้ประกนั : - 

 

10. ผู้รบัมอบหมายงานด้านการจดัการลงทุน (Outsource) : - 

 

11. คณะตวัแทนผู้ถือหน่วยลงทุน : - 

 

12. Prime Broker – 

 

 13. สิทธิหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน :  

13.1. สทิธใินการขายคนืหน่วยลงทุน :  

        ผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธใินการขายคนืหน่วยลงทุน ตามหวัขอ้ "การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน"  

13.2. สทิธใินการรบัเงนิปันผล :  

       ไม่ม ี 

13.3. สทิธใินการโอนหน่วยลงทุน :  

        ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนและตอ้งช าระค่าใชจ้่ายและค่าธรรมเนียมการโอนตามระเบยีบวธิกีารทีน่ายทะเบยีน  
  กองทุนก าหนด    

13.4. ขอ้จ ากดัการโอนหน่วยลงทุน :  

13.5. สทิธใินการลงมตเิพื่อแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการลงทุนหรอืแกไ้ขวธิจีดัการ :  

13.5.1 ผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธลิงมตเิพื่อใหบ้รษิทัจดัการท าการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนโดยบรษิทัจดัการจะกระท าการ
ตามหวัขอ้ "การขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน และวธิกีารแก้ไขโครงการจดัการกองทุนรวม หรอืแกไ้ขวธิกีารจดัการ"  

13.5.2 กรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนถอืหน่วยลงทุนเกนิกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมดของกองทุนรวม บรษิทั
จดัการจะไม่นับคะแนนเสยีงส่วนทีเ่กนิกว่า 1 ใน 3 เวน้แต่กรณีทีม่กีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดงักล่าวมผีูถ้อื
หน่วยลงทุนเพยีงรายเดยีวจะนับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวไดเ้ตม็ตามจ านวนทีถ่อือยู่ 

13.6. สทิธใินการไดร้บัเงนิคนืเมื่อเลกิโครงการ :  

  ผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธทิีจ่ะไดร้บัเงนิคนืเมื่อบรษิทัจดัการเลกิกองทุนรวม โดยบรษิทัจดัการจะด าเนินการตามหวัขอ้ "การ  
  ช าระบญัชกีองทุนรวมและวธิกีารเฉลีย่เงนิคนืใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนเมื่อเลกิโครงการ"   

13.7. สทิธปิระโยชน์อื่น ๆ :  

13.8. อื่น ๆ :  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนมคีวามรบัผดิจ ากดัเพยีงไม่เกนิค่าหน่วยลงทุนทีย่งัส่งใชแ้ก่บรษิทัจดัการกองทุนรวมไม่ครบ 

การทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงคใ์นการซื้อหรอืลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ไม่ว่าในทอดใด ๆ ใหถ้อืว่าผูถ้อื
หน่วยลงทุนดงักล่าวยอมรบัทีจ่ะผูกพนัตามขอ้ก าหนดในขอ้ผกูพนัซึ่งลงนามโดยผูดู้แลผลประโยชน์ทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้จากบรษิทั
จดัการกองทุนรวมโดยชอบ 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธเิรยีกใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคนืเงนิทุนไดไ้ม่เกนิไปกว่าส่วนของทุนของ
กองทุนรวมทีต่นถอื ทัง้นี้ ในกรณีทีม่กีารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สทิธใินการไดร้บัประโยชน์ตอบแทนหรอืการคนืเงนิทุนของผูถ้อื
หน่วยลงทุนแต่ละชนิดตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดของหน่วยลงทุนชนิดนัน้ ๆ ดว้ย  
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14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :  

14.1. รปูแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน :  

        - หนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน 

14.2. เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ :  

         กองทุนจะใชร้ะบบไรใ้บหน่วยลงทุน (Scripless) โดยจะด าเนินการดงัต่อไปนี้เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการใหด้ าเนินการ
เป็นอย่างอื่น 

14.2.1 ส าหรบัการเสนอขายครัง้แรก  

ภายหลงัจากทีบ่รษิทัจดัการไดจ้ดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตามค าสัง่ซื้อทีส่มบูรณ์และบรษิทัจดัการไดร้บัช าระ
เงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนแลว้ นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะออกและจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน 
ภายใน 15 วนันับตัง้แต่วนัถดัจากวนัสิน้สุดระยะเวลาการเสนอขายครัง้แรก  

14.2.2 ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถแจง้ใหน้ายทะเบยีนหน่วยลงทุนทราบถงึขอ้มลูทีผ่ดิพลาดหรอืไม่ครบถ้วน ในหนังสอืรบัรองสทิธใิน
หน่วยลงทุนได ้โดยตอ้งแจง้ใหน้ายทะเบยีนหน่วยลงทุนทราบภายใน 15 วนันับจากวนัทีน่ายทะเบยีนไดจ้ดัส่งหนังสอืรบัรอง
สทิธใินหน่วยลงทุนดงักล่าว 

14.2.3 บรษิทัจดัการและนายทะเบยีนขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นรูปแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนจากหนังสอืรบัรองสทิธใิน
หน่วยลงทุนเป็นสมุดบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืรปูแบบอื่นทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต โดยบรษิทั
จดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้ง ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ 
สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  

14.2.4 หากเป็นกรณีผูถ้อืหน่วยลงทุน 2 คนถอืหน่วยลงทุนร่วมกนั นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะบนัทกึชื่อผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้หมด
เป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนร่วมกนัในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยจะถอืเอาบุคคลทีม่ชีื่อแรกในค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวมเป็นผูใ้ช้
สทิธใินฐานะผูถ้อืหน่วยลงทุนหรอืผูร้บัเงนิทีไ่ดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทุน   

บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะจดัท าหลกัฐานแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน เพื่อใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสามารถใชอ้า้งองิ
ต่อบรษิทัจดัการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได้ 

ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนจ าเป็นต้องใชใ้บหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการกองทุนรวมตอ้งจดัท าใบหน่วยลงทุนมอบใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน  

 

 15. ก าหนดเวลา วิธีการ และข้อจ ากดัในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : ไม่มี  

 

 16. วิธีการช าระเงินหรือทรพัยสิ์นอ่ืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

หากมกีารผดินัดช าระหนี้หรอืมพีฤตกิารณ์ว่าผูอ้อกตราสารแห่งหนี้หรอืลูกหนี้ตามสทิธเิรยีกรอ้งของกองทุนรวมจะไม่สามารถช าระหนี้ได ้
บรษิทัจดัการจะรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัยส์นิอื่นทัง้ทีเ่ป็นหลกัประกนัและมใิช่หลกัประกนัเพื่อกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่า
ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการจดัการกองทุนรวมในกรณีทีผู่อ้อกตราสารแห่งหนี้หรอืลูกหนี้ตามสทิธเิรยีกรอ้งผดินัดช าระหนี้ ดงันี้  

16.1  กรณีทีบ่รษิทัจดัการไดบ้นัทกึมลูค่าตราสารแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งของกองทุนรวมเป็นศูนย ์ 

16.1.1 เมื่อมกีารบนัทกึมลูค่าตราสารแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งเป็นศูนย ์ผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกรายทีม่ชีื่ออยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน 
ณ วนัทีบ่รษิทัจดัการไดบ้นัทกึมลูค่า ตราสารแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งเป็นศูนยเ์ป็นผูม้สีทิธใินเงนิไดสุ้ทธจิากทรพัยส์นิทีไ่ดจ้าก
การรบัช าระหนี้  

16.1.2 เมื่อไดร้บัทรพัยส์นิมาจากการรบัช าระหนี้ บรษิทัจดัการจะไม่น าทรพัยส์นิดงักล่าวและเงนิไดสุ้ทธจิากทรพัยส์นิทีไ่ดจ้ากการรบั
ช าระหนี้ มารวมค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม และจะจ าหน่ายทรพัยส์นิทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้ในโอกาสแรกที่
สามารถกระท าไดโ้ดยค านึงถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั เวน้แต่กรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนทีม่สีทิธใินเงนิไดสุ้ทธิ



ข้อผกูพนั 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เอเชยี แปซฟิิก ไดนามกิ อนิคมั อคิวติีเ้พื่อการเลีย้งชพี                         9 

จากทรพัยส์นิทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้ตกลงรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัยส์นิดงักล่าวแทนเงนิ ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่มาคม
บรษิทัจดัการลงทุนก าหนดโดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

ในระหว่างทีบ่รษิทัจดัการยงัไม่สามารถจ าหน่ายทรพัยส์นิทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้ บรษิทัจดัการอาจจดัหาผลประโยชน์จาก
ทรพัยส์นินัน้ได ้และในกรณีทีม่คี่าใชจ้่ายในการบรหิารทรพัยส์นิ บรษิทัจดัการจะจ่ายจากเงนิส ารอง รายไดห้รอืผลประโยชน์ที่
ไดจ้ากการบรหิารทรพัยส์นินัน้  

16.1.3 เมื่อมเีงนิไดสุ้ทธจิากทรพัย์สนิทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัยส์นิอื่นในแต่ละครัง้ บรษิทัจดัการจะเฉลีย่เงนิไดสุ้ทธจิาก
ทรพัยส์นิทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้คนืใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่สีทิธใินเงนิไดสุ้ทธนิัน้ภายใน 45 วนันับตัง้แต่วนัถดัจากวนัทีม่ี
เงนิไดสุ้ทธ ิและจะแจง้รายละเอยีดเกีย่วกบัการเฉลี่ยเงนิคนืไปยงัส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนัท าการ
นับตัง้แต่วนัถดัจากวนัทีบ่รษิทัจดัการไดเ้ฉลีย่เงนิคนื เวน้แต่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผนัระยะเวลาการเฉลีย่เงนิ
คนืเป็นอย่างอื่น  

16.1.4 เมื่อมกีารบนัทกึมลูค่าตราสารแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งเป็นศูนยแ์ลว้ ต่อมาปรากฏว่ากองทุนรวมไดร้บัช าระหนี้ตามตราสารแห่ง
หนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งดงักล่าวเป็นเงนิ บรษิทัจดัการจะปฏบิตัติามความในขอ้ 16.1.3 โดยอนุโลม 

16.2 กรณีทีบ่รษิทัจดัการไม่ไดบ้นัทกึมลูค่าตราสารแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งของกองทุนรวมเป็นศูนย ์ 

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

16.2.2 เมื่อไดร้บัทรพัยส์นิมาจากการรบัช าระหนี้ บรษิทัจดัการจะน าทรพัยส์นิดงักล่าวมารวมค านวณมูลค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน
รวมโดยจะก าหนดราคาทรพัยส์นินัน้เพื่อใชใ้นการค านวณมลูค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวมตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ามา
คมบรษิทัจดัการลงทุนก าหนดโดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะด าเนินการกบัทรพัยส์นิ
ดงักล่าวดงันี้  

(1) กรณีเป็นทรพัยส์นิประเภททีก่องทุนรวมสามารถลงทุนในหรอืมไีวไ้ด ้บรษิทัจดัการอาจมไีวซ้ึ่งทรพัยส์นิดงักล่าวต่อไปเพื่อ
เป็นทรพัยส์นิของกองทุนรวมกไ็ด ้ 

(2) กรณีเป็นทรพัยส์นิประเภททีก่องทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรอืมไีวไ้ด ้บรษิทัจดัการจะจ าหน่ายทรพัยส์นิดงักล่าวในโอกาส
แรกทีส่ามารถกระท าไดโ้ดยค านึงถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั และในระหว่างทีบ่รษิทัจดัการยงัไม่สามารถ
จ าหน่ายทรพัยส์นิดงักล่าว บรษิทัจดัการอาจจดัหาผลประโยชน์จากทรพัยส์นิดงักล่าว ในกรณีทีม่คี่าใชจ้่ายในการบรหิาร
ทรพัยส์นิ บรษิทัจดัการจะจ่ายจากทรพัยส์นิของกองทุนรวม  

16.3 ในกรณีทีม่พีฤตกิารณ์ว่าผูอ้อกตราสารแห่งหนี้หรอืลูกหนี้ตามสทิธเิรยีกรอ้งจะไม่สามารถช าระหนี้ได ้บรษิทัจดัการกองทุน  
 รวมจะด าเนินการใหผู้ถ้อืหน่วยทุกรายทีม่ชีื่ออยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ณ วนัทีม่พีฤตกิารณ์ว่าผูอ้อกตราสารแห่งหนี้  
 หรอืลูกหนี้ตามสทิธเิรยีกรอ้งจะไม่สามารถช าระหนี้ได ้เป็นผูม้สีทิธใินเงนิไดสุ้ทธจิากทรพัยส์นิอื่นทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้กไ็ด ้ 
 ทัง้นี้ ในการด าเนินการดงักล่าว บรษิทัจดัการไม่ตอ้งน าตราสารแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งนัน้มารวมค านวณมลูค่าทรพัยส์นิ 
 สุทธขิองกองทุนรวม   

 เงื่อนไขเพิม่เตมิ :  

 ในการเฉลีย่เงนิคนืแต่ละครัง้ตามขอ้ 16.1.3 หากบรษิทัจดัการมเีหตุผลแสดงใหเ้หน็ว่า เงนิไดสุ้ทธจิากทรพัยส์นิทีไ่ดจ้ากการ  
 รบัช าระหนี้ไม่คุม้กบัภาระค่าใชจ้่ายในการเฉลีย่เงนิคนืใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการอาจน าเงนิไดสุ้ทธดิงักล่าวไปรวม 
 จ่ายในโอกาสแรกทีก่ารเฉลี่ยเงนิคนืใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะคุม้กบัภาระค่าใชจ้่ายกไ็ด ้ทัง้นี้ หากไดม้กีารจ าหน่ายทรพัยส์นิที่ 
 ไดจ้ากการรบัช าระหนี้จนครบถว้นแลว้ และปรากฏว่าเงนิไดสุ้ทธนิัน้ไม่คุม้กบัภาระค่าใชจ้่ายในการเฉลี่ยเงนิคนื บรษิทัจดัการ 
 อาจน าเงนิไดสุ้ทธดิงักล่าวมารวมค านวณเป็นมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวมกไ็ด้ 
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 การช าระเงนิหรอืทรพัยส์นิอื่นใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะช าระใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่รากฏชื่อตาม  
 ทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ณ เวลาทีก่ าหนด เท่านัน้  

 

17. การจดัท าทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากดัในการโอนหน่วยลงทุน :  

ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนมคี าสัง่ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมโอนยา้ยการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีไป  
 ยงักองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีอื่น บรษิทัจดัการกองทุนรวมตอ้งโอนเงนิลงทุนในหน่วยลงทุนพรอ้มดว้ยผลประโยชน์ทัง้หมด  
 ภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัทีไ่ดร้บัค าสัง่จากผูถ้อืหน่วยลงทุน 

บรษิทัจดัการกองทุนรวมมหีน้าทีจ่ดัใหม้ทีะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑท์ีอ่อกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราชบญัญตั ิ
 หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 

ใหส้นันิษฐานไวก่้อนว่าทะเบยีนหน่วยลงทุนถูกตอ้ง และการช าระเงนิหรอืทรพัยส์นิอื่น รวมทัง้การใหส้ทิธหิรอืการจ ากดัสทิธใิด ๆ  
 แก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่รากฏรายชื่อในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน หากไดก้ระท าตามขอ้ก าหนดในขอ้ผกูพนัหรอืตามกฎหมาย 
 แลว้ ใหถ้อืว่าบรษิทัจดัการกองทุนรวมไดด้ าเนินการตามอ านาจหน้าทีแ่ลว้ 

บรษิทัจดัการกองทุนรวมหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะปฏเิสธการลงทะเบยีนการโอนและการจ าน าหน่วยลงทุน ในกรณีดงันี้ 

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

(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมทีเ่สนอขายต่อผูล้งทุนสถาบนัหรอืผูล้งทุนรายใหญ่พเิศษ และการโอนหน่วยลงทุน 
 จะท าใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนไม่เป็นผูล้งทุนสถาบนัหรอืผูล้งทุนรายใหญ่พเิศษ ตามทีก่ าหนด ในโครงการจดัการกองทุนรวม เวน้ 
 แต่เป็นการโอนทางมรดก 

(ค) การโอนหรอืการจ าน าหน่วยลงทุน ดงันี้ 

1. หน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมขายใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนก่อนวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทุนรวมหุน้ระยะยาวที่
จดัตัง้ขึน้ก่อนวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 

2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี  

3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการลงทุนของกองทุน  

       ข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทุน และข้อจ ากดัในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี) :  

กรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนถอืหน่วยลงทุนเกนิกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมดของกองทุนรวม บรษิทั  
 จดัการจะไม่นับคะแนนเสยีงส่วนทีเ่กนิกว่า 1 ใน 3 เวน้แต่กรณีทีม่กีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดงักล่าวมผีูถ้อื 
 หน่วยลงทุนเพยีงรายเดยีวจะนับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวไดเ้ตม็ตามจ านวนทีถ่อือยู่ 

       หลกัเกณฑแ์ละวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน :  

ในการแก้ไขเพิม่เตมิโครงการใด หากไม่สามารถด าเนินการตามมตโิดยเสยีงขา้งมาก หรอืมตพิเิศษของผูถ้อืหน่วยลงทุนได ้ 
 เน่ืองจากขอ้จ ากดัดงัต่อไปนี้ บรษิทัจดัการกองทุนรวมอาจด านินการขอรบัความเหน็ชอบจากส านักงานตามแนวทางทีส่ านักงาน 
 ก าหนดได ้

(1)   การนับคะแนนเสยีงของผุถ้อืหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัขอ้จ ากดัการถอืหน่วย
ลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่องบรษิทัจดัการ 

(2)   การนับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอื่นทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมเดยีวกนัเป้นผูร้บัผดิชอบในการด าเนินการ 
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  การด าเนินการใดทีโ่ครงการจดัการกองทุนรวมหรอืกฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน หากบรษิทัจดัการกองทุนรวมได้
ด าเนินการไปตามมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัมาโดยชอบแลว้ ใหถ้อืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวงเหน็ชอบใหด้ าเนินการดงักล่าวและมผีล
ผกูพนัตามมต ิ

มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีใ่หด้ าเนินการใดอนัเป็นการขดัหรอืแยง้กบัหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในกฎหมาย ให้ถอืว่ามตนิัน้เสยีไป 

ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตเิพื่อแกไ้ขขอ้ผกูพนัในเรื่องทีก่ระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างมนีัยส าคญั ตอ้งไดร้บัมตพิเิศษของผู้ถอืหน่วย
ลงทุน (มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คีะแนนเสยีงไดไ้ม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผูถ้อืหน่วย 
ลงทุนซึง่เขา้ร่วมประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน หรอืของจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่ส่งหนังสอืแจง้ 
มตแิละมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน) เวน้แต่กรณีทีก่องทุนรวมมกีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนนอกจากจะตอ้ง 
ปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑเ์กี่ยวกบัการขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ผกูพนั หรอืทีก่ าหนดไวใ้นมาตรา 129/2 และ 
มาตรา 129/3 หรอืตามทีก่ าหนดในประกาศน้ีแลว้ ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑเ์พิม่เตมิดงัต่อไปนี้ดว้ย 

(1) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดไดร้บัผลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่เท่ากนั  
 ตอ้งไดร้บัมตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี 

(2) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ตอ้งไดร้บัมตเิสยีงขา้งมากหรอืมติ 
 พเิศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี 

(3) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ตอ้งไดร้บัมตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของจ านวน 
 หน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แล้วแต่กรณี  

      วิธีการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อผกูพนั :  

การแกไ้ขเพิม่เตมิส่วนใดส่วนหนึ่งของขอ้ผกูพนัทีเ่ป็นไปตามวธิกีารทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ผกูพนั และมสีาระส าคญัทีเ่ป็นไปตามและไม่ 
 ขดัหรอืแยง้กบัพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลกัเกณฑท์ีอ่อกโดยอาศยัอ านาจของ 
 กฎหมายดงักล่าว ใหถ้อืว่าขอ้ผูกพนัส่วนทีแ่กไ้ขเพิม่เตมินัน้มผีลผกูพนัคู่สญัญา 

การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผูกพนัในเรื่องทีก่ระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างมนีัยส าคญัตอ้งไดร้บัมตพิเิศษของผูถ้อืหน่วยลงทุน   
 ทัง้นี้ เรื่องทีก่ระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างมนีัยส าคญั ใหร้วมถงึ 

(ก) ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัผลประโยชน์ตอบแทนและการคนืเงนิทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน 

(ข) ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นตามขอ้ 6 ของประกาศคณะกรรมการก ากบั 
 ตลาดทุน ที ่ทน. 19/2554 

(ค) ขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัการรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัยส์นิอื่น  

(ง) ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการประกนัตามขอ้ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที ่ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมม ี
 ประกนั และขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการแกไ้ขเพิม่เตมิสญัญาประกนัในเรื่องใด ๆ อนัมผีลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนเสยีผลประโยชน์ 

(จ) เรื่องทีผู่ดู้แลผลประโยชน์เหน็ว่ากระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างมนีัยส าคญั 

การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผูกพนัในลกัษณะดงัต่อไปนี้ ใหม้ผีลผูกพนัเมื่อไดร้บัความเหน็ชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ โดยไม่ตอ้งไดร้บัมติ 
 ของผูถ้อืหน่วยลงทุน 

(ก) เป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผกูพนัใหม้สีาระส าคญัสอดคลอ้งกบัโครงการจดัการกองทุนรวมทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิโดยไดร้บัมตโิดยเสยีง 
 ขา้งมากหรอืมตพิเิศษของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน แล้วแต่กรณี หรอื 

(ข) ผูดู้แลผลประโยชน์แสดงความเหน็ว่าการแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผูกพนันัน้เหมาะสม มคีวามจ าเป็นหรอืสมควร และไม่กระทบต่อสทิธิ 
 ของผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างมนีัยส าคญั 

การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผูกพนัไม่ว่ากรณีใด 
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ตอ้งกระท าเป็นหนังสอืลงลายมอืชื่อโดยบุคคลผูม้อี านาจลงนามผูกพนับรษิทัจดัการกองทุนรวมและผูดู้แลผลประโยชน์ พรอ้มทัง้ประทบัตรา
บรษิทั (ถา้ม)ี บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะจดัใหม้ขีอ้ผูกพนัเปิดเผยไว ้ณ ทีท่ าการและเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการกองทุนรวมเพื่อใหผู้ถ้อืหน่วย
ลงทุนสามารถตรวจดูได ้รวมทัง้จดัส่งสรุปการแก้ไขเพิม่เตมิขอ้ผกูพนัพรอ้มทัง้เหตุผลและความจ าเป็นใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนพรอ้มกบัการส่ง
รายงานประจ าปีของกองทุนรวม  

 

 18. การระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : ไม่มี  

 

 19. การเลิกกองทุนรวม :  

19. การเลกิกองทุนรวม 

เงื่อนไขในการเลกิกองทุน : 

19.1 หากปรากฏว่ากองทุนเปิดใดมมีลูค่าหน่วยลงทุนหรอืมผีูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นจ านวนดงันี้ 

(1) จ านวนผูถ้อืหน่วยลงทุนลดลงเหลอืน้อยกว่า 35 รายในวนัท าการใด 

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

(3) มกีารขายคนืหน่วยลงทุนในลกัษณะใดลกัษณะหนึ่งดงันี้ 

(ก) มกีารขายคนืหน่วยลงทุนสุทธ ิณ วนัใดวนัหนึ่งเกนิกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

(ข) มยีอดรวมการขายคนืหน่วยลงทุนสุทธใินช่วงระยะเวลา 5 วนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนใดตดิต่อกนัคดิเป็นจ านวนเกนิกว่า 
2 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด ทัง้นี้ ในกรณีทีเ่ป็นกองทุนรวมทีม่กี าหนดระยะเวลาการรบัซื้อคนื
หน่วยลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพจิารณาระยะเวลาการขายคนืหน่วยลงทุน ใหพ้จิารณาจากเฉพาะในช่วง
ระยะเวลาเดยีวกนั ซึง่กองทุนรวมเปิดใหร้บัซื้อคนืหน่วยลงทุนเท่านัน้ ความใน (3) วรรคหนึ่ง มใิหน้ ามาใชบ้งัคบักบักองทุน
รวมทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแล้ว มคีวามเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าการเลกิกองทุนรวมจะไม่เป็น
ประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนทีเ่หลอือยู่ เน่ืองจากกองทุนรวมยงัคงมทีรพัยส์นิคงเหลอืทีม่คีุณภาพและมสีภาพคล่องอย่าง
เพยีงพอ และผูถ้อืหน่วยลงทุนทีเ่หลอือยู่จะไม่ไดร้บัผลกระทบจากการขายคนืนัน้ ความใน (3) วรรคหนึ่ง วรรคสองและ
วรรคสาม มใิหน้ ามาใชบ้งัคบักบักองทุนรวมตลาดเงนิ กองทุนรวมหน่วยลงทุน กองทุนรวมฟีดเดอรก์องทุนรวมดชันี และ
กองทุนรวมอทีเีอฟ 

(4) บรษิทัจดัการกองทุนรวมด าเนินการเลกิกองทุนรวมเปิดตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 19.2 เมื่อปรากฏขอ้เทจ็จรงิทีบ่รษิทั
จดัการกองทุนรวมพจิารณาแล้วมคีวามเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าจะมกีารขายคนืหน่วยลงทุนตามขอ้ 19.1 (3) วรรค
หนึ่ง และการเลกิกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม ทัง้นี้ ใหน้ าความในข้อ (3) วรรคสองมาใชบ้งัคบัโดย
อนุโลม 

19.2 เมื่อส านักงานมคี าสัง่เลกิกองทุนรวมตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรอืเมื่อส านักงานมคี าสัง่เพกิถอนการ
อนุมตัใิหจ้ดัตัง้และจดัการกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑ์การจดัการกองทุนรวมเพื่อผู้
ลงทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีม่ใิช่รายย่อย 

19.3 เมื่อการอนุมตัใิหจ้ดัตัง้กองทุนรวมเป็นอนัสิน้สุดลงตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการจดัตัง้กองทุนรวมเพื่อผู้
ลงทุนทัว่ไปและเพื่อผูล้งทุนทีม่ใิช่รายย่อย และการเขา้ท าสญัญารบัจดัการกองทุนส่วนบุคคล 

19.4 เมื่อไดร้บัความเหน็ชอบตามมตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของผูถ้อืหน่วย 

19.5 ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มอี านาจเพกิถอนการอนุมตัใิหจ้ดัตัง้และจดัการกองทุนรวม ในกรณีทีป่รากฎเหตุดงัต่อไปนี้ 
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(1) มกีารแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการหรอืขอ้ผกูพนัทีข่ดัหรอืแยง้กบักฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยต์ลอดจนประกาศ 
กฎ หรอืค าสัง่ทีอ่อกโดยอาศยัอ านาจแห่งกฎหมายดงักล่าว 

(2) มกีารจ าหน่ายหน่วยลงทุนโดยบรษิทัจดัการกองทุนรวมมไิดป้ฎบิตัหิรอืดูแลใหม้กีารปฏบิตัติามหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไปตามทีก่ าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์น
การจดัส่งหรอืแจกจ่าย หนังสอืชีช้วนและการเสนอขายหน่วยลงทุน ในกรณีทีส่ านักงานสัง่เพกิถอนการอนุมตัใิหจ้ดัตัง้และ
จดัการกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมด าเนินการใหม้กีารเลกิกองทุนรวมทนัที 

19.6 เมื่อเขา้เงื่อนไขการเลกิโครงการ หรอืเพราะเหตุอื่นทีท่ราบก าหนดการเลกิกองทุนรวมล่วงหน้า 

การด าเนินการของบรษิทัจดัการ เมื่อเลกิกองทุนรวม : 

บรษิทัจดัการจะด าเนินการดงัต่อไปนี้เพื่อเลกิกองทุน เวน้แต่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต จะพจิารณาผ่อนผนั หรอืสัง่การให้
บรษิทัจดัการปฏบิตัเิป็นอย่างอื่น 

1. ยุตกิารรบัค าสัง่ซื้อและค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนตัง้แต่วนัท าการทีป่รากฏเหตุตาม 19.1 

2. แจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบภายใน 3 วนัท าการนับตัง้แต่วนัท าการทีป่รากฏเหตุตาม 19.1 โดยวธิกีารดงันี้ 

(ก) แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ชีื่ออยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยช่องทางใดๆ ทีม่หีลกัฐานว่าสามารถตดิต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน
ได ้

(ข) แจง้เป็นหนังสอืถงึผูดู้แลผลประโยชน์ 

(ค) แจง้ส านักงานผ่านระบบทีจ่ดัไวบ้นเวบ็ไซต์ของส านักงาน 

ขอ้มลูทีแ่จง้ใหผู้ท้ ีเ่กีย่วขอ้งทราบ ตอ้งมสีาระส าคญัอย่างน้อยดงันี้ 

(1) บลจ. จะด าเนินการโอนยา้ยการลงทุนของผูถ้อืหน่วยไปยงักองทุนเพื่อการเลี้ยงชพีอื่นตามแนวทางทีก่ าหนดในขอ้ผกูพนัโดยไม่
เกบ็ค่าธรรมเนียมการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยจากผูถ้อืหน่วย 

(2) ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยประสงค์จะโอนยา้ยการลงทุนไปยงักองทุนเพื่อการเลีย้งชพีอื่นอกีทอดหนึ่ง ผูถ้อืหน่วยสามารถแจง้ต่อ
บรษิทัจดัการเพื่อโอนยา้ยการลงทุนไปยงักองทุนเพื่อการเลีย้งชพีอื่นทีผู่ถ้อืหน่วยก าหนดและผูถ้อืหน่วยจะไดร้บัยกเวน้
ค่าธรรมเนียมการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขโดยครบถ้วนดงันี้ 

(2.1) เป็นการโอนยา้ยตามค าสัง่ของผูถ้อืหน่วยเป็นครัง้แรกโดยโอนยา้ยไปยงักองทุนเพื่อการเลีย้งชพีอื่นทีอ่ยู่ภายใตก้าร
จดัการของบรษิทัจดัการเดยีวกนั 

(2.2) เป็นการโอนยา้ยการลงทุนภายในระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการก าหนด ทัง้นี้ ในการก าหนดระยะเวลาดงักล่าวบรษิทัจดัการ
ตอ้งค านึงถงึระยะเวลาทีผู่ถ้อืหน่วยจะสามารถด าเนินการเพื่อแจง้โอนยา้ยการลงทุนไดอ้ย่างเหมาะสม 

3. บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะด าเนินการโอนยา้ยการลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนไปยงักองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพีอื่นตามดุลย
พนิิจของบรษิทัจดัการโดยจะโอนยา้ยไปยงักองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพีอื่นทีม่นีโยบายการลงทุน หรือความเสีย่งทีใ่กล้เคยีงกบั
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพีเดมิ หรอืโอนไปยงักองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพีทีม่คีวามเสีย่งต ่าสุดโดยไม่เกบ็ค่าธรรมเนียมการขาย
หรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนจากผูถ้อืหน่วย 

4 ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนประสงคจ์ะโอนยา้ยการลงทุนไปยงักองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีอื่นอกีทอดหนึ่ง ผูถ้อืหน่วยสามารถแจง้
ต่อบรษิทัจดัการกองทุนรวมเพื่อโอนยา้ยการลงทุนไปยงักองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีอื่นทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนก าหนด และผูถ้อื
หน่วยจะไดร้บัยกเวน้ค่าธรรมเนียมการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขโดยครบถ้วนดงันี้ 

4.1 เป็นการโอนยา้ยตามค าสัง่ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นครัง้แรกโดยโอนยา้ยไปยงักองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีอื่นทีอ่ยู่ภายใต้
การจดัการของบรษิทัจดัการกองทุนรวมเดยีวกนั 

4.2 เป็นการโอนยา้ยการลงทุนภายในระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการก าหนด ทัง้นี้ ในการก าหนดระยะเวลาดงักล่าวบรษิทัจดัการ
กองทุนรวมตอ้งค านึงถงึระยะเวลาทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนจะสามารถด าเนินการเพื่อแจง้โอนยา้ยการลงทุนไดอ้ย่างเหมาะสม 
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5. จ าหน่ายหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิทีเ่หลอือยู่ของกองทุนรวมดงักล่าวเพื่อรวบรวมเงนิและด าเนินการโอนยา้ยการลงทุนภายใน 5 
วนัท าการนับแต่วนัทีเ่กดิเหตุการณ์ตามเงื่อนไขการเลกิโครงการ 

6. รวบรวมเงนิทีไ่ดจ้ากการด าเนินการตาม 5. ภายใน 10 วนัท าการนับแต่วนัทีเ่กดิเหตุการณ์ตามขอ้ 19.1 

7. ด าเนินการโอนยา้ยการลงทุนไปยงักองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีอื่นตามแนวทางทีก่ าหนดไวใ้นโครงการโดยไม่ชกัชา้เมื่อได้
ด าเนินการตามวรรคหนึ่งแลว้ใหถ้อืว่าเป็นการเลกิกองทุนรวมนัน้ 

ในกรณีทีป่รากฏว่ากองทุนเปิดมมีูลค่าหน่วยลงทุนหรอืมผีูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีจ่ะตอ้งด าเนินการเพื่อเลกิกองทุน
เปิดตามขอ้ “การเลกิโครงการจดัการกองทุนรวม” ใหบ้รษิทัจดัการไดร้บัการยกเวน้ไม่ตอ้งปฏบิตัใินเรื่องดงัต่อไปนี้ ในกรณีที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มปีระกาศแกไ้ขเพิม่เตมิ บรษิทัจดัการจะด าเนินการใหเ้ป็นไปตาม
ประกาศทีแ่กไ้ขดว้ย 

(1) การจดัท าและจดัส่งหนังสอืชีช้วนใหม่ใหเ้ป็นปัจจุบนัตามขอ้ “สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบของบรษิทัจดัการ” หากวนัที่
ปรากฏเหตุตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าวเกดิขึน้ก่อนหรอืในวนัทีค่รบก าหนดจดัท าหรอืจดัส่งหนังสอืชีช้วน 

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

(3) การจดัท ารายงานพอรต์โฟลโิอ ดูเรชนั (portfolio duration) ตามขอ้ “สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบของบรษิทัจดัการ” 
นับตัง้แต่วนัทีป่รากฏเหตุตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าว และการจดัส่งรายงานดงักล่าว หากวนัทีป่รากฏเหตุตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าว
เกดิขึน้ก่อนหรอืในวนัทีค่รบก าหนดจดัส่งรายงาน 

(4) การจดัท ารายงานการลงทุนตามขอ้ “สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบของบรษิทัจดัการ” นับตัง้แต่วนัที่ปรากฏเหตุตาม
หลกัเกณฑ์ดงักล่าว และการจดัส่งรายงานดงักล่าว หากวนัทีป่รากฏเหตุตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าวเกดิขึน้ก่อนหรอืในวนัทีค่รบ
ก าหนดจดัส่งรายงาน 

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

(6) การค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ตามขอ้ “วธิกีาร
ค านวณก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน” นับตัง้แต่
วนัทีป่รากฏเหตุตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าว และการประกาศมลูค่าและราคาดงักล่าวตามขอ้ “วธิกีารค านวณ ก าหนดเวลาในการ
ค านวณและการประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน” นับตัง้แต่วนัทีป่รากฏเหตุตาม
หลกัเกณฑ์ดงักล่าว 

 

  20. การช าระบญัชีเม่ือเลิกกองทุน :  

บรษิทัจดัการจะจดัใหม้กีารช าระบญัช ีโดยจะแต่งตัง้ผูช้ าระบญัชทีีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเหน็ชอบเพื่อท าหน้าทีร่วบรวม 
และแจกจ่ายทรพัยส์นิทีค่งเหลอืจากการช าระหนี้สนิของกองทุนรวมแลว้ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน รวมทัง้ท าการอย่างอื่นตามแต่จ าเป็นเพื่อช าระ
บญัชกีองทุนใหเ้สรจ็สิ้น ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีารทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศก าหนด ส าหรบัค่าใชจ้่ายและเงนิ
ค่าตอบแทนในการช าระบญัชขีองกองทุนรวมจะหกัจ่ายจากทรพัยส์นิของกองทุนรวมและผูช้ าระบญัชจีะด าเนินการเฉลีย่เงนิคนืใหแ้ก่ผูถ้อื
หน่วยลงทุนตามมลูค่าทรพัยส์นิสุทธเิท่าทีค่งเหลอือยู่ตามสดัส่วนจ านวนหน่วยลงทุนทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนถอือยู่ตามหลกัฐานทีป่รากฏใน
ทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ณ วนัเลกิโครงการ  

เมื่อไดช้ าระบญัชเีสรจ็เรยีบรอ้ยแล้ว ผูช้ าระบญัชจีะท าการจดทะเบยีนเลกิกองทุนรวมกบัส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และภายหลงัจากจด
ทะเบยีนเลกิกองทุนรวมแล้ว หากปรากฏว่ายงัมทีรพัยส์นิคงคา้งอยู่ใหผู้ช้ าระบญัชจีดัการโอนทรพัยส์นิดงักล่าวใหต้กเป็นกรรมสทิธิข์อง
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.   
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โครงการจดัการกองทุนรวมทีผ่่านการอนุมตัจิากส านักงาน หรอืผ่านการแกไ้ขเพิม่เตมิตามมาตรา 129 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ทีแ่นบทา้ยขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม ถอืเป็นส่วนหนึ่งของขอ้ผกูพนัระหว่าง
ผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม  

 



 

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั 
สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ี 0-2686-9500 

www.principal.th 
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