
 

 

 
 
 
 
 

• กองทุนรวมน้ีลงทุนกระจุกตวัในประเทศสหรฐัอเมริกา ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเส่ียงของพอรต์การลงทุนโดยรวมของ
ตนเองด้วย 

• กองทุนหลกัอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน  (Efficient Portfolio Management) โดยพิจารณาจาก
สภาวะตลาดในขณะนัน้ กฎข้อบงัคบั และปัจจยัอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง เช่น ทิศทางของราคาหลกัทรพัย ์อตัราดอกเบี้ย อตัราแลกเปล่ียน และ
ค่าใช้จ่ายในการป้องกนัความเส่ียงท่ีเก่ียวข้อง จึงมีความเส่ียงมากกว่ากองทุนอ่ืน 

• การเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ โดยกองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกนั
ความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกบัอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา ท่ีอาจเกิดข้ึนได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ใน
แต่ละขณะข้ึนอยู่กบัดุลยพินิจท่ีผู้จดัการกองทุนเห็นเหมาะสม ซ่ึงกองทุนอาจได้รบัผลขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนหรือได้รบัเงินคืนต ่า
กว่าเงินลงทุนเร่ิมแรกได้ 

• กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงสญัญาซื้อขายล่วงหน้า ท่ีมิได้มีวตัถปุระสงค์เพ่ือลดความเส่ียง ท าให้กองทุนรวมน้ีมีความเส่ียงมากกว่า
กองทุนรวมอ่ืนท่ีลงทุนในหลกัทรพัย์อ้างอิงโดยตรง เน่ืองจากใช้เงินลงทุนในจ านวนท่ีน้อยกว่าจึงมีก าไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนใน
หลกัทรพัยอ้์างอิงโดยตรง จึงเหมาะสมกบัผู้ลงทุนท่ีต้องการผลตอบแทนสูงและรบัความเส่ียงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทัว่ไป 

• เน่ืองจากกองทุนน้ี เป็นกองทุนท่ีลงทุนในต่างประเทศ จึงมีความเส่ียงท่ีทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะท่ีเกิด
วิกฤตการณ์ท่ีไม่ปกติ ท าให้กองทุนไม่สามารถน าเงินกลบัเข้ามาในประเทศ ซ่ึงอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รบัเงินคืนตามระยะเวลาท่ี
ก าหนด 

• การลงทุนในหน่วยลงทุน มิใช่การฝากเงิน และมีความเส่ียงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รบัเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุน
เร่ิมแรกกไ็ด้ ดงันัน้ ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ซิลเวอร ์เอจ เม่ือเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมน้ี เหมาะสมกบั
วตัถปุระสงคก์ารลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรบัความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการลงทุนได้ 

• กองทุนหลกัมีแนวทางการบริหารจดัการเชิงรกุ (Active Management) โดยมีเป้าหมายชนะดชันีมาตรฐาน กองทุนจึงมีความเส่ียงท่ีกล
ยุทธ์การลงทุน การวิเคราะห์หลกัทรพัย์ท่ีลงทุน และปัจจยัอ่ืนๆท่ีมีผลต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้จดัการกองทุน อาจท าให้ไม่บรรลุ
วตัถปุระสงค์ดงักล่าว รวมถึงการคดัเลือกหลกัทรพัยท่ี์กองทุนจะลงทุน (Security selection risk) ซ่ึงมีโอกาสท่ีหลกัทรพัยท่ี์ลงทุนมีราคา
ลดลง เน่ืองจากการวิเคราะห์หลกัทรพัย ์ธรุกิจอตุสาหกรรม แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจ หรือนโยภายภาครฐัไม่เป็นไปตามท่ีได้ประเมินไว้ 

• ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ไม่ปกติผู้ลงทุนอาจได้รบัช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าเวลาท่ีก าหนดในหนังสือช้ีชวน 
• ในกรณีท่ีกองทุนน้ีไม่สามารถด ารงสินทรพัย์สภาพคล่องได้ตามท่ีส านักงานก.ล.ต.ก าหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุน

ตามท่ีมีค าสัง่ไว้ 
• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือช้ีชวนให้เข้าใจและควรเกบ็หนังสือช้ีชวนไว้เป็นข้อมูล เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเม่ือมีข้อสงสยัให้

สอบถามผู้ติดต่อกบัผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน 
• การพิจารณาร่างหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ี มิได้เป็นการแสดงว่าส านักงานได้รบัรองถึงความถกูต้อง

ของข้อมูลในหนังสือช้ีชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายนัน้ 
• ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลกัษณะสินค้า (กองทุนรวม) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทุน 
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กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ซิลเวอร ์เอจ 

รายละเอียดโครงการจดัการ 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

ช่ือโครงการจดัการ (ไทย) : กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล ซลิเวอร ์เอจ 

ช่ือโครงการจดัการ (องักฤษ) : Principal Global Silver Age Fund 

ช่ือยอ่โครงการ : PRINCIPAL GSA 

ประเภทโครงการ : กองทุนเปิด 

ประเภทการขาย : หลายครัง้ 

การก าหนดอายุโครงการ : ไม่ก าหนด 

รายละเอียดเพ่ิมเติมเง่ือนไข (อายุโครงการ) : 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการจดัตัง้กองทุนรวมทีอ่ยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกได ้หรือหลงัจากสิน้สุดระยะเวลา
เสนอขายหน่วยลงทุน ตามดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ โดยจะพจิารณาช าระเงนิคนืใหก้บัผูล้งทุน โดยไม่น าทรพัยส์นิทีจ่ าหน่ายไดไ้ปจด
ทะเบยีน ในกรณีที ่ 

(ก) บรษิทัจดัการพจิารณาแลว้เหน็ว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม หรอืไม่มตีราสารทีส่ามารถลงทุนไดอ้ย่างเหมาะสม
เพื่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน  

(ข) กรณีทีม่กีารเปลี่ยนแปลงในเรื่องกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกบัการน าเงนิไปลงทุนในต่างประเทศ  
(ค) กรณีทีไ่ม่สามารถลงทุนในกองทุน CPR Invest – Silver Age ได ้หรอืไม่สามารถสรรหา และ/หรอืลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศใดๆ ที่

มนีโยบายการลงทุนสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์และ/หรอืนโยบายการลงทุนของโครงการไดเ้หมาะสม  
(ง) กรณีทีก่องทุนรวมมจี านวนเงนิทีไ่ดจ้ากการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกไม่เพยีงพอต่อการจดัตัง้กองทุนเพื่อส่งเงนิไปลงทุนใน

ต่างประเทศ 
(จ) กรณีมเีหตุใหเ้ชื่อว่าเพื่อเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวมทัง้นี้ ในกรณียุตกิารเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกบรษิทั

จดัการจะรายงานใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบถงึการยุตกิารขายหน่วยลงทุนภายใน 7 วนันับแต่วนัทียุ่ตกิารขายหน่วยลงทุน
นัน้ และใหก้ารอนุมตัจิดัตัง้กองทุนสิน้สุดลงในวนัทีแ่จง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ 

ลกัษณะโครงการ : กองทุนเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป 

ลกัษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย 

วตัถปุระสงคข์องโครงการ : 

กองทุนเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน มนีโยบายการลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดยีว ซึ่งจะ
ส่งผลใหก้องทุนม ีnet exposure ในหน่วย CIS ของกองทุนดงักล่าว โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิ
ของกองทุน (Feeder Fund) กองทุนมเีป้าหมายที่จะเน้นลงทุนในกองทุน CPR Invest – Silver Age ซึ่งจดทะเบยีนในประเทศลกัเซมเบริ์ก
ส่วนทีเ่หลือลงทุนในหลกัทรพัย์อื่นใดทีไ่ด้รบัความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต.ทัง้นี้ ผู้ลงทุนควรมคีวามเข้าใจและสามารถรบัความเสีย่ง
ของความผนัผวนของการลงทุนในต่างประเทศ 

2. ประเภทกองทุน 

ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน : ตราสารทุน 

ประเภทกองทุนตามลกัษณะพิเศษ : 

- กองทุนรวมฟีดเดอร์ 

ช่ือกองทุนหลกั (กรณี Feeder Fund) : CPR Invest – Global Silver Age 

ประเทศท่ีก ากบัดูแลการเสนอขาย : ลกัเซมเบริ์ก ( LUXEMBOURG ) 
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เป็นกองทุน UCITS 

ประเภทการลงทุนตามลกัษณะพิเศษอ่ืน ๆ : ไม่ก าหนด 

ประเภทการลงทุนตามความเส่ียงเก่ียวกบัต่างประเทศ : กองทุนรวมทีเ่น้นลงทุนแบบมคีวามเสีย่งต่างประเทศ 

รายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกบันโยบายการลงทุนและลกัษณะพิเศษ : 

กองทุนเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน มนีโยบายการลงทุนในหรอืมไีว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวคือ 
CPRInvest – Global Silver Age โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรพัย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund) 
กองทุนหลกัมวีตัถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อสรา้งผลตอบแทนจากกลุ่มธุรกจิทีไ่ดร้บัประโยชน์จากการเตบิโตของกลุ่มประชากรวยัเกษียณ 
(ยา,อุปกรณ์การแพทย์, การใหบ้รกิารทางการเงนิ ฯลฯ) โดยเลอืกลงทุนในหลกัทรพัย์ทีม่ผีลการด าเนินงานด ี(โดยเฉพาะในภูมภิาคสหรฐัฯ
,แคนาดา, ยุโรป , ประเทศญี่ปุ่ น , ฮ่องกง และออสเตรเลีย) ตามเกณฑ์พิจารณาปัจจัยพื้นฐานและการพิจารณาในเชิงคุณภาพ 
(Qualitative),สภาพคล่อง และมูลค่าราคาตลาด อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจลงทุ นกลุ่มประเทศเกิดใหม่ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนบริหารและจัดการโดย CPR ASSET MANAGEMENT กองทุนจดทะเบียนจัดตัง้ในประเทศ
ลกัเซมเบริ์ก บรษิทัจดัการจะส่งค าสัง่ซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัไปยงัประเทศฮ่องกง เพื่อซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลกั 
ทัง้นี้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนการส่งค าสัง่ซื้อขาย จากประเทศฮ่องกงเป็นประเทศอื่น ๆ โดยค านึงถงึและรกัษาผลประโยชน์
ของผูถ้อืหน่วยลงทุนและความเหมาะสมในทางปฏบิตัเิป็นส าคญั โดยถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนรบัทราบและยนิยอมใหด้ าเนินการแล้ว 

ทัง้นี้ ในเบื้องต้นนี้กองทุนจะลงทุนเป็นสกุลดอลลาร์สหรฐัฯ แต่ต่อไปอาจเปลี่ยนเป็นสกุลเงนิอื่นได้ บริษัทจดัการจงึขอสงวนสทิธใินการ
เปลี่ยนแปลงสกุลเงนิซื้อขายในกองทุนหลกัตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้ถอืหน่วยลงทุนโดยรวม และบรษิัทจดัการ
จะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 7 วนัผ่านทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 

ส่วนทีเ่หลอืจะพจิารณาลงทุนในตราสารหนี้ที่มลีกัษณะคล้ายเงนิฝาก เงนิฝาก ตราสารหนี้ทัง้ในประเทศและต่างประเทศลงทุนในหรอืมไีว้
ซึง่ตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงนิ ทีอ่อกโดยภาครฐับาล รฐัวสิาหกจิ สถาบนัการเงนิ และ/หรอื ภาคเอกชนทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความ
น่าเชื่อถอืจากสถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืที่ไดร้บัการยอมรบัจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.โดยมอีนัดบัความน่าเชื่อถอืของ
ตราสารหรอืของผูอ้อกตราสารอยู่ในอนัดบัที่สามารถลงทุนได้ ( investment grade) นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหน่วย private equity
ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืหลกัทรพัย์ หรอืทรพัย์สินอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการหรอื
ตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่ อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio 
Management) และ เพื่อป้องกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน (hedging) โดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุน ซึ่งพจิารณาจาก
สภาวะของตลาดการเงนิในขณะนัน้ และปัจจยัอื่นทีเ่กี่ยวขอ้ง เช่น ทศิทางของค่าเงนิ, ค่าใชจ้่ายในการป้องกนัความเสีย่ง เป็นตน้ อย่างไรก็
ตามหากผูจ้ดัการกองทุนพจิารณาว่า การป้องกนัความเสีย่งอตัราแลกเปลี่ยนอาจไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูถ้ือหน่วย หรอืท าให้ผูถ้ือ
หน่วยลงทุนเสยีประโยชน์ทีอ่าจไดร้บั ผูจ้ดัการกองทุนอาจไม่ป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นกไ็ด ้

ทัง้นี้ ในส่วนของการลงทุนในประเทศจะไม่ลงทุนในหรอืมีไว้ซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง  (structured note) 
รวมถึงตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถือของตราสารหรอืผู้ออก (issue/issuer) ต ่ากว่าที่สามารถลงทุนได ้(non-investment grade) และ
ตราสารที่ไม่ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่ อถือ (unrated securities) และตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ ได้จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัย(์Unlisted securities) 

อย่างไรกต็าม กองทุนอาจมไีว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มอีนัดบัความน่าเชื่อถือต ่ากว่าทีส่ามารถลงทุนได ้(non-investment grade) เฉพาะกรณีที่
ตราสารหนี้นัน้ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีส่ามารถลงทุนได ้(investment grade) ขณะทีก่องทุนลงทุนเท่านัน้ 

ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.มกีารแก้ไขเพิม่เติมประกาศที่เกี่ยวข้องกบักฎเกณฑ์การลงทุนซึ่ง
กระทบกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนี้ในภายหลัง บรษิัทจดัการจะด าเนินการปรบันโยบายการลงทุนดงักล่าวเพื่อให้เป็นไปตาม
ประกาศทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด และใหถ้อืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการอาจเปลี่ยนชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) ของกองทุน CPR Invest – Global Silver Age ทีล่งทุนอยู่ในปัจจุบนัไดใ้น
กรณีทีบ่รษิทัจดัการเหน็ว่าชนิดหน่วยลงทุนอื่นในกองทุนหลกัเหมาะสมมากกว่า และผูถ้อืหน่วยลงทุนไดร้บัประโยชน์มากกว่าหน่วยลงทุน
ชนิดเดมิโดยถอืว่าไดร้บัมตจิากผูถ้อืหน่วยแลว้ 
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อนึ่ง ในกรณีทีก่องทุนไม่สามารถเขา้ลงทุนในกองทุน CPR Invest – Global Silver Age ทีจ่ดทะเบยีนในประเทศลกัเซมเบริก์ หรอืกรณีที่
บรษิทัจดัการพจิารณาเห็นว่าการลงทุนในกองทุนดงักล่าว ไม่เหมาะสมอกีต่อไป เช่น กรณีที่ผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศต ่ากว่า
ผลตอบแทนของกองทุนอื่นๆ ทีม่นีโยบายการลงทุนใกล้เคยีงกนัอย่างมนีัยส าคญั หรอืตดิต่อกนัเป็นระยะเวลานาน หรอืขนาดของกองทุน
ต่างประเทศลดลงอย่างมีนัยส าคญั จนอาจมผีลกระทบต่อการลงทุนหรอืค่าใชจ้่าย หรอืการลงทุนของกองทุนต่างประเทศไม่เป็นไปตาม
หนังสือชี้ชวนหรือโครงการ หรือเมื่อกองทุนต่างประเทศกระท าความผิดร้ายแรงตามความเห็นของหน่วยงานที่ก ากับดูแลกองทุน
ต่างประเทศ หรอืเมื่อมกีารเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่ส่งผลต่อการด าเนินงานของกองทุนในฐานะผูล้งทุน หรอืในกรณีที่มกีองทุนอื่นที่มี
นโยบายใกล้เคยีงกนัและตอบสนองนโยบายการลงทุนของกองทุน และบรษิทัเหน็ว่าการยา้ยไปลงทุนในกองทุนดงักล่าวเป็นผลดตี่อผลการ
ด าเนินงานโดยรวมของกองทุนและเป็นผลประโยชน์ของผู้ถอืหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะน าเงนิไปลงทุนในกองทุนรวม
ต่างประเทศอื่นทีม่นีโยบายการลงทุนสอดคล้องหรอืใกล้เคยีงกบั กองทุน CPR Invest – Global Silver Age โดยถือว่าไดร้บัมติจากผูถ้ือ
หน่วยแลว้ ซึง่ในการพจิารณาลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศนัน้ บรษิทัจดัการจะพจิารณาโดยค านึงถงึผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน
เป็นหลกั ทัง้นี้ บรษิัทจดัการจะมหีนังสอืแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วนั ก่อนที่จะน าเงนิไปลงทุนใน
กองทุนรวมต่างประเทศอื่นอย่างไรก็ตามหากบรษิัทจดัการไม่สามารถลงทุนในกองทุนอื่นใดที่มนีโยบายสอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ของ
โครงการ บรษิทัจดัการอาจยกเลกิกองทุนหรอืด าเนินการขอมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนเพื่อเปลีย่นแปลงนโยบายการลงทุนกไ็ด ้

เงื่อนไขอื่นๆ 

1. ในกรณีทีก่องทุนรวมหน่วยลงทุนมกีารลงทุนในกองทุนปลายทาง*หากเกดิเหตุการณ์ทีก่องทุนปลายทาง มกีารลดลงในลกัษณะใดดงันี้ 

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

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

    ในกรณีทีก่องทุนปลายทางมมีลูค่าทรพัยส์นิสุทธลิดลงในลกัษณะดงักล่าวขา้งตน้ บรษิทัจดัการด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

(1) แจง้เหตุทีก่องทุนปลายทางมมีูลค่าทรพัยส์นิลดลง พรอ้มแนวทางการด าเนินการของ บลจ. โดยค านึงถงึประโยชน์ทีด่ทีีสุ่ดของผูถ้อื
หน่วยลงทุนโดยรวมใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผูถ้อืหน่วยลงทุนทราบภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัทีม่กีารเปิดเผย
ขอ้มลูของกองทุนปลายทางทีป่รากฎเหตุ 

(2) เปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัการด าเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผูท้ีส่นใจจะลงทุนเพื่อใหผู้ท้ ีส่นใจจะลงทุนรบัรูแ้ละเขา้ใจเกีย่วกบั
สถานะของกองทุนรวม ทัง้นี้ บรษิทัจดัการกองทุนรวมตอ้งด าเนินการใหบุ้คลากรทีเ่กี่ยวขอ้งเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัการด าเนินการ
ดงักล่าวดว้ย 

(3) ปฏบิตัติามแนวทางการด าเนินการตาม (1) ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 60 วนันับแต่วนัทีม่กีารเปิดเผยขอ้มลูของกองทุนปลายทางทีป่รากฏ
เหตุ 

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

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

*กองทุนปลายทาง หมายถงึ กองทุนทีก่องทุนหน่วยลงทุนหรอืกองทุนฟีดเดอรไ์ปลงทุน ซึง่มลีกัษณะเป็นไปตามหลกัเกณฑโ์ดยครบถว้น
ดงันี้ 

(1) เป็นกองทุนรวมตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และใหห้มายความรวมถงึกองทุนทีม่ลีกัษณะเป็นการลงทุนร่วมกนั
ของผูล้งทุน ไม่ว่าจะจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยหรอืกฎหมายต่างประเทศและไม่ว่ากองทุนดงักล่าวจะจดัตัง้ในรปูบรษิทั ทรสัต ์หรอื
รปูแบบอื่นใด เช่น กองทุนอสงัหารมิทรพัยต์่างประเทศ (REIT) หรอืโครงการจดัการลงทุน (collective investment scheme) เป็นต้น 

(2) เป็นกองทุนทีก่องทุนหน่วยลงทุนหรอืกองทุนฟีดเดอร ์มกีารลงทุนในกองทุนตาม (1) ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 ของ NAVของกองทุนตาม    
    (1) นัน้ 

บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิใ์นกรณีทีม่กีารด าเนินการเปลี่ยน/โอนยา้ย/เลกิกองทุน กองทุนจะยกเวน้ไม่น าเรื่องการลงทุนหรอืมไีวซ้ึ่งทรพัย์สนิ
ในต่างประเทศ (offshore investment) โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน มาบงัคบัใชใ้นช่วง
ด าเนินการคดัเลอืก และ/หรอื เตรยีมการลงทุน และ/หรอื เลกิกองทุนดงักล่าวหากเกดิกรณีใด ๆ ที่ท าใหบ้รษิทัจดัการไม่สามารถด าเนินการ
คดัเลอืกกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่แทนกองทุนเดมิได ้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะด าเนินการเลกิโครงการจดัการกองทุนรวม 
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โดยจะด าเนินการจ าหน่ายหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิทีเ่หลอือยู่ของกองทุน เพื่อคนืเงนิตามจ านวนทีร่วบรวมไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่ายและส ารอง
ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งของกองทุน (ถา้ม)ี ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน ตามสดัส่วนจ านวนหน่วยลงทุนทีถ่อืครองต่อจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายแลว้
ทัง้หมดของกองทุน 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธิใ์นกรณีทีม่กีารด าเนินการเปลีย่น/โอนยา้ย/เลกิกองทุน กองทุนจะยกเวน้ไม่น าเรื่องการลงทุนหรอืมไีวซ้ึง่ทรพัยส์นิ
ในต่างประเทศ (offshore investment) โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน มาบงัคบัใชใ้นช่วง
ด าเนินการคดัเลอืก และ/หรอื เตรยีมการลงทุน และ/หรอื เลกิกองทุนดงักล่าว 

รายละเอยีด กองทุนหลกั 

กองทุนหลกัทีก่องทุนจะลงทุน คอื CPR Invest – Global Silver Age มรีายละเอยีดต่อไปนี้ 

ช่ือกองทุน : CPR Invest – Global Silver Age 

Class : T3 USD-Acc 

ประเภท : กองทุนรวมตราสารทุน 

อายุโครงการ : ไม่ก าหนด 

วนัจดัตัง้กองทุน : 29 กนัยายน 2015 

จดทะเบียนประเทศ : ลกัเซมเบริ์ก 

สกลุเงินของกองทุน : USD 

วนัท าการซ้ือขาย : ทุกวนัท าการของธนาคารในลกัเซมเบริ์ก หรอืตามทีผู่จ้ดัการกองทุนและผูดู้แลผลประโยชน์ตกลง 

บริษทัจดัการ : CPR ASSET MANAGEMENT 

Trustee : CACEIS Bank, Luxembourg Branch 

นโยบายการลงทุน : กองทุนจะเน้นลงทุนในตราสารทุนอย่างน้อยรอ้ยละ 75 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนเพื่อสรา้งผลตอบแทนจาก
กลุ่มธุรกจิทีไ่ดร้บัประโยชน์จากการเตบิโตของกลุ่มประชากรวยัเกษยีณ (ยา, อุปกรณ์การแพทย,์ การใหบ้รกิารทางการเงนิ ฯลฯ) โดยเลอืก
ลงทุนในหลกัทรพัยท์ีม่ผีลการด าเนินงานด ี(โดยเฉพาะในภูมภิาคสหรฐัฯ, แคนาดา, ยุโรป, ประเทศญี่ปุ่ น, ฮ่องกง และออสเตรเลยี) ตาม
เกณฑ์พจิารณาปัจจยัพืน้ฐานและการพจิารณาในเชงิคุณภาพ (Qualitative), สภาพคล่อง และมลูค่าราคาตลาด อย่างไรกต็าม กองทุนอาจ
ลงทุนกลุ่มประเทศเกดิใหม่ไม่เกนิรอ้ยละ 25 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน 

เน่ืองจากกองทุนลงทุนเฉพาะในกลุ่มธุรกจิทีไ่ดร้บัประโยชน์จากการเตบิโตของกลุ่มประชากรวยัเกษียณ ไม่ครอบคลุมกลุ่มธุรกจิทัง้หมดตาม
ดชันีเปรยีบเทยีบ ดงันัน้ทีไ่ดผ้ลการด าเนินงานของกองทุนอาจแตกต่างจากดชันีเปรยีบเทยีบในบางขณะ 
กองทุนอาจลงทุนสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิารพอรต์การลงทุน (Efficient Portfolio 
Management และอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น (Hedging) โดยขึน้อยู่ 
กบัดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุน 

การจ่ายเงินปันผล : ไม่ม ี

ค่าธรรมเนียม 

ค่าธรรมเนียมการซ้ือหน่วยลงทุน : ไม่เกนิ 5% (ยกเวน้) 

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน : ไม่ม ี

ค่าธรรมเนียมการจดัการ : ไม่เกนิ 0.60% ต่อปี (ปัจจุบนั 0.50%) 

มูลค่าขัน้ต า่ของการสัง่ซ้ือ : การสัง่ซื้อครัง้แรก: 10,000 shares 

การสัง่ซ้ือครัง้ถดัไป: 1,000 shares 

Benchmark : MSCI World Net Total Return Index 

กองทุน CPR Invest – Global Silver Age ทีจ่ดทะเบยีนในประเทศลกัเซมเบริก์ เป็นกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป (retail fund) และเป็น 
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กองทุนทีจ่ดัตัง้ตามระเบยีบของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) ภายใตก้ฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง
ของประเทศลกัเซมเบริก์ ซึง่ เป็นสมาชกิสามญัของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) โดยมไิดเ้ป็นกองทุน
รวมประเภทเฮจ็ฟันด ์(hedge fund) 

รายละเอยีดของกองทุน CPR Invest – Global Silver Age แปลมาจากหนังสอืชีช้วน (Master Prospectus) ของกองทุนหลกั ท่านสามารถดู
ขอ้มลูของกองทุนหลกัเพิม่เตมิไดท้ี ่Website: http://www.cpr-m.lu/retail/product/view/LU1584064890 

3. ข้อมูลเก่ียวกบัจ านวนเงินทุนโครงการ 

จ านวนเงินทุนโครงการเร่ิมต้น : 2,000,000,000.00 บาท 

นโยบายการเพ่ิมเงินทุนโครงการ : ม ี

ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก บริษทัจดัการเสนอขายหน่วยลงทุนมากกว่าจ านวนเงินทุน : เป็นจ านวน
รอ้ยละ 15.0 ของจ านวนเงนิทุนโครงการ 

มูลค่าท่ีตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท 

จ านวนหน่วยลงทุนเร่ิมต้น : 200,000,000.0000 หน่วย 

ราคาของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายครัง้แรก : 10.0000 บาท 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก บรษิทัจดัการ อาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกนิจ านวนเงนิทุนของโครงการไดไ้ม่เกนิ 300 
ลา้นบาท 

ทัง้นี้ กรณีทีบ่รษิทัจดัการ สามารถขายหน่วยลงทุนไดเ้ตม็ตามจ านวนเงนิโครงการกองทุนแล้ว บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปิดการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนก่อนวนัสิน้สุดระยะเวลาการเสนอขายครัง้แรก โดยไม่ตอ้งแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยทราบล่วงหน้า 

4. การบริหารจดัการกองทุน 

การลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) : ลงทุน 

วตัถปุระสงคข์องการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) : 

- การลดความเสีย่ง (Hedging) 

- ทีม่ไิดม้วีตัถุประสงคเ์พื่อลดความเสีย่ง (Non-Hedging) 

มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซบัซอ้น 

วิธีการในการค านวณ Global Exposure limit : Commitment approach 

อตัราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกินร้อยละ : 100.0 

การลงทุนในตราสารท่ีมีสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ไม่ลงทุน 

กลยุทธก์ารบริหารกองทุน (Management Style) : อื่น ๆ 

รายละเอียดเพ่ิมเติมกลยุทธก์ารบริหารกองทุน : 

ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน CPR Invest – Global Silver Age ("กองทุนหลกั") เพื่อใหไ้ดผ้ลตอบแทนเทยีบเคยีงกบักองทุนหลกั ส่วน
กองทุนหลกัมุ่งหวงัใหผ้ลประกอบการสงูกว่าดชันีชี้วดั (Active Management) 

ลกัษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซบัซอ้น 

5. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (class of unit) : ไม่ม ี

6. การจ่ายเงินปันผล 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย 

หลกัเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : - 
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ก าหนดเวลา วิธีการ และขอ้จ ากดัในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : - 

7. การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

มูลค่าขัน้ต า่ของการรบัซ้ือคืน : ไม่ก าหนด 

จ านวนหน่วยลงทุนขัน้ต า่ของการรบัซ้ือคืน : ไม่ก าหนด 

วิธีการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน : 

- แบบดุลยพนิิจของผูถ้อืหน่วยลงทุน 

ระยะเวลาในการรบัซ้ือคืน : ทุกวนัท าการ 

การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน : ผูถ้อืหน่วยลงทุน ไม่ตอ้งแจง้ล่วงหน้า 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

1 บรษิทัจดัการอาจเปลีย่นแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน เพื่อเพิ่มความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนโดย
ไม่ถอืว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลงทีท่ี่
ท าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรับซื้อคนืหน่วยลงทุน 

2 บรษิทัจดัการจะไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหากเกดิกรณีตามขอ้ “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วย
ลงทุน” “การหยุดรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการไดส้งวนสทิธใินการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไวใ้นรายละเอยีดโครงการ 
(ถา้ม)ี 

เง่ือนไข ข้อจ ากดั หรือสิทธิในการระงบั การโอน หรือการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน : 

การช าระค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนด้วยหลกัทรพัย ์หรือทรพัยสิ์นอ่ืนแทนเงิน: 

กรณีบรษิทัจดัการไม่สามารถช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเงนิ และจะช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นแทน
บรษิทัจดัการจะก าหนดขัน้ตอนการด าเนินการต่อไป โดยตอ้งไดร้บัมตพิเิศษใหช้ าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเป็นหลกัทรพัย ์หรอืทรพัย์สนิ
อื่นแทนเงนิสดไดต้ามเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งดงัต่อไปนี้ 

(1) การช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าว มวีตัถุประสงคเ์พื่อใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนน าหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นนัน้ไปช าระเป็นค่าซื้อ     
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นทีบ่รษิทัจดัการเป็นผูร้บัผดิชอบด าเนินการ 

(2) บรษิทัจดัการไม่สามารถช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเงนิ 

(3) ผูถ้อืหน่วยลงทุนตกลงรบัช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัย์สนิอื่นแทนเงนิได ้

การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

1. บรษิทัจดัการจะเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไวแ้ลว้ได ้       
    เฉพาะในกรณีทีก่าหนดไวใ้นโครงการ ซึง่ตอ้งไม่เกนิกว่ากรณีดงัต่อไปนี้ 

    (1) บรษิทัจดัการพจิารณาแลว้ มคีวามเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณี ทีเ่ขา้เหตุใดเหตุหนึ่งดงันี้ โดยไดร้บัความเหน็ชอบของผู ้       
ดูแลผลประโยชน์แล้ว 

(ก) มเีหตุจ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จ่ายโอน หลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิ ของกองทุนรวมเปิดไดอ้ย่างสมเหตุสมผล 

(ข) มเีหตุทีท่ าใหก้องทุนรวมไม่ไดร้บัช าระเงนิจากหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิ ทีล่งทุนไวต้ามก าหนดเวลาปกต ิซึง่เหตุดงักล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการ 

(2) ผูถ้อืหน่วยลงทุนมคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนก่อนหรอืในช่วงระยะเวลาที ่บรษิทัจดัการพบว่าราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ไม่ถูกตอ้งโดยมมีลูค่าตัง้แต่ 1 สตางคข์ึน้ไป และคดิเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของมลูคา่หรอืราคาทีถู่กตอ้ง และผูดู้แลผลประโยชน์ยงั
ไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา 

2. การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตาม 1 ใหบ้รษิทัจดัการปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี้ 
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(1) เลื่อนก าหนดช าระเงนิค่าขายคนืไดไ้ม่เกนิ 10 วนัท าการนับแต่วนัท าการทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนมคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนนัน้ เวน้แต่ไดร้บั     
การผ่อนผนัจากส านักงาน 

(2) แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ล้วใหท้ราบถงึการเลื่อนก าหนดการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อ    
ผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบเรื่องดงักล่าวด้วยวธิกีารใดๆโดยพลนั 

(3) แจง้การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน และจดัท ารายงานทีแ่สดงเหตุผลของการเลื่อน และหลกัฐานการไดร้บัความ
เหน็ชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ 1 (1) หรอืการรบัรองขอ้มลูจากผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ 1 (2) ใหส้ านักงานโดยพลนั ทัง้นี้ 
บรษิทัจดัการอาจมอบหมายใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ด าเนินการดงักล่าวแทนกไ็ด้ 

(4) ในระหว่างการเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคนื หากมผีูถ้อืหน่วยลงทุนสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดงักล่าว ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวม
รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนนัน้ โดยตอ้งช าระค่าขายคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตามล าดบัวนัทีส่่งค าสัง่ขายคนืก่อนหลงั 

เงื่อนไขและข้อจ ากดัในการจดัสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

กรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนถอืหน่วยลงทุนเกนิกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมดของกองทุนรวม บรษิทัจดัการจะไม่นับ
คะแนนเสยีงส่วนทีเ่กนิกว่า 1 ใน 3 เวน้แต่กรณีทีม่กีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดงักล่าวมผีูถ้อืหน่วยลงทุนเพยีงรายเดยีวจะ
นับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวไดเ้ตม็ตามจ านวนทีถ่อือยู่ 

เงื่อนไข ข้อจ ากดั การไม่ขายไม่รบัซ้ือคืนไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามสัง่ : 

• บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัปรุงเปลีย่นแปลงระยะเวลาท าการขายหน่วยลงทุนเพื่อความเหมาะสม โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถอื
หน่วยลงทุนและกองทุนรวม โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 30 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ี ่
ท าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน• บรษิทัจดัการ
ขอสงวนสทิธทิีจ่ะหยุดรบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนชัว่คราว ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ตามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร ทัง้นี้ เพื่อประโยชน์ของผูถ้อื
หน่วยลงทุนเป็นส าคญั โดยบรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าและบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดดงักล่าว
ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัด าเนินการทีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่
ใชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และ/หรอืเวป็ไซตข์องบรษิทัจดัการ เวน้แต่กรณีทีเ่กดิจากปัจจยัทีค่วบคุมไม่ได ้หรอืกรณีจ าเป็นและสมควร 
บรษิทัจดัการจะแจง้การเปลีย่นแปลงดงักล่าวโดยทนัท ี

• บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัปรุงเปลีย่นแปลงระยะเวลาท าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเพื่อความเหมาะสม โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์
ของผูถ้อืหน่วยลงทุนและกองทุนรวม โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 30 วนั ก่อนวนั
เปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุน 

• บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงวนัและเวลาท าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนดงักล่าว ตามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร โดยจะแจง้ให้
ผูถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ ส านักงานของบรษิทัจดัการ และ/หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถา้ม)ี 

• บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการท ารายการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หากไม่สามารถเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายหรอืค่าธรรมเนียมที่   
เกีย่วขอ้งจากผูถ้อืหน่วยลงทุนไดต้ามอตัราและวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการก าหนด 

8. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย 

8.1 ค่าธรรมเนียมรวม 

ประมาณการค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด ในอตัราไม่เกินร้อยละ : 5.35 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน
รวม 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธไิม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้จากการซื้อขายหลักทรพัย์ 

8.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี ในอตัราไม่เกินร้อยละ : 1.61 ต่อปี ของมลูค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอตัราไม่เกินร้อยละ : 0.11 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 



 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล ซลิเวอร ์เอจ    8 

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอตัราไม่เกินร้อยละ : 0.54 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน
รวม 

ค่าธรรมเนียมท่ีปรึกษาการลงทุน : ไม่ม ี

ค่าธรรมเนียมการจดัจ าหน่าย : ไม่ม ี

ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ : ม ี

ประมาณการค่า ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 3.09 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

รายละเอียดเพ่ิมเติม (ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม) : 

1. ค่าใชจ้่ายในการจดัตัง้กองทุน ค่าธรรมเนียมการจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม และค่าธรรมเนียมการจดทะเบยีนเพิม่ทุน    
ของกองทุนรวม ตามทีจ่่ายจรงิ 

2. ค่าธรรมเนียมการจดทะเบยีนเพิม่ทุนของกองทุนรวม ตามทีจ่่ายจรงิ 

3. ค่าโฆษณาประชาสมัพนัธ์กองทุนเพื่อการเสนอขายหน่วยลงทุน ซึ่งรวมถงึค่าใชจ้่ายในการจดัสมัมนาเผยแพร่ขอ้มลูเกีย่วกบักองทุนรวม 
การส่งเสรมิการขาย ค่าใชจ้่ายในการลงนามในสญัญาต่างๆ อนัเกีย่วเนื่องกบักองทุน และค่าใชจ้่ายดา้นการตลาดอื่น ๆ ทัง้นี้ ค่าใช้จ่าย
ดงักล่าวจะเรยีกเกบ็จากกองทุนตามจ านวนทีจ่่ายจรงิ 

4. ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วเนื่องกบัการด าเนินงานและบรหิารกองทุน ตามทีจ่่ายจรงิเช่น 

4.1 ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการลงทุนในหลกัทรพัยแ์ละทรพัยส์นิของกองทุน เช่น ค่านายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย์หรอืตราสารต่างๆ
ภาษ ีค่าอากรแสตมป์ ค่าใชจ้่ายในการโอนหลกัทรพัย ์ค่าใชจ้่ายในการจดัท าเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัหลกัทรพัย ์ค่าใชจ้่ายในการเบกิ
เอกสารสทิธใินหลกัทรพัย ์เช่น ใบหุน้กู้ ค่าใชจ้่ายในการโอนและรบัโอนหลกัทรพัย ์และค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทีเ่กดิจากการซื้อขาย
หลกัทรพัย ์ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่างๆ ในการใชบ้รกิารของสถาบนัการเงนิทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารกองทุน และหรอื
ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายอื่นใดทีท่ าใหก้องทุนสามารถลงทุนในหลกัทรพัยแ์ละหรอืทรพัยส์นินัน้ได้ 

4.2 ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการจดัท าบญัชแีละรายงานของกองทุน เช่น ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายในการสอบบญัช ีค่าใชจ้่ายทีเ่กดิ
จากการลงบญัชกีองทุน หรอืการจดัท ารายงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

4.3 ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการขายและหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน เช่น ค่าจดัท า ค่าผลติ และน าส่งค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวม เอกสาร
แสดงสทิธใินหน่วยลงทุน ค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน ค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน บตัรตวัอย่างลายมอืชื่อผูถ้อื
หน่วยลงทุน ใบยนืยนั ใบเสรจ็รบัเงนิ ใบก ากบัภาษี (ถา้ม)ี รายงานการถอืหน่วยลงทุน แบบฟอรม์ รายงาน หรอืเอกสารอื่นใดทีใ่ช้
เพื่อประโยชน์ในการซื้อขายสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน และค่าใชจ้่ายในการจดัท าและผลติเอกสารดงักล่าวเป็นภาษาต่างประเทศ 
ค่าใชจ้่ายในการรบัช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน และค่าใชจ้่ายในการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายที่
เกีย่วขอ้งกบัวธิกีารซื้อขายหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการเปิดใหบ้รกิารแก่ผูล้งทุน 

   4.4 ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการแกไ้ขเพิม่เตมิรายละเอยีดโครงการ เช่น ค่าใชจ้่ายในการขอมต ิสรุปมต ิและตรวจสอบมตผิูถ้อืหน่วย             
ลงทุน การจดัประชุมผูถ้อืหน่วยลงทุน การแจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุน การประกาศหนังสอืพมิพ์ 

4.5 ค่าใชจ้่ายในการจดัท า ผลติ และน าส่งเอกสารและรายงานตามทีก่ฎหมายก าหนด เช่น หนังสอื ชีช้วน รายงานทุกรอบปีบญัช ี    
รายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดอืน รายงานเกีย่วกบัขอ้มลูการจดัการกองทุนรวม เพื่อน าส่งแก่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ     
หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน และหรอืผูดู้แลผลประโยชน์ ผูส้อบบญัช ีและผูเ้กีย่วขอ้งอื่น ๆ ของกองทุน 

4.6 ค่าใชจ้่ายในการแปลเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการและการด าเนินงานของกองทุนเป็นภาษาต่างประเทศ 

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

4.8 ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการช าระหนี้ดว้ยทรพัยส์นิอื่น เช่น ค่าใชจ้่ายในการบรหิารทรพัยส์นิ ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่กดิจาก
การใชบ้รกิารทางกฎหมาย และศาล เช่น ค่าทีป่รกึษากฎหมาย ค่าร่างและตรวจสอบนิตกิรรม สญัญา ค่าบรกิารทางกฎหมายเพื่อ
รกัษาสทิธหิรอืเพื่อตดิตามหนี้สนิ หรอืประโยชน์อื่นใดของกองทุน ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่กดิจากการจ าน า 
จ านอง ปลดจ าน า จ านอง ประเมนิราคา ค่าภาษอีากร ประกนัภยั 
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4.9 ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายในการใชบ้รกิารธนาคาร สถาบนัการเงนิ หรอืผูใ้หบ้รกิารภายนอกอื่น ๆ เพื่อประโยชน์ของกองทุนหรอืผู ้    
ถอืหน่วยลงทุน 

4.10 ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายตามสญัญาระหว่างกองทุนและบุคคลภายนอก เช่น สญัญาแต่งตัง้ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื       
สญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัจ าหน่าย 

4.11 ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายอื่น ๆ เช่น ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิจากการตดิตามทวงถามหนี้สนิของกองทุน 

5. ค่าบรกิารแก่บุคคลภายนอก ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าตดิต่อสื่อสาร ค่าประกาศหนังสอืพมิพ ์ค่าเดนิทาง ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ    
    บรหิารจดัการกองทุน ตามทีจ่่ายจรงิ 

6. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายในการเลกิกองทุน และช าระบญัชกีองทุน เช่น ค่าใชจ้่ายในการสอบบญัชเีมื่อเลกิกองทุน ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ในระหว่างการช าระบญัชกีองทุน ค่าใชจ้่ายในการช าระเงนิ หรอืทรพัยส์นิอื่นใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายที่
เกดิจากการทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไม่มารบัเงนิหรอืทรพัยส์นิ หรอืไม่น าเชค็ไปขึน้เงนิจากธนาคาร เช่น ค่าใชจ้่ายในการวางทรพัย ์ค่าใชจ้่ายใน
การจดทะเบยีนเลกิกองทุนกบัส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามทีจ่่ายจรงิ 

7. ค่าธรรมเนยีมและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิ ตามทีจ่่ายจรงิ 

8. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ของผูดู้แลผลประโยชน์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการฟ้องรอ้งบรษิทัจดัการใหป้ฏบิตัหิน้าทีห่รอืเรยีกค่าสนิไหม
ทดแทนความเสยีหายจากบรษิทัจดัการ เพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม หรอืเมื่อไดร้บัค าสัง่จากส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ตามทีจ่่ายจรงิ 

9. ค่าใชจ้่ายในการลงประกาศหนังสอืพมิพท์ีเ่กีย่วขอ้งกบักองทุน ตามทีป่ระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอืส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรอืกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งก าหนด เช่น การประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อ
คนืหน่วยลงทุนของกองทุน ตามทีจ่่ายจรงิ 

10. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ทีเ่กดิจากการตดิต่อสื่อสารกบัผูถ้อืหน่วยลงทุน เพื่อแจง้ขา่วสารขอ้มลูตามทีค่ณะกรรมการก.ล.ต. และ
หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งก าหนด หรอืเพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนหรอืกองทุนโดยรวม รวมถงึ
ค่าใชจ้่ายในการจดัประชุมผูถ้อืหน่วยลงทุน ตามทีจ่่ายจรงิ 

11. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ทีเ่กดิจากการควบรวมกองทุน ตามทีจ่่ายจรงิ 

12. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ทีเ่กดิจากการกูย้มืเงนิหรอืเขา้ท าธุรกรรมการขายโดยมสีญัญาซื้อคนืเมื่อบรษิทัจดัการมเีหตุจ าเป็นตอ้ง
บรหิารสภาพคล่องของกองทุนเปิดเป็นการชัว่คราว ตามทีจ่่ายจรงิ 

13. ค่าใชจ้่ายในการใหค้วามรูแ้ละฝึกอบรมผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื เพื่อประโยชน์ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนตามทีจ่่าย
จรงิ 

14. ค่าธรรมเนียมและหรอืค่าใชจ้่ายส าหรบัหน่วยงานภายนอกในการท าหน้าทีต่ดิตามดูแลการจดัการกองทุนรวม (Independent Oversight 
Entity : IOE) หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง (ถา้ม)ี 

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการกองทุน หรอืตามทีส่ านักงาน ก.ล.ต. อนุญาตตามทีจ่่ายจรงิ
ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์จะไม่รวมค่าธรรมเนียมผูร้บัฝากทรพัยส์นิในต่างประเทศทัง้ในรปูแบบค่าธรรมเนียมรายปี และ
ค่าธรรมเนียมการปฎบิตังิานในธุรกรรมตามค าสัง่ของบรษิทัจดัการ (Transaction Fees) และค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใหบ้รกิารงาน
ผูร้บัฝากทรพัยส์นิในต่างประเทศ ไดแ้ก่ค่าใชจ้่ายงานศูนย์รบัฝากหลกัทรพัยใ์นต่างประเทศ ตามที่จ่ายจรงิ เป็นตน้ 

มลูค่าทรพัยส์นิสุทธทิีใ่ชใ้นการค านวณค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน หมายถงึ
มลูค่าทรพัยส์นิทัง้สิน้หกัดว้ยมลูค่าหนี้สนิทัง้สิ้นยกเวน้ค่าธรรมเนียมการจดัการค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบยีน ณ วนัทีค่ านวณ 

8.3 ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเกบ็จากผู้สัง่ซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน 

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end fee) 

เงื่อนไขในการก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน : ไม่ม ี

ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 1.61 ของมลูค่าซื้อขาย 
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ค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (Back-end fee) 

เงือ่นไขในการก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน : ไม่ม ี

ประมาณการค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูค่าซื้อขาย 

ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ (Switching in) 

อตัราค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า : อตัราค่าธรรมเนียมเดยีวกนั ทัง้จากกองทุนรวมภายใตบ้รษิทัจดัการ 

เดยีวกนั และจากบรษิทัจดัการอื่น 

ประมาณการอตัราค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า : อตัราเดยีวกบัค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end fee) 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

บรษิทัจดัการจะหกัค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนจากมลูค่าหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการจะตอ้งช าระใหก้บักองทุนปลายทาง (กรณี
กองทุนน้ีเป็นกองทุนเปิดตน้ทาง) หรอื หกัค่าธรรมเนียมจากค่าซื้อหน่วยลงทุน (กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง) 

ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก (Switching out) 

อตัราค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก : อตัราค่าธรรมเนียมเดยีวกนั ทัง้กรณีสบัเปลีย่นออกไปยงักองทุนรวมภายใตก้าร
บรหิารของบรษิทัจดัการ และบรษิทัจดัการอื่น 

ประมาณการอตัราค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก : อตัราเดยีวกบัค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนื (Back-end fee) 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

บรษิทัจดัการจะหกัค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนจากมลูค่าหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการจะตอ้งช าระใหก้บักองทุนปลายทาง (กรณี
กองทุนน้ีเป็นกองทุนเปิดตน้ทาง) หรอื หกัค่าธรรมเนียมจากค่าซื้อหน่วยลงทุน (กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง) 

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ม ี

ในอตัรา ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : ม ี

ในอตัรา ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

ค่าปรบักรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองท่ีก าหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่ม ี

ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ : ม ี

ตามทีจ่่ายจรงิ 

รายละเอียดเพ่ิมเติม (ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเกบ็จากผู้สัง่ซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน) : 

1. ค่าธรรมเนียมการโอนเงนิค่าซื้อและขายคนื (ถา้ม)ี 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะถูกเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการโอนเงนิค่าซื้อและค่าขายคนืหน่วยลงทุนตามทีธ่นาคารพาณิชยห์รอืสถาบนัการเงนิเรยีก
เกบ็จรงิ 

2. บรษิทัจดัการอาจเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายอื่น ๆ จากผูล้งทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน ในกรณีทีผู่ล้งทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนรอ้ง
ขอใหบ้รษิทัจดัการหรอืนายทะเบียนด าเนินการ ใด ๆ ใหเ้ป็นกรณีพเิศษ นอกเหนือจากการด าเนินการตามปกตขิองบรษิทัจดัการหรอืนาย
ทะเบยีน หรอืใหด้ าเนินการทีพ่สิจูน์ไดว่้าเป็นความประสงคเ์ฉพาะตวัของผูล้งทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน เช่น ค่าธรรมเนียมการขอเปลีย่น
ขอ้มลูทางทะเบยีนใหม่ เช่น หนังสอืรบัรองสทิธ ิหนังสอืรบัรองการโอนหน่วยลงทุน เป็นต้น โดยบรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทุน
จะคดิค่าธรรมเนียมจากผูล้งทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน ตามทีจ่่ายจรงิหรอืตามอตัราทีบ่รษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทุนก าหนดใน
การใหบ้รกิารลกัษณะดงักล่าว 

3. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน/ การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน/ การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนกบัผู้
ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากนั ตามประเภทของผูล้งทุน ตามมลูค่าการซื้อหน่วยลงทุน ตามระยะเวลาการถอืครองหน่วยลงทุน ตามช่องทางการ
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ซื้อขายหน่วยลงทุน หรอืตามเงื่อนไขทีบ่รษิทัจดัการอาจก าหนดขึน้ในอนาคต เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวก และเป็นประโยชน์ใหแ้ก่ผูถ้อื
หน่วยลงทุน ทัง้นี้ จะเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวในหนังสอืชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลูส าคญั ทัง้นี้ หากมกีารเปลีย่นแปลง 

เงื่อนไขดงักล่าวบรษิทัจดัการจะประกาศใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนั ณ ทีท่ าการของบรษิทัจดัการ และผูส้นับสนุนการขาย
หรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และ/หรอืประกาศทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ 

8.4 วิธีการค านวณและตดัจ่ายค่าธรรมเนียม 

1. การค านวณค่าธรรมเนียมตามหวัขอ้ค่าธรรมเนียมทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซื้อหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน และ หวัขอ้ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายที่
เรยีกเกบ็จากกองทุนรวม เป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษีธุรกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนัไวแ้ลว้  

2. การค านวณค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน จะค านวณเป็นรายวนั
และเรยีกเกบ็จากกองทุนเป็นรายเดอืน ภายใน 10 วนัท าการถดัจากวนัสิน้เดอืน หรอืตามระยะเวลาที่บรษิทัจดัการเหน็สมควร  

3. ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วเนื่องกบัการบรหิารจดัการกองทุนในหวัขอ้ อื่น ๆ จะเรยีกเกบ็ตามทีจ่่ายจรงิ ในทางบญัชบีรษิทัจดัการจะพจิารณาตดัจ่าย  
 ทัง้จ านวนหรอืทยอยตดัจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายของกองทุนเฉลีย่เท่ากนัทุกวนัตามระยะเวลาทีจ่ะไดร้บัประโยชน์จากค่าใชจ้่ายนัน้ ทัง้นี้การตดั 
 ค่าใชจ้่ายดงักล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชทีีเ่กีย่วขอ้ง  

4. ในกรณีทีม่ลูค่าของกองทุนรวมในขณะทีจ่ดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวมมมีลูค่าไม่น้อยกว่า 50 ลา้นบาท หากต่อมากองทุนรวมม ี
มลูค่าลดลงน้อยกว่า 50 ลา้นบาท บรษิทัจดัการจะเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการจดัการตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้  

4.1 ค่าธรรมเนียมทีเ่รยีกเกบ็ตอ้งเป็นอตัรารอ้ยละทีไ่ม่สงูกว่าอตัรารอ้ยละของค่าธรรมเนียมเดมิทีบ่รษิทัจดัการเรยีกเกบ็ในช่วงเวลาที่
กองทุนรวมมมีลูค่าไม่น้อยกว่า 50 ลา้นบาทโดยค านวณตามมลูค่าทีต่ราไวข้องหน่วยลงทุน  

4.2 ในกรณีอื่นนอกเหนือจากกรณีตาม 4.1 ใหบ้รษิทัจดัการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการจดัการในอตัราทีแ่สดงไดว่้าเหมาะสมและเป็นธรรม 
ทัง้นี้ โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน มลูค่าของกองทุนรวมใหค้ านวณตามมลูค่าทีต่ราไวข้องหน่วยลงทุนบรษิทัจดัการจะเรยีก
เกบ็ค่าธรรมเนียมการจดัการเป็นอตัรารอ้ยละของมลูค่าทรพัยส์นิหรอืมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวมเท่านัน้ 

8.5 การเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย 

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายตามขอ้ “ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากผูซ้ื้อหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนและกองทุน” อาจมกีารเปลีย่นแปลง
ได ้โดยไม่ถอืว่าเป็นการแก้ไขเพิม่เตมิรายละเอยีดโครงการ โดยบรษิทัจดัการจะด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

1.  ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมมคีวามประสงคจ์ะลดค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายตามทีไ่ดร้ะบุไวใ้นโครงการและไดด้ าเนินการดงักล่าว
แลว้ ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวใหผู้ล้งทุนทราบอย่างทัว่ถงึภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัทีม่กีารลดค่าธรรมเนียม
หรอืค่าใชจ้่ายดงักล่าว ทัง้นี้ การเปิดเผยขอ้มลูตอ้งกระท าโดยวธิกีารทีเ่หมาะสมอนัท าใหม้ัน่ใจไดว่้า ผูล้งทุนไดร้บัทราบขอ้มลูดงักล่าว 
เช่น เผยแพร่ขอ้มลูไวบ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการกองทุนรวม หรอื ณ สถานทีใ่นการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบรษิทัจดัการกองทุน
รวม และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี เป็นต้น 

การลดค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายใหแ้ตกต่างไปจากโครงการ ใหถ้อืว่าส านักงานใหค้วามเหน็ชอบการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการในเรื่อง
ดงักล่าวเมื่อบรษิทัจดัการกองทุนรวมไดด้ าเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว 

2.  ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมมคีวามประสงคจ์ะเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้ตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการ บรษิทัจดัการ
กองทุนรวมตอ้งค านึงถงึความสมเหตุสมผลกบัสภาพปกตทิางธุรกจิและประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคญั และตอ้งเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวใหผู้้
ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างทัว่ถงึดว้ยวธิกีารทีเ่หมาะสมอนัท าใหม้ัน่ใจไดว่้าผูล้งทุนไดร้บัทราบขอ้มลูดงักล่าว โดยอย่างน้อยตอ้งจดัใหม้กีาร
เผยแพร่ขอ้มลูไวบ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการกองทุนรวม และ ณ สถานทีใ่นการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบรษิทัจดัการกองทุนรวม 
และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้ 

2.1 ในกรณีทีก่ารเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้ไม่เกนิกว่าอตัราขัน้สงูของค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเดมิตามทีร่ะบุไว้ใน
โครงการ ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัท าการก่อนการเรยีกเกบ็
ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้ 

2.2 ในกรณทีีก่ารเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้เกนิกว่าอตัราขัน้สงูของค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเดมิตามทีร่ะบุไวอ้ย่าง
ชดัเจนในโครงการแล้วว่าบรษิทัจดัการกองทุนรวมสามารถกระท าการดงักล่าวได ้ทัง้นี้ ในรอบระยะเวลายอ้นหลงั 1 ปีนับแต่วนัที่
บรษิทัจดัการกองทุนรวมประสงคจ์ะขึน้ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายดงักล่าว ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมด าเนินการตามหลกัเกณฑ์ 
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ดงันี้ 

(ก) ในกรณีทีก่ารเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้ไม่เกนิกว่าอตัรารอ้ยละ 5 ของอตัราขัน้สงูดงักล่าว ใหบ้รษิทัจดัการ
กองทุนรวมเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วนัก่อนการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายที่
เพิม่ขึน้ดงักล่าว 

(ข) ในกรณีทีก่ารเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้เกนิกว่าอตัรารอ้ยละ 5 ของอตัราขัน้สงูดงักล่าว บรษิทัจดัการกองทุน
รวมตอ้งไดร้บัมตพิเิศษ 

ในการเปิดเผยขอ้มลูตามวรรคหนึ่ง มใิหน้ ามาใชก้บักรณีทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมไดร้บัมตพิเิศษ” 

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

ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายดงักล่าว 

9. เคร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องของกองทุนรวม 

- เครื่องมอืการก าหนดใหผู้ล้งทุนเป็นผูร้บัภาระค่าใชจ้่าย 

การปรบัมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิด้วยสูตรการค านวณท่ีสะท้อนต้นทุนในการซ้ือขายทรพัยสิ์นของกองทุนรวม (swing pricing) : 

กองทุนรวมทัว่ไป 

อตัราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2.00 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

ด้วยวิธีปฏิบติั : Full swing pricing , Partial swing pricing 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

1. บรษิัทจดัการจะก าหนดอตัรา swing factor สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน และบรษิัทจดัการจะพิจารณาเลือกใช ้
Swing Pricing ทีเ่ป็น Full Swing Pricing หรอื Partial Swing Pricing ตามดุลพนิิจของบรษิทัจดัการ โดยค านึงถงึประโยชน์ของกองทุน
และผูถ้อืหน่วยลทุนเป็นส าคญั 

2. swing factor มหีลกัการในการพจิารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางทีบ่รษิทัจดัการก าหนด ซึ่งบรษิทัจดัการอาจพจิารณาใชข้อ้มูล
ประมาณการภายใต้ขอ้เทจ็จรงิที่มีอยู่และหรอืสมมติฐานและหรอืการประเมนิจากปัจจยัที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถท าไดเ้พื่อใหส้ามารถ
ด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ โดยบรษิทัจดัการอาจพจิารณาปัจจยัต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง ไดแ้ก่ ต้นทุนและค่าใชจ้่าย
จากการซื้อหรอืขายทรพัย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bid-ask spreadที่เปลี่ยนแปลงไปจากการซื้อขายทรพัย์สิน 
ความผนัผวนในตลาดซื้อขายทรพัย์สนิ ภาวะสภาพคล่องของตลาดทรพัย์สนิทีล่ดลงจากปกต ิต้นทุนและค่าใชจ้่ายในการรกัษาสดัส่วน
การลงทุน ต้นทุนและค่าใชจ้่ายการท าธุรกรรม REPO เพื่อเสรมิสภาพคล่องรองรบัธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถา้ม)ี ภาษแีละหรอือากรแสตมป์
ทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืตน้ทุนและค่าใชจ้่ายอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึปัจจยัอื่นๆ ทีก่ระทบสภาพคล่องของหลกัทรพัยท์ีก่องทุนรวมลงทุน เป็นตน้ 

3. Swing Thresholds มหีลกัการในการพจิารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางทีบ่รษิทัจดัการก าหนด โดยบรษิทัจดัการอาจพจิารณาใช้
ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจรงิที่มอียู่และหรอืสมมติฐานและหรอืการประเมินจากปัจจยัที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถท าได้เพื่อให้
สามารถด าเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ โดยค านึงถงึปัจจยัทีเ่กี่ยวข้องกบัสภาพคล่องของกองทุนรวมเป็นส าคญั 
ทัง้นี้ บรษิัทจดัการอาจพจิารณาปัจจยัต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง ไดแ้ก่ พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุนสภาวะตลาดของทรพัย์สนิทีล่งทุน 
รวมถงึปัจจยัอื่นๆ ทีก่ระทบสภาพคล่องของหลกัทรพัยท์ีก่องทุนรวมลงทุน เป็นตน้ 

4. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บรษิทัจดัการ จะไม่ใช ้Swing Pricing พรอ้มกบั Anti-dilution levies – ADL (ถ้าม)ี แต่สามารถใช้ร่วมกบัเครื่องมอื
ในการบรหิารความเสีย่งสภาพคล่องอื่นไดโ้ดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

5. ในกรณีที่เป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บรษิัทจะด าเนินการตามข้อมูลที่ไดร้บัจากผู้สนับสนุนการขายและรบัซื้อคนืเท่าที่
สามารถท าได ้(best effort) ภายใตส้ถานการณ์และขอ้จ ากดัในขณะนัน้ 

ขอ้สงวนสทิธิ ์

1. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะน าขอ้มลูของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถา้ม)ี มาใชใ้นการพจิารณาและหรือตดัสนิใจเรื่องต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งการ
การใชเ้ครื่องมอื Swing Pricing ในวนัท าการนัน้ 



 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล ซลิเวอร ์เอจ    13 

2. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัเพิม่หรอืลดอตัรา swing factor ทีเ่กบ็จรงิไดต้ามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร ซึง่จะปรบัเพิม่ไม่เกนิอตัรา
สงูสุดทีร่ะบุไวใ้นโครงการ 

3. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะน าค่าซื้อหน่วยลงทุนทีช่ าระเงนิดว้ยเชค็รวมเขา้เป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวนัท าการทีม่กีารใชเ้ครื่องมอื 
swing pricing และบรษิทัจดัการจะน ายอดซื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวไปใชใ้นการพจิารณาและหรอืตดัสนิใจเรื่องต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งการใช้
เครื่องมอื swing pricing ในวนัท าการนัน้ ทัง้นี้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่เปลี่ยนแปลงการด าเนินการใด ๆ ทีไ่ดด้ าเนินการหรอื
ตดัสนิใจไปแล้วทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชเ้ครื่องมอื swing pricing ในวนัท าการนัน้ แมห้ากภายหลงัปรากฏว่าเชค็ค่าซื้อหน่วยลงทุนทัง้หมด
หรอืบางส่วนของวนัท าการนัน้ไม่สามารถเรยีกเกบ็เงนิไดแ้ละรายการซื้อหน่วยลงทุนทีช่ าระด้วยเชค็ทีเ่รยีกเกบ็ไม่ไดน้ัน้ ไม่ไดร้บัการ
จดัสรรหน่วยลงทุน ซึง่เป็นไปตามดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ  

4. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลี่ยนแปลงแนวทางด าเนินการระหว่างการใชเ้ครื่องมอื โดยจะยงัคงเป็นไปตามทีส่านักงานก.ล.ต.และ
หรอืสมาคมบรษิทัจดัการลงทุนและหรอืหน่วยงานทีม่อี านาจอื่นกาหนดใหบ้รษิทัจดัการด าเนินการได้ 

5. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธไิม่ใชเ้ครื่องมอื swing pricing ดงักล่าวในกรณีที่พจิารณาแล้วว่าค าสัง่ซื้อ-ขาย-สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่มี
ผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมนีัยส าคญั และ/หรอือาจใชร้่วมกบัเครื่องมอืในการบรหิารสภาพคล่องอื่นๆ แลว้แต่กรณี 
โดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

การพจิารณาใชเ้ครื่องมอื 

1. บรษิทัจดัการอาจพจิารณาใช ้Swing Pricing ทีแ่ตกต่างกนัไดใ้นแต่ละวนัท าการ ทีม่กีารใชเ้ครื่องมอืนี้โดยเป็นไปตามดุลยพนิิจของบรษิทั
จดัการ โดยค านึงถงึและรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนและความเหมาะสมในทางปฏบิตัเิป็นส าคญั 

2. ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาใช ้partial swing pricing จะเป็นการใชเ้ฉพาะวนัท าการซื้อขายใดทีส่ดัส่วนของมลูค่าซื้อขายหน่วยลงทุน
สุทธขิองกองทุน เทยีบกบัมลูค่าทรพัยส์นิสุทธทิัง้หมดของกองทุน มคี่าเกนิกว่า swing threshold ทีบ่รษิทัจดัการก าหนด โดยทีม่ลูค่าซื้อ
ขายหน่วยลงทุนสุทธขิองกองทุน ค านวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมลูค่าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ (switch 
in) หกัดว้ยมลูค่าการขายคนืหน่วยลงทุน (redemption) และหกัดว้ยมลูค่าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก (switch out) 

ทัง้นี้ รายละเอยีดวธิกีารค านวณเป็นไปตามวธิทีีบ่รษิทัจดัการก าหนด 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ swing pricing บริษัทจัดการจะพิจารณาด าเนินการให้
สอดคลอ้งกบักองทุนปลายทาง 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds และกองทุนทมีกีารลงทุนแบบ Cross Investing Fund เมื่อกองทุนปลายทางมกีารใช้ swing 
pricing บรษิทัจดัการจะพจิารณาด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบักองทุนปลายทาง 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : เมื่อกองทุนปลายทางใช ้swing pricing บรษิัทจดัการจะด าเนินการให้สอดคล้องกบักองทุนปลายทางตามขอ้มูลที่
ได้รบัจาก กองทุนปลายทาง โดยใช้หลกัการ best effort ซึ่งเป็นไปตามดุลพนิิจของบรษิัทจดัการ และค านึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้
ถือหน่วยลทุนเป็นส าคญัอย่างไรก็ตาม บรษิัทจดัการอาจพิจารณาไม่ใช้เครื่องมอืให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางก็ได้ ในกรณีที่บรษิัท
จดัการพจิารณาแล้วว่าค าสัง่ซื้อ-ขาย-สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่มผีลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมนีัยส าคญั หรอืเหน็ว่าการ
ใชเ้ครื่องมอือื่นมคีวามเหมาะสมในทางปฏบิตัิมากกว่า ขึ้นอยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิัทจดัการ ทัง้นี้ โดยค านึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็น
ส าคญับรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเพิม่เติม/เปลี่ยนแปลง เงื่อนไข และ/หรอืหลกัเกณฑ์การใช ้swing pricing ใหส้อดคล้องกบักองทุน
ต่างประเทศทีก่องทุนไทยลงทุน ในกรณีทีก่องทุนไทยมกีารเปลีย่นแปลงประเภทและลกัษณะพเิศษของกองทุนรวมหรอืมกีารเปลีย่นกองทุน
หลกัในอนาคต (ถา้ม)ี 

- การก าหนดเงื่อนไขหรอืขอ้จ ากดัในการรบัค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน 

ระยะเวลาท่ีต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period) : 

กองทุนรวมทัว่ไป 

เม่ือผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าเกินกว่า : 10.00 % ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิ

จะต้องแจ้งบริษทัจดัการล่วงหน้าเป็นเวลา : 5 วนัท าการ 
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รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไข 

1. ในกรณีที่เป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บริษัทจะด าเนินการตามข้อมูลที่ได้รบัจากผู้สนับสนุนการขายและรบัซื้อคืนเท่าที่
สามารถท าได ้(best effort) ภายใตส้ถานการณ์และขอ้จ ากดัในขณะนัน้ 

ขอ้สงวนสทิธิ ์

1. ในกรณีทีม่กีารใช ้Notice period และมเีหตุทีท่ าใหต้้องใชเ้ครื่องมอือื่นดว้ย บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏบิตักิบัค าสัง่ที่ไดจ้าก Notice 
period นัน้เช่นเดยีวกบัค าสัง่ที่ไดต้ามปกติในวนัที่ท ารายการด้วย ทัง้นี้ บรษิัทจดัการอาจพจิารณาใช ้Notice period ร่วมกบัเครื่องมอือื่น 
ไดแ้ก่ Swing pricing, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรอืเครื่องมอือื่น ๆ หรอือาจไม่ใชเ้ครื่องมอื Notice 
period ดังกล่าวในกรณีที่พิจารณาแล้วว่าค าสัง่ซื้อ-ขาย-สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมี
นัยส าคญั โดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปรบัเพิ่มหรอืลด Notice period ได้ตามที่บรษิัทจดัการเห็นสมควร ซึ่งจะปรบัเพิ่มไม่เกินNotice period 
สงูสุดทีก่ าหนดไวใ้นโครงการ โดยบรษิทัจดัการจะเปิดเผยทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการและในหนังสอืชี้ชวนส่วนขอ้มลูกองทุนรวมหรอืผ่าน
ทางช่องทางอื่นทีบ่รษิทัจดัการก าหนด 

3. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะน าขอ้มูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถ้าม)ี มาใชใ้นการพจิารณาและหรอืตดัสนิใจเรื่องต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งการ
การใชเ้ครื่องมอื Notice period ในวนัท าการนัน้ 

การพจิารณาใชเ้ครื่องมอื 

1. บรษิัทจดัการอาจพจิารณาใช ้Notice period ที่แตกต่างกนัไดใ้นแต่ละวนัท าการทีม่กีารใชเ้ครื่องมอืนี้โดยเป็นไปตามดุลยพนิิจของบรษิัท
จดัการ โดยค านึงถงึและรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนและความเหมาะสมในทางปฏบิตัเิป็นส าคญั 

2. บรษิทัจดัการอาจพจิารณาใชแ้ละก าหนดระยะเวลา Notice period โดยมหีลกัการในการพจิารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางทีบ่รษิทั
จดัการก าหนด โดยพจิารณาจากปัจจยัต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยบรษิทัจดัการอาจพจิารณาใช ้ขอ้มลูประมาณการภายใต้ขอ้เทจ็จรงิทีม่อียู่และ
หรอืสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจยัที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถท าได้เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ 
ขณะนัน้ๆ โดยค านึงถงึปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัสภาพคล่องของกองทุนรวมเป็นส าคญั ทัง้นี้บรษิทัจดัการอาจพจิารณาปัจจยัต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
ได้แก่ พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน สภาวะตลาดของทรพัย์สนิที่ลงทุน รวมถึงปัจจยัอื่นๆ ที่กระทบสภาพคล่องของหลกัทรพัย์ที่
กองทุนรวมลงทุน เป็นตน้ 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมกีารใช้ notice period บรษิัทจดัการสามารถจะพิจารณาด าเนินการให้
สอดคลอ้งกบักองทุนปลายทางได ้

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds และกองทุนทีมีการลงทุนแบบ Cross Investing Fund เมื่อกองทุนปลายทางมกีารใช้ Notice 
period บรษิทัจดัการจะพจิารณาด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบักองทุนปลายทาง 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : เมื่อกองทุนปลายทางใช้ notice period บรษิัทจดัการจะด าเนินการให้สอดคล้องกบักองทุนปลายทางตามข้อมูลที่
ไดร้บัจาก กองทุนปลายทาง โดยใชห้ลกัการ best effort ซึ่งผูถ้อืหน่วยอาจจะต้องแจง้ล่วงหน้าก่อนการขายคนืหน่วยลงทุน หรอื เป็นไปตาม
ดุลพินิจของบรษิัทจดัการ และค านึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นส าคญัอย่างไรก็ตาม บรษิัทจดัการอาจพจิารณาไม่ใช้
เครื่องมอืใหส้อดคลอ้งกบักองทุนปลายทางกไ็ด ้ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาแล้วว่าค าสัง่ซื้อ-ขาย-สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่มผีลกระทบต่อ
สภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมนีัยส าคญั หรอืเห็นว่าการใชเ้ครื่องมอือื่นมคีวามเหมาะสมในทางปฏิบตัมิากกว่า ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของ
บรษิทัจดัการ ทัง้นี้ โดยค านึงถงึประโยชน์ของกองทุนเป็นส าคญั 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง เงื่อนไขและ/หรือหลักเกณฑ์การใช้ Notice period ให้สอดคล้องกับกองทุน
ต่างประเทศทีก่องทุนไทยลงทุน ในกรณีที่กองทุนไทยมกีารเปลีย่นแปลงประเภทและลกัษณะพเิศษของกองทุนรวมหรอืมกีารเปลี่ยนกองทุน
หลกัในอนาคต (ถา้ม)ี 
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เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) : 

กองทุนรวมทัว่ไป 

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต า่กว่าร้อยละ : 10.00 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

โดยบริษทัจดัการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 7 วนัท าการ 

ในทุกรอบเวลา : 30 วนั 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไข 

1. บรษิทัจดัการจะท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (redemption) และสบัเปลีย่นออก (switch out) ไม่เกนิ Redemption Gateตามราคารบัซื้อคนื
หน่วยลงทุน ณ วนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ เวน้แต่กรณีทีก่องทุนมสีภาพคล่องเพยีงพอ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรบัซื้อคนื
หน่วยลงทุนหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเกนิกว่า Redemption Gate ทีป่ระกาศใช ้

2. ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการก าหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ทีไ่ม่ปกตดิว้ย Gate threshold ในกรณีดงักล่าว RedemptionGate จะใชเ้ฉพาะ
วนัท าการซื้อขายใดที ่สดัส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธขิองกองทุน เทยีบกบั มูลค่าทรพัยส์นิสุทธิทัง้หมดของกองทุน มคี่าเท่ากบั
หรอืมากกว่า Gate threshold ที่บรษิัทจดัการก าหนด โดยที่ มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน ค านวณจาก มูลค่าการซื้อหน่วย
ลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หกัด้วยมูลค่าการขายคนืหน่วยลงทุน (redemption) และหกั
ดว้ยมลูค่าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก (switch out) 

3. บรษิัทจดัการจะพิจารณาก าหนดวธิีการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสดัส่วน (pro-rata basis) ของ
ค าสัง่รบัซื้อคืนหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออก ณ วนัทีใ่ช้ Redemption Gate ดงันัน้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รบัการจดัสรรหน่วยลงทุน 
และมูลค่าหน่วยลงทุนทัง้จ านวน ในวนัทีส่่งค าสัง่ขายคนืหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนนัน้ รวมทัง้อาจไม่ได้รบัเงนิค่าขายคนืทัง้จ านวนภายใน
ระยะเวลาทีก่ าหนดไว ้

ส าหรบัค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออกส่วนทีเ่หลอื บรษิทัจดัการจะน าไปท ารายการในวนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนถดัไป 
รวมกบัค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออกใหม่ตามสดัส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มกีารจดัล าดบัก่อน-หลงัของค าสัง่รบัซื้อคนื
หน่วยลงทุน โดยปัจจุบนับรษิัทจดัการยงัไม่เปิดให้มีการยกเลิกค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออกจากผู้ถือหน่วยลงทุนที่ส่ง
ค าสัง่มาแลว้ในวนัทีม่กีารใช ้Redemption Gate ดงักล่าว 

อย่างไรกต็าม หากเมื่อบรษิทัจดัการมรีะบบงานส าหรบัรองรบัการจดัการกรณีเปิดใหม้กีารยกเลกิค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยน
ออก บรษิทัจดัการอาจเปิดใหม้กีารยกเลกิค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลีย่นออกส่วนทีเ่หลอืได ้ซึง่จะเป็นไปตามเงื่อนไขและวธิกีาร
ทีบ่รษิทัจดัการก 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 าการรบั
ซื้อคนืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ เวน้แต่กรณีทีก่องทุนมสีภาพคล่องเพยีงพอ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหรอืสบัเปลีย่น
หน่วยลงทุนเกนิกว่า Redemption Gate ทีป่ระกาศใช ้

6. บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบเมื่อมกีารใช ้Redemption gate โดยไม่ชกัชา้ 

7. ในกรณีทีม่กีารใชเ้ครื่องมอื Redemption Gate นี้ บรษิทัจดัการอาจใชร้่วมกบัเครื่องมอืในการบรหิารความเสีย่งสภาพคล่องอื่นไดโ้ดยขึน้อยู่
กบัดลุยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

8. ในกรณีที่เป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บริษัทจะด าเนินการตามข้อมูลที่ได้รบัจากผู้สนับสนุนการขายและรบัซื้อคืนเท่าที่
สามารถท าได ้(best effort) ภายใตส้ถานการณ์และขอ้จ ากดัในขณะนัน้ 
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ขอ้สงวนสทิธิ ์

1. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัเพิม่หรอืลดอตัรา Gate threshold รวมถงึเปลีย่นแปลง gate period ไดต้ามดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 
โดยจะปรบัลดไม่ต ่ากว่า Redemption Gate ขัน้ต ่าที่ระบุในโครงการ และไม่เกิน Gate period สูงสุด ที่ระบุในโครงการ ทัง้นี้ รายละเอียด
วธิกีารค านวณเป็นไปตามวธิทีีบ่รษิทัจดัการก าหนด 

2. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเกนิกว่า Redemption Gate ทีป่ระกาศใช ้

3. บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางด าเนินการระหว่างการท า Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิกRedemption Gate 
ก่อนระยะเวลาทีก่ าหนด การใชเ้ครื่องมอือื่นแทน Redemption Gate เป็นต้น (ถ้าม)ี ทัง้นี้ ในกรณีทีไ่ม่สามารถช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุน
ในส่วนที่เหลือได้ บรษิัทจดัการอาจพจิารณายกเลิกค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนทัง้หมดที่ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถูก
ยกเลกิค าสัง่โดยไม่ชกัชา้ 

4. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะน าขอ้มูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถ้าม)ี มาใชใ้นการพจิารณาและหรอืตดัสนิใจเรื่องต่าง ๆ ที่ เกี่ยวขอ้งการ
การใชเ้ครื่องมอื Redemption Gate ในวนัท าการนัน้ 

5. บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธไิม่ใชเ้ครื่องมือ Redemption Gate ดงักล่าวในกรณีที่พจิารณาแล้วว่าค าสัง่ซื้อ-ขาย-สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่มี
ผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมนีัยส าคญั โดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

การพจิารณาใชเ้ครื่องมอื 

1. บรษิทัจดัการอาจพจิารณาใช ้Redemption Gate ทีแ่ตกต่างกนัในแต่ละวนัท าการทีม่กีารใชเ้ครื่องมอืนี้โดยเป็นไปตามดุลยพนิิจของบรษิทั
จดัการ โดยค านึงถงึและรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนและความเหมาะสมในทางปฏบิตัเิป็นส าคญั 

2. บรษิัทจดัการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรอืประเมนิว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดย
บรษิัทจดัการอาจก าหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ที่ไม่ปกตดิว้ย Gate threshold ได ้โดยค านึงถงึปัจจยัที่เกี่ยวขอ้งกบัสภาพคล่องของ
กองทุนรวมเป็นส าคญั ทัง้นี้ บรษิัทจดัการอาจพิจารณาปัจจยัต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ มคีวามผนัผวนในตลาดซื้อขายทรพัย์สนิ สภาพ
คล่องของตลาดทรพัย์สนิลดลงจากภาวะปกต ิสภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกต ิหรอืประเมนิว่าสภาพคล่องของกองทุนจะไม่สอดคล้อง
กบัปรมิาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม เกดิการไถ่ถอนผดิปกต ิเกดิการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ทีก่ าหนดไว ้หรอืปัจจยัอื่น ๆ ที่
นอกเหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการ รวมถงึปัจจยัอื่นๆ ทีก่ระทบสภาพคล่องของหลกัทรพัยท์ีก่องทุนรวมลงทุน เป็นตน้ 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ redemption gate บริษัทจัดการจะพิจารณาด าเนินการให้
สอดคลอ้งกบักองทุนปลายทาง 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds และกองทุนทีมีการลงทุนแบบ Cross Investing Fund เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช ้
Redemption gate บรษิทัจดัการจะพจิารณาด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบักองทุนปลายทาง 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : เมื่อกองทุนปลายทางใช ้redemption gate บรษิทัจดัการจะด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบักองทุนปลายทาง ตามขอ้มลูที่
ไดร้บัจาก กองทุนปลายทาง โดยใชห้ลกัการ best effort ซึ่งผูถ้อืหน่วยอาจจะไดร้บัช าระเงนิจากค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออก 
เฉลีย่ตามสดัส่วน (pro-rata basis) ของค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลีย่นออก ณ วนัทีใ่ช ้Redemption Gate หรอืเป็นไปตามดุลพนิิจ
ของบรษิทัจดัการ และค านึงถงึประโยชน์ของกองทุนและผูถ้อืน่วยลทุนเป็นส าคญั 

อย่างไรกต็าม บรษิัทจดัการอาจพจิารณาไม่ใชเ้ครื่องมอืให้สอดคล้องกบักองทุนปลายทางก็ได ้ในกรณีที่บรษิทัจดัการพจิารณาแล้วว่าค าสัง่
ซื้อ-ขาย-สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่มผีลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมนีัยส าคญั หรอืเหน็ว่าการใชเ้ครื่องมอือื่นมคีวามเหมาะสม
ในทางปฏบิตัมิากกว่า ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ ทัง้นี้ โดยค านึงถงึประโยชน์ของกองทุนเป็นส าคญั 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและ/หรือหลักเกณฑ์การใช้ Redemption gate ให้สอดคล้องกับกองทุน
ต่างประเทศทีก่องทุนไทยลงทุน ในกรณีที่กองทุนไทยมกีารเปลีย่นแปลงประเภทและลกัษณะพเิศษของกองทุนรวมหรอืมกีารเปลี่ยนกองทุน
หลกัในอนาคต (ถา้ม)ี 

- การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ทีร่บัไวห้รอืจะหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน (suspension of dealings) 
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บริษทัจดัการกองทุนรวมสามารถด าเนินการได้สูงสุดไม่เกิน (วนัท าการ) : 1 

เว้นแต่จะได้รบัการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากส านักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจดัการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและ
สมเหตุสมผลว่า จ าเป็นต้องระงบัการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด 

บรษิัทจดัการกองทุนรวมจะไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ที่รบัไวแ้ล้วหรอืจะหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน
(suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื่นใดดงัต่อไปนี้ ซึ่งไม่เกินกว่ากรณีที่ประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์
ก าหนด 

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีร่บัไวแ้ล้ว หรอืเป็นการหยุดรบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เน่ืองจาก
ปรากฏขอ้เทจ็จรงิดงันี้ 

(ก) บรษิทัจดัการกองทุนรวมมเีหตุอนัควรสงสยัว่าผูล้งทุนรายนัน้ ๆ มสี่วนเกีย่วขอ้งกบัการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 

(1) การกระท าทีเ่ป็นความผดิมลูฐานหรอืความผดิฐานฟอกเงนิตามกฎหมายเกีย่วกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิไม่ว่าจะ
เป็นกฎหมายไทย หรอืกฎหมายต่างประเทศ 

(2) การใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย 

(3) การกระท าทีเ่ป็นการปฏบิตัติามค าสัง่เกีย่วกบัการยดึหรอือายดัทรพัยส์นิโดยบุคคลผูม้อี านาจตามกฎหมาย 

(ข) บรษิทัจดัการกองทุนรวมไม่สามารถด าเนินการรูจ้กัลูกคา้ และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกับลูกคา้ไดใ้นสาระส าคญั 

2. อยู่ในระหว่างด าเนินการเปลี่ยนใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมรายอื่นเขา้บรหิารจดัการกองทุนรวมภายใต้การจดัการของตนอนัเนื่องมาจาก 
การทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมรายเดมิไม่สามารถด ารงความเพยีงพอของเงนิกองทุนไดต้ามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และ
ตลาดหลกัทรพัย์ ว่าดว้ยการด ารงเงนิกองทุนของผูป้ระกอบธุรกจิการจดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้า
ซื้อขายหลกัทรพัย์และการค้าหลกัทรพัย์ และการจดัจ าหน่ายหลักทรพัย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จดัการเงนิทุ นสญัญาซื้อขาย
ล่วงหน้า ซึง่ใหก้ระท าไดไ้ม่เกนิ 3 วนัท าการ 

10. ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน : 

ค านวณภายใน : 2 วนัท าการ 

และประกาศภายใน : 3 วนัท าการ 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

บรษิทัจดัการจะค านวณมูลค่าทรพัย์สินสุทธขิองกองทุนรวมตามหลกัเกณฑ์ และวิธกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัยป์ระกาศก าหนด และตามทีส่มาคมบรษิทัจดัการลงทุนก าหนดโดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. 

บรษิทัจดัการจะใชร้าคาหน่วยลงทุนในต่างประเทศ ณ สิน้วนัท าการ ในการค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อ
คนืหน่วยลงทุน 

อนึ่ง ในการใช้อตัราแลกเปลี่ยนเพื่อค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธเิป็นเงนิบาท บรษิัทจดัการจะใช้อตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ (Spot 
Rate) ทีป่ระกาศโดย Bloomberg ณ วนัท าการค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธแิละมูลค่าหน่วยลงทุน ทีเ่วลาประมาณ 16.00 น. เป็นเกณฑใ์นการ
ค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธเิป็นเงนิบาท 

ทัง้นี้ หากข้อมูลดงักล่าวไม่ปรากฏอยู่ในระบบข้างต้น บรษิัทจัดการขอสงวนสิทธิใช้อตัราแลกเปลี่ยนที่อ้างอิงจากแหล่งอื่น ภายใต้ความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ เช่น อตัราแลกเปลี่ยนจาก APEX หรอื Reuter ณ วนัท าการค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิและมูลค่าหน่วย
ลงทุน ที่เวลาประมาณ 16.00 น. หรือระบบอื่นใดที่มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้ เป็นต้น เป็นเกณฑ์ในการค านวณมูลค่า
ทรพัยส์นิสุทธเิป็นเงนิบาท โดยอตัราแลกเปลีย่นทีอ่า้งองิจะตอ้งเป็นไปตามทีป่ระกาศสมาคม หรอืประกาศทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด 

ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะด าเนินการและชดเชยราคาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก าหนดในประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนและหรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์ว่าดว้ยเรื่องการด าเนินการใน
กรณทีีม่ลูค่าหน่วยลงทุนหรอืราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง 
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ในกรณีทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ เน่ืองจากมเีหตุจ าเป็นและสมควรทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุม ของบรษิทัจดัการ โดยเหตุ
ดงักล่าวส่งผลใหบ้รษิัทจดัการไม่ไดร้บัข้อมูลเกี่ยวกบัราคาของทรพัย์สนิทีก่องทุนลงทุน หรอืไม่สามารถค านวณหรอืประกาศมูลค่าทรพัย์สนิ
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนื หน่วยลงทุนได้ บรษิัทจัดการจะด าเนินการประกาศสาเหตุ และแนวทาง
ปฏิบตัิให้ผูถ้ือหน่วยลงทุนทราบผ่านช่องทาง ที่เข้าถงึไดง้่ายและทัว่ถงึ ภายในเวลาที่ผูล้งทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตดัสนิใจ
ลงทุนได ้



 

 

แนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียง 
ผูล้งทุนสามารถตรวจดแูนวทางในการใชส้ทิธอิอกเสยีงและการด าเนินการใชส้ทิธอิอกเสยีงในการประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัต่างๆ ในรอบปี

ปฏทินิ ไดจ้าก website ของบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 
 

รายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมกีารท าธรุกรรมกบักองทุนรวม 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ซิลเวอร ์เอจ 

ตัง้แต่วนัท่ี  1  ตุลาคม  2564 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 
 

- ไม่ม ี- 
           

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการท าธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ บรษิัทจดัการ
โดยตรง หรอืที ่website ของบรษิทัจดัการ (www.principal.th) และส านักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)  

 
รายชือ่ผู้จดัการกองทุนท่ีบริหารจดัการกองทุนรวม 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ซิลเวอร ์เอจ 
                           1.   นายศุภกร ตุลยธญั, CFA 

2. นายวทิยา  เจนจรสัโชต,ิ CISA 
3. น.ส.วริยิา โภไคศวรรย ์
4. นายธนา เชนะกุล, CFA 
5. นายประพจน์ อว้นเจรญิกุล 

หมายเหตุ : ผูล้งทุนสามารถดูรายชื่อผู้จดัการกองทุนทัง้หมดไดท้ี่ website ของ
บรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

 
รายงานรายละเอียดการรบัคา่ตอบแทน หรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีมิใช่ดอกเบีย้ หรือผลประโยชน์ทัว่ไปท่ีเกิดจากการลงทนุ 

- ไม่ม ี- 
 

รายงานการรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทนุใช้บริการบุคคลอ่ืน (Soft Commission) 
ของธรุกิจกองทุนรวม 

- ไม่มกีารรบัผลประโยชน์ตอบแทนจากการใชบ้รกิารบุคคลอื่น (Soft Commission) - 
 

ค่านายหน้าทัง้หมดจากการท่ีบริษทัสัง่ซื้อขายหลกัทรพัยฯ์ 
- ไม่ม ี- (ซื้อหน่วยลงทุน) 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ส่วนข้อผกูพนั



ข้อผกูพนั 
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1. บริษทัจดัการ 

ชื่อบรษิทัจดัการ : บรษิทั หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนพรนิซเิพลิ จ ากดั 

ทีอ่ยู่ (ภาษาไทย) : 

เลขที ่44 อาคารธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย ชัน้ 16 ถนนหลงัสวน แขวงลุมพนิี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

ทีอ่ยู่ (ภาษาองักฤษ) : 

44 CIMB THAI BANK BUILDING, 16TH FLOOR, LANGSUAN ROAD, LUMPHINI, PATHUM WAN, Bangkok 10330 

สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบ : 

(1) ยื่นค าขอจดทะเบยีนกองทรพัย์สนิซึ่งเป็นเงนิทีไ่ด้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนรวมต่อส านักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ภายใน 15 วนัท าการนับตัง้แต่วนัถดัจากวนัปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครัง้แรก 

(2) เมื่อไดร้บัอนุมตัใิหจ้ดัตัง้และจดัการกองทุนรวม จดัใหม้ขีอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการ สญัญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ 
และหนังสอืชีช้วน ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

(3) จดัส่ง แจกจ่าย หรอืจดัให้มีหนังสอืชี้ชวนที่เป็นปัจจุบัน จดัให้มใีบจองซื้อหน่วยลงทุนหรอืใบค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตาม
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

(4) ชีแ้จงและด าเนินการใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุนชี้แจงขอ้มลูใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนหรอืผูท้ีส่นใจจะลงทุน
ทราบในกรณีทีม่กีารแก้ไขเพิม่เตมิโครงการ หรอืมเีหตุการณ์ทีม่ผีลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อสทิธปิระโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนหรอืต่อ
การตดัสนิใจในการลงทุนหรอืต่อการเปลีย่นแปลงในราคาของหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 

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

(6) เสนอขายหน่วยลงทุนเกินจ านวนเงนิทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจ านวนเงนิทุนของโครงการ หากบรษิทัจดัการแสดงความ
ประสงคด์งักล่าวไวอ้ย่างชดัเจนในโครงการ 

(7) ออกใบหน่วยลงทุน หรอืหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืสมุดบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืปรบัปรุงรายการในสมุดบญัชแีสดง
สทิธใินหน่วยลงทุนใหเ้ป็นปัจจุบนั และส่งใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน ตามรายละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นโครงการ 

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

(9) ค านวณและประกาศมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตาม
ระยะเวลา หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

(10) ด าเนินการตามหลกัเกณฑ์และวิธกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดในกรณีทีมู่ลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน 
จ านวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไม่ถูกตอ้ง 

(11) ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในโครงการแล ะตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

(12) บรษิทัจดัการอาจเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดม้คี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้
ตามรายละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นโครงการและตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

(13) บรษิทัจดัการอาจไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัไวแ้ลว้หรอือาจหยุดรบัค าสัง่ซื้ อหรอื
ค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนได ้ตามรายละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นโครงการและตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศ
ก าหนด 

(14) ในกรณีทีก่องทุนเปิดไม่สามารถช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนได ้และผูถ้อืหน่วยลงทุนทีส่ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนตก
ลงทีจ่ะรบัช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นแทนเงนิบรษิทัจดัการอาจช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวเป็น
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หลักทรพัย์หรือทรพัย์สินอื่นได้ โดยได้รบัความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ ทัง้นี้ ตามที่ก าหนด ในรายละเอียดโครงการและตาม
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่มาคมก าหนด 

(15) จดัท างบการเงนิของกองทุนรวมให้เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชสี าหรบักจิการทีม่ธีุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุน และตามหลกัเกณฑ์และ
วธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

(16) จดัท ารายงานทุกรอบปีบญัช ีเพื่อแสดงขอ้มูลเกี่ยวกบักองทุนเปิดของรอบปีบญัช ีและส่งรายงานดงักล่าวใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ชีื่ออ ยู่
ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนและส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในสามเดอืนนับแต่วนัสิ้นปีบญัช ีทัง้นี้ หากบรษิทัจดัการเลอืกจดัท า
และส่งรายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดอืนตามปีปฏทินิใหร้ะยะเวลาการส่งรายงานเพื่อแสดงขอ้มลูเกีย่วกบักองทุนรวมของรอบปีบญัชขียาย
เป็นภายในสีเ่ดอืนนับแต่วนัสิน้ปีบญัช ี

(17) จดัท ารายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดอืนของรอบปีบญัชหีรอืปีปฏทินิ เพื่อแสดงขอ้มูลเกี่ยวกบักองทุนเปิดของรอบระยะเ วลาหกเดอืนนัน้ 
และส่งรายงานดงักล่าวใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ชีื่ออยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนและส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในสองเดอืนนับ
แต่วนัสิน้รอบระยะเวลาหกเดอืนดงักล่าว ทัง้นี้ ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการเลอืกจดัท าและส่งรายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดอืนตามรอบปีบัญช ี
ใหบ้รษิทัจดัการไดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งจดัท าและส่งรายงานดงักล่าวในรอบระยะเวลาหกเดอืนหลงัส าหรบัปีบญัชนีัน้ 

(18) จดัใหม้รีายงานทุกรอบปีบญัช ีรายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดอืนของรอบปีบญัชหีรอืปีปฏทินิ ของรอบระยะเวลาล่าสุดไว ้ณ ทีท่ าการทุก
แห่งของบรษิทัจดัการ และสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน เพื่อใหผู้ถ้ือหน่วย
ลงทุนสามารถตรวจดูไดแ้ละจดัส าเนาใหเ้มื่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรอ้งขอ 

(19) จดัท าและส่งรายงานเกี่ยวกบัข้อมูลการจดัการกองทุนรวมส าหรบัทุกรอบระยะเวลา 6 เดอืนของรอบปีบญัชหีรอืของรอบปีปฏิทินและ
รายงานทุกรอบปีบญัชขีองกองทุนตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด และส่งรายงานดงักล่าวแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ชีื่ออยู่ใน
ทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนและส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 2 เดอืนนับแต่วนัสิน้รอบระยะเวลา 6 เดอืน และ ภายใน 3 เดอืนนับ
แต่วนัสิ้นปีบญัช ีทัง้นี้ หากบรษิัทจดัการเลือกจดัท าและจดัส่งรายงานรอบปีบญัชตีามรายงานรอบปีปฎิทนิ บรษิัทจดัการสามารถขยาย
ระยะเวลาการส่งรายงานเพื่อแสดงขอ้มูลเกี่ยวกบักองทุนรวมเป็นภายใน 4 เดอืนนับแต่วนัสิ้นรอบปีบญัชขีองกองทุน ตามล าดบั การจดัส่ง
รายงานดงักล่าวใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนนัน้ ใหบ้รษิทัจดัการจะด าเนินการอย่างน้อยดว้ยวธิกีารอย่างหนึ่งอย่างใด ดงัต่อไปนี้ 

(1) จดัส่งรายงานดงักล่าวในรปูแบบเอกสารสิง่พมิพ ์หรอื สื่อบนัทกึขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกส์ 

(2) เผยแพร่รายงานดงักล่าวบนเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการกองทุนรวม ทัง้นี้ ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนแจง้ความประสงคใ์หจ้ดัส่งรายงานดงั 

กล่าวโดยวธิกีารตาม (1) ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมด าเนินการตามวธิกีารดงักล่าวดว้ยทัง้นี้ ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการเลอืกจดัท ารายงาน
รอบปีบญัชขีองกองทุน บรษิทัจดัการจะไดร้บัการยกเวน้ไม่ตอ้งจดัท าและจดัส่งรายงานในรอบระยะเวลา 6 เดอืนหลงัส าหรบัรอบ
ระยะเวลาบญัชนีัน้ เวน้แต่ในกรณีทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต.หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเหน็ชอบหรอืมปีระกาศแกไ้ข
เป็นอย่างอื่น 

(20) จดัใหม้ผีูส้อบบญัชขีองกองทุนรวมทีไ่ด้รบัความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต ตามประกาศของส านั กงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ว่าดว้ยการใหค้วามเหน็ชอบผูส้อบบญัช ี

(21) จดัใหม้ผีูดู้แลผลประโยชน์ทีม่คีุณสมบตัติามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต ว่าดว้ยคุณสมบตัขิองผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน
รวมและหากมีเหตุต้องเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ว่าเพราะเหตุใด บรษิัทจดัการจะกระท าได้ต่อเมื่อได้รบัอนุญาตจากส 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 าเนินการทีเ่กี่ยวเน่ืองกบัการบรหิารจดัการกองทุน เช่น การเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหลกัทรพัย์ทีก่องทุนลงทุน ดูแล ตดิตามสทิธขิองกองทุน 
การด าเนินการทางกฎหมายเพื่อประโยชน์ของกองทุน 
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(26) ด าเนินการเลิกกองทุนเมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมผีู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเข้าข่ายต้องเลิกกองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

(27) ด าเนินการแกไ้ขเพิม่เตมิรายละเอยีดโครงการจดัการกองทุนตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

(28) ขอรบัใบแทนหลกัฐานการรบัจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวมต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยเสยีค่าธรรมเนียมตามอัตรา
ทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดในกรณีทีห่ลกัฐานดงักล่าวสญูหายหรอืถูกท าลาย 

(29) ปฏิบตัิการอื่น ๆ เพื่อให้บรรลุซึ่งวตัถุประสงค์ของกองทุนและรกัษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ขอบเขต หน้าที่ และ
ความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ทีม่อียู่ในปัจจุบนัและทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิในอนาคต 

บรษิัทจดัการกองทุนรวมมีหน้าที่ปฏิบตัิตามข้อผูกพนั โครงการจดัการกองทุน กฎหมายว่าด้วยหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ ตลอดจน
ประกาศ กฎ หรอืค าสัง่ทีอ่อกโดยอาศยัอ านาจตลาดหลกัทรพัย์แห่งกฎหมายดงักล่าว ทัง้นี้ในกรณีทีข่อ้ก าหนดในขอ้ผกูพนัหรอืโครงการจดัการ
กองทุนรวมขดัหรอืแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรอืค าสัง่ดงักล่าว หากบรษิัทจดัการกองทุนได้ด าเนินก ารให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ประกาศ กฎ หรอืค าสัง่นัน้ ใหถ้อืว่าบรษิทัจดัการกองทุน ไดป้ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามขอ้ผกูพนัหรอืโครงการจดัการกองทุนรวมแลว้ 

เงื่อนไขการเปลี่ยนบรษิทัจดัการ : - 

ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นบรษิทัจดัการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยค าสัง่ของส านักงานหรอืโดยเหตุอื่นใดตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาด 

หลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 บรษิทัจดัการกองทุนรวมตอ้งด าเนินการตามทีจ่ าเป็นเพื่อใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมรายใหม่เขา้ท าหน้าทีต่่อไปไดซ้ึง่ 

รวมถงึการส่งมอบเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ใหแ้ก่บรษิทัจดัการกองทุนรวมรายใหม่ 

 

2. ผู้ดแูลผลประโยชน์ 

ชื่อ : ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 

ทีอ่ยู่ :เลขที ่400/22 ถนนพหลโยธนิ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 

สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบ : 

(1) ดูแลใหบ้รษิทัจดัการปฏบิตัติามหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการจดัการกองทุนและขอ้ผูกพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบั
บริษัทจดัการ พระราชบัญญัติหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือประกาศส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ทีม่อียู่ในปัจจุบนัและทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิในอนาคต โดยเคร่งครดั 

(2) รบัฝากทรพัย์สนิของกองทุนโดยแยกไวต้่างหากจากทรพัย์สนิอื่น รวมถงึการดูแลและเกบ็รกัษาทรพัย์สนิของกองทุน รบัเงนิและทรพัย์สนิ
ต่าง ๆ ทีก่องทุนพงึไดร้บัจากการจดัตัง้และจดัการกองทุน เช่น เงนิปันผล ดอกเบี้ยรบัจากหลกัทรพัย์ ผลตอบแทน เงนิต้นอื่นใดทีไ่ด้จาก
หลกัทรพัย์หรอืจากการจ าหน่ายหรอืเวนคนืหลกัทรพัย์ เงนิช าระค่าซื้อหน่วยลงทุน หรอืเงนิไดอ้ื่นใดของกองทุน โดยดูแล รบัฝาก และเกบ็
รกัษาไวใ้นบญัชเีงนิฝากและหรอืบญัชทีรพัยส์นิของกองทุนพรอ้มทัง้ดูแลใหก้ารเบกิจ่ายทรพัย์สนิของกองทุนเป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการ
จดัการกองทุน รวมถึงการจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากของกองทุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนตามค าสัง่ของบริษัทจดัการ ทัง้นี้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์จะรบัผดิชอบต่อความเสยีหาย ความสูญเสยี หรอืค่าใชจ้่ายใด ๆ ทีเ่กดิขึน้จากการไม่สามารถด าเนินการรบัหรอืจ่ายเงนิไดท้นั
ตามก าหนดเวลาตามค าสัง่ของบรษิทัจดัการ 

(3) จดัท าบญัชแีสดงการรบัจ่ายทรพัย์สนิของกองทุน เช่น จดัท ารายงานการด าเนินการตามค าสัง่ของบรษิทัจดัการในการรบัเงนิและทรพัย์สนิ
ต่าง ๆ ทีก่องทุนพงึไดร้บัจากการจดัตัง้และจดัการกองทุน เช่น เงนิปันผล ดอกเบี้ย การจ าหน่ายหลกัทรพัย์ จดัท าบญัชแีละรบัรองความ
ถูกตอ้งของทรพัยส์นิของกองทุนทีร่บัฝากไว ้

(4) จดัใหม้กีารรบัมอบ ส่งมอบ เปลีย่นแปลง จ าหน่าย รบัช าระ ช าระราคาหลกัทรพัย ์และโอนหลกัทรพัยต์่าง ๆ ทีเ่ป็นทรพัยส์นิของกองทุนตาม
ค าสัง่ของบรษิทัจดัการ โดยผูดู้แลผลประโยชน์จะไดต้รวจสอบรายละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้งใหถู้กตอ้งครบถ้วนก่อน 
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(5) จดัท ารายงานการค านวณมูลค่าทรพัย์สนิ มูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และ
รายงานเกีย่วกบัเงนิสดของกองทุน 

(6) แจง้และรายงานใหบ้รษิทัจดัการทราบถงึสทิธทิี่เกี่ยวเนื่องกบัทรพัย์สนิทีก่องทุนลงทุน เช่น สทิธใินการเขา้ประชุมผูถ้อืหุน้ สทิธใินการจอง
หุ้นเพิ่มทุน สิทธิในการรบัเงินปันผลหรือดอกเบี้ยหรือเงินได้อื่นใดจากหลักทรพัย์ รวมถึงการแจ้งการเปลี่ยนแปลงของหลักทรพัย์ที่มี
ผลกระทบต่อกองทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหลักทรพัย์ เป็นต้น หรอืสถานะการปิดโอนของหลกัทรพัย์ โดยทนัททีีผู่ดู้แลผลประโยชน์
ไดร้บัทราบขอ้มลูเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

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

(8) ด าเนินการฟ้องรอ้งบงัคบัคดใีหบ้รษิทัจดัการปฏบิตัติามหน้าทีข่องตนหรอืฟ้องรอ้งเรยีกค่าสนิไหมทดแทนความเสยีหายจากบรษิทัจดัการ
ทัง้นี้เพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวง หรอืเมื่อไดร้บัค าสัง่จากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้นี้ ค่าใชจ้่ายในการฟ้องรอ้งบงัคบั
คดเีพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนในกองทุนใหเ้รยีกรอ้งจากทรพัยส์นิกองทุนนัน้ 

(9) รบัรองความถูกต้องในการค านวณมูลค่าทรพัย์สนิ มูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิและมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุ น ราคารบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุน จ านวนหน่วยลงทุนทีเ่พิม่ขึน้จากการจ าหน่ายหน่วยลงทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน และจ านวนหน่วยลงทุนทีล่ดลงจากการขายคนืหน่วย
ลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุน ซึ่งบรษิทัจดัการค านวณไวต้ามทีร่ะบุในรายละเอยีดโครงการ ทัง้นี้ผูดู้แลผลประโยชน์จะต้องร่วมรบัผิดชอบต่อ
ความสูญเสยี ความเสยีหาย ความรบัผดิ และค่าใชจ้่ายหรอืค่าธรรมเนียมใด ๆ ทีเ่กดิขึน้จากความผดิพลาดในการค านวณมูลค่าทรพัย์สนิ 
มูลค่าทรพัย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจดัการได้ค านวณไว้และผู้ดูแล
ผลประโยชน์ไดร้บัรองความถูกตอ้งแลว้ 

(10) ให้ความเห็นชอบเมื่อบรษิัทจดัการเห็นว่ามีเหตุจ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอนหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิของกองทุนได้อย่าง
สมเหตุสมผล ไม่สามารถค านวณมูลค่าทรพัย์สนิของกองทุนไดอ้ย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรอืมเีหตุจ าเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์
ของผูถ้อืหน่วยลงทุน ซึ่งบรษิทัจดัการจะไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัมาแล้ว  หรอื
จะหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน หรอืใหค้วามเหน็ชอบกรณีการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่น
แทนเงนิ การรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัย์สนิอื่นแทนการช าระหนี้ตามตราสารแห่งหนี้ตามวธิทีีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด กรณีราคา
ขายหรอืราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และกรณีอื่นใด ทีก่ฎหมายหรอืประกาศทีเ่กี่ยวขอ้งก าหนดใหต้อ้งขอความเหน็ชอบจากผู้ดูแล
ผลประโยชน์ 

(11) ใหค้วามเหน็ชอบแก่บรษิทัจดัการในการก าหนดวธิคี านวณมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุนตามราคาทีเ่ป็นธรรม เมื่อมเีหตุจ าเป็นท าใหว้ธิคี านวณ
มูลค่าทรพัย์สนิของกองทุนตามวธิปีกตไิม่สามารถค านวณมูลค่าทรพัย์สนิของกองทุนรวมไดอ้ย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรอืมเีหตุจ าเป็น
อื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรอืในกรณีที่เป็นทรพัย์สนิอื่นของกองทุนที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไม่ได้มี
ประกาศก าหนดรายละเอยีดไว ้

(12) ใหค้วามเหน็เกี่ยวกบัการจดัการกองทุนของบรษิทัจดัการ เพื่อเป็นขอ้มูลประกอบในการจดัท ารายงานตามทีป่ระกาศคณะกรรมการก.ล.ต. 
หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด เช่น รายงานทุกรอบปีบญัช ีรายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดอืนของรอบปีบญัชหีรอืปีปฏิทนิ 
โดยผูดู้แลผลประโยชน์จะจดัท าและน าส่งถึงบรษิทัจดัการภายใน 60 วนันับแต่วนัสิ้นรอบบญัชขีองกองทุน และ 30 วนั นับแต่วนัสิ้นรอบ
บญัชขีองกองทุนหรอืปีปฏทินิ ตามล าดบั 

(13) เมื่อเกิดเหตุที่ต้องเลิกกองทุน ผู้ดูแลผลประโยชน์จะสิ้นสุดหน้าที่เมื่อผู้ช าระบัญชีของกองทุนได้จดทะเบียนเลิกกองทุนกับส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้นี้ ในระหว่างทีก่ารช าระบญัชยีงัไม่สิน้สุด ผูดู้แลผลประโยชน์จะดูแลและรบัฝากทรพัย์สนิของกองทุนจนกว่าจะจด
ทะเบียนเลิกกองทุนดงักล่าวกบัส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรยีบร้อยแล้ว และผู้ดูแลผลประโยชน์จะดูแลตรวจสอบให้ผู้ช าระบัญชี
ปฏิบตัิตามพระราชบญัญตัิหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และหากผู้ช าระบญัชกีระท าการหรอืงดเว้นกระท าการตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องประกาศก าหนด จนก่อให้เกิดความเสยีหายแก่
กองทุน ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนจะรายงานใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั 
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(14) จ่ายเงนิคนืใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ของผูช้ าระบญัช ี

(15) กรณีทีส่ญัญาสิน้สุดลงไม่ว่าดว้ยเหตุใดกต็าม ผูดู้แลผลประโยชน์จะด าเนินการโอน และหรอืส่งมอบทรพัยส์นิ และขอ้มลูเอกสารทัง้หมดของ
กองทุนให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หรือผู้ช าระบัญชี (แล้วแต่กรณี) หรือตามค าสัง่ของบริษัทจัดการหรือค าสัง่ของส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 30 วนันับแต่วนัทีส่ญัญาสิน้สุดลง 

(16) หน้าทีอ่ื่นใดตามทีก่ฎหมายเกี่ยวกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์หรอืกฎหมาย ก.ล.ต. ก าหนด โดยปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติ
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ทีม่อียู่ใน
ปัจจุบนัและทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิในอนาคต 

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอ านาจหน้าที่และความรบัผิดชอบตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาแต่งตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน รวม และตาม
พระราชบัญญัติหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถึงหน้าที่ดูแลรกัษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน และเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดมิมหีน้าที่ด าเนินการตามทีจ่ าเป็น เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่ สามารถ
ปฏบิตัหิน้าทีต่่อไปได ้ซึง่การด าเนินการดงักล่าวรวมถงึการลงลายมอืชื่อในหนังสอืเพื่อรบัรองความถูกตอ้ง และครบถว้นของสิง่ทีส่่งมอบให้
ผูดู้แลผลประโยชน์รายใหม่หากมกีารเปลีย่นแปลงผูดู้แลผลประโยชน์ 

ในกรณีทีผู่ดู้แลผลประโยชน์กระท าการ งดเวน้กระท าการ หรอืละเลยไม่ปฏบิตัหิน้าทีใ่นการดูแลรกัษาประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน ผูถ้อื
หน่วยลงทุนอาจใช้สทิธิตามมาตรา 132 ประกอบกบัมาตรา 47 แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ในการ
ฟ้องรอ้งบงัคบัคดกีบัผูดู้แลผลประโยชน์เพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวงได้ 

ผูดู้แลผลประโยชน์ต้องไม่กระท าการอนัเป็นการขดักบัผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่ว่าการกระท านัน้จะเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์ของผูดู้แลผลประโยชน์เองหรอืประโยชน์ของผูอ้ื่น เวน้แต่เป็นการเรยีกค่าตอบแทนในการท าหน้าทีเ่ป็นผูดู้แลผลประโยชน์หรอืเป็น
การด าเนินการในลกัษณะทีเ่ป็นธรรม และไดเ้ปิดเผยขอ้มูลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่างเพยีงพอแล้ว โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดท้ราบ
ขอ้มลูดงักล่าวมไิดแ้สดงการคดัคา้น 

ในกรณีที่การด าเนินการใดต้องได้รบัมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบรษิัทจดัการกองทุนรวมไม่ด าเนินการขอมติให้ผู้ดูแลผลประโยชน์มี
อ านาจด าเนินการตามทีจ่ าเป็น เพื่อขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนได้ 

เงื่อนไขการเปลีย่นผูดู้แลผลประโยชน์ : 

บริษัทจดัการจะเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์เมื่อปรากฏเหตุข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อ ดงัต่อไปนี้ ทัง้นี้โดยได้รบัความเห็นชอบจาก
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (1) เมื่อบรษิทัจดัการหรอืผูดู้แลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง มคีวามประสงคจ์ะบอกเลกิสญัญาแต่งตัง้ผูดู้แล
ผลประโยชน์ โดยบอกกล่าวใหอ้กีฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วนั (2) ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการหรอื
ผูดู้แลผลประโยชน์ไม่ปฏบิตัิตามหน้าที่และความรบัผดิชอบที่ไดต้กลงไว ้ผูดู้แลผลประโยชน์หรอืบรษิทัจดัการอาจบอกเลิกสญัญาแต่งตัง้
ผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วนั (3) ในกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงการจดัการกองทุน หรอืมกีารแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ หรอืประกาศ
ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายหรือกรณีอื่นใด อันจะมีผลเป็นการเพิ่ม
ภาระหน้าทีแ่ก่ผูดู้แลผลประโยชน์ และผูดู้แลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรบัหน้าทีด่งักล่าว ผูดู้แลผลประโยชน์มสีทิธบิอกเลกิสญัญาแต่งตัง้
ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้บรษิัทจดัการทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วนั (4) ในกรณีที่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนมมีตโิดยเสยีงขา้งมากซึง่คดิตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกึง่หนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนทีข่ายไดแ้ล้วทัง้หมดของกองทุน
เรยีกร้องให้มกีารเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ (5) ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์น าข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกบัการจดัการกองทุนหรอื
ขอ้มูลอื่นทีเ่กี่ยวขอ้งกบักองทุนไปเปิดเผย หรอืใชใ้นทางทีก่่อหรอือาจก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อกองทุนหรอืก่อให้ เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแล
ผลประโยชน์เอง บรษิทัจดัการสามารถบอกเลกิสญัญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ได ้ทัง้นี้ การบอกเลกิสญัญาจะตอ้งบอกกล่าวล่วงหน้าเป็น
ลายลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกว่า 15 วนั (6) ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์มคีุณสมบตัิไม่เป็นไปตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ว่าด้วยคุณสมบตัิของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมในภายหลงั บรษิทัจดัการจะด าเนินการให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์แก้ไขคุณสมบตัใิหถู้กต้องภายในสบิหา้วนันับแต่วนัที่บรษิทัจดัการทราบเหตุดงักล่าว และแจง้การแก้ไขดงักล่าวใหส้ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายในสามวนัท าการนับแต่วนัทีแ่ก้ไขเสรจ็สิน้ ในกรณีทีผู่ดู้แลผลประโยชน์มไิดแ้กไ้ขคุณสมบตัใิหถู้กตอ้งภายใน
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ก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง บรษิทัจดัการจะขออนุญาตเปลี่ยนตวัผูดู้แลผลประโยชน์ต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในสบิหา้วนันับ
แต่วนัทีค่รบก าหนดเวลาดงักล่าว และเมื่อไดร้บัอนุญาตแล้ว บรษิทัจดัการจะแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์รายใหม่แทนโดยพลนั (7) เมื่อผูดู้แล
ผลประโยชน์เป็นผู้ล้มละลายตามค าสัง่ศาล (8) ในกรณีที่มีเหตุให้ต้องเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน และต้องแต่งตัง้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์อื่นแทน ใหก้ระท าไดต้่อเมื่อบรษิทัจดัการไดร้บัอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แลว้ 

ในกรณีผูดู้แลผลประโยชน์กระท าการอนัเป็นการขดัแยง้กบัประโยชน์ของกองทุนรวม หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ม่เขา้ขอ้ยกเวน้ใหก้ระท า ได้
หากเป็นกรณีทีม่นีัยส าคญัและไม่สามารถแกไ้ขใหห้มดไป ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมมอี านาจบอกเลกิสญัญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ได้
สถานทีเ่กบ็รกัษาทรพัยส์นิกองทุนรวม : 

ชื่อ : ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 

ทีอ่ยู่ : เลขที ่400/22 ถนนพหลโยธนิ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 

กรุงเทพมหานคร 10400 

โทรศพัท ์02-470-5920 

โทรสาร : 02-470-1996และ/หรอืทีบ่รษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั และ/หรอืที ่บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยใ์นต่าง 

ประเทศ จ ากดั และ/หรอืทีต่วัแทนเกบ็รกัษาทรพัยส์นิทีผู่ดู้แลผลประโยชน์ไดแ้ต่งตัง้ และ/หรอื ผู้รบัฝากทรพัยส์นิใด ๆ 

 

3. นายทะเบียนหน่วยลงทุน 

ชื่อ : บรษิทั หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนพรนิซเิพลิ จ ากดั 

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

 

4. ผู้จดัจ าหน่าย : - 

 

5. ผู้ดแูลสภาพคล่อง (Market Maker) : - 

 

6. ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) : - 

 

7. ท่ีปรึกษาการลงทุน : - 

 

8. ท่ีปรึกษากองทุน : - 

 

9. ผู้ประกนั : - 

 

10. ผู้รบัมอบหมายงานด้านการจดัการลงทุน (Outsource) : - 

 

11. คณะตวัแทนผู้ถือหน่วยลงทุน : - 
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12. Prime Broker – 

 

13. สิทธิ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน 

13.1สทิธใินการขายคนืหน่วยลงทุน : 

 ผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธใินการขายคนืหน่วยลงทุน ตามหวัขอ้ "การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน" 

13.2สทิธใินการรบัเงนิปันผล : 

13.3สทิธใินการโอนหน่วยลงทุน : 

 ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนและตอ้งช าระค่าใชจ้่ายและค่าธรรมเนียมการโอนตามระเบยีบวธิกีารทีน่ายทะเบยีนกองทุน
ก าหนด 

13.4ขอ้จ ากดัการโอนหน่วยลงทุน : 

 - 

13.5สทิธใินการลงมตเิพื่อแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการลงทุนหรอืแก้ไขวธิจีดัการ : 

13.5.1 ผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธลิงมตเิพื่อใหบ้รษิทัจดัการท าการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนโดยบรษิทัจดัการจะกระท าการตาม    
    หวัขอ้ "การขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน และวธิกีารแกไ้ขโครงการจดัการกองทุนรวม หรอืแกไ้ขวธิกีารจดัการ" 

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

13.6สทิธใินการไดร้บัเงนิคนืเมื่อเลกิโครงการ : 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธทิีจ่ะไดร้บัเงนิคนืเมื่อบรษิทัจดัการเลกิกองทุนรวม โดยบรษิทัจดัการจะด าเนินการตามหวัขอ้ "การช าระบญัชกีองทุน 

รวมและวธิกีารเฉลีย่เงนิคนืใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนเมื่อเลกิโครงการ" 

13.7สทิธปิระโยชน์อื่นๆ : 

      - 

13.8 รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 

- 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนมคีวามรบัผดิจ ากดัเพยีงไม่เกนิค่าหน่วยลงทุนทีย่งัส่งใชแ้ก่บรษิทัจดัการกองทุนรวมไม่ครบ 

การทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงคใ์นการซื้อหรอืลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ไม่ว่าในทอดใด ๆ ใหถ้อืว่าผูถ้อืหน่วย 

ลงทุนดงักล่าวยอมรบัทีจ่ะผูกพนัตามขอ้ก าหนดในขอ้ผูกพนัซึง่ลงนามโดยผูดู้แลผลประโยชน์ทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้จากบรษิทัจดัการกองทุน
รวมโดยชอบ 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธเิรยีกใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน และคนืเงนิทุนไดไ้ม่เกนิไปกว่าส่วนของทุนของกองทุน 

รวมทีต่นถอื ทัง้นี้ ในกรณีทีม่กีารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สทิธใินการไดร้บัประโยชน์ตอบแทนหรอืการคนืเงนิทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุน 

แต่ละชนิดตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดของหน่วยลงทุนชนิดนัน้ ๆ ดว้ย 
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14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 

14.1รปูแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน : 

      - หนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน 

14.2เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ : 

กองทุนจะใชร้ะบบไรใ้บหน่วยลงทุน (Scripless) โดยจะด าเนินการดงัต่อไปนี้เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการใหด้ าเนินการเป็น
อย่างอื่น 

14.2.1 ส าหรบัการเสนอขายครัง้แรก ภายหลงัจากทีบ่รษิทัจดัการไดจ้ดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตามค าสัง่ซื้อทีส่มบูรณ์และ
บรษิทัจดัการไดร้บัช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะออกและจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนใหผู้้
ถอืหน่วยลงทุนภายใน 15 วนันับตัง้แต่วนัถดัจากวนัสิน้สุดระยะเวลาการเสนอขายครัง้แรก 

14.2.2 ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถแจง้ใหน้ายทะเบยีนหน่วยลงทุนทราบถงึขอ้มลูทีผ่ดิพลาดหรอืไม่ครบถ้วน ในหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วย
ลงทุนไดโ้ดยตอ้งแจง้ใหน้ายทะเบยีนหน่วยลงทุนทราบภายใน 15 วนันับจากวนัทีน่ายทะเบยีนไดจ้ดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วย
ลงทุนดงักล่าว 

14.2.3 บรษิทัจดัการและนายทะเบยีนขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นรูปแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนจากหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วย
ลงทุนเป็นสมุดบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืรปูแบบอื่นทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต โดยบรษิทัจดัการจะตดิ
ประกาศรายละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้ง ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

14.2.4 หากเป็นกรณีผูถ้อืหน่วยลงทุน 2 คนถอืหน่วยลงทุนร่วมกนั นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะบนัทกึชื่อผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้หมดเป็นผูถ้อื
หน่วยลงทุนร่วมกนัในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยจะถอืเอาบุคคลทีม่ชีื่อแรกในค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวมเป็นผูใ้ชส้ทิธใินฐานะผู้
ถอืหน่วยลงทุนหรอืผูร้บัเงนิทีไ่ดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทุน 

บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะจดัท าหลกัฐานแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน เพื่อใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสามารถใชอ้า้งองิต่อ  

บรษิทัจดัการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได้ 

ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนจ าเป็นต้องใชใ้บหน่วยลงทุนบรษิทัจดัการกองทุนรวมตอ้งจดัท าใบหน่วยลงทุนมอบใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน 

 

15. ก าหนดเวลา วิธีการ และข้อจ ากดัในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : - 

 

16. วิธีการช าระเงินหรือทรพัยสิ์นอ่ืน 

วธิกีารช าระเงนิหรอืทรพัย์สนิอื่นใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน : 

หากมกีารผดินัดช าระหนี้หรอืมพีฤตกิารณ์ว่าผูอ้อกตราสารแห่งหนี้หรอืลูกหนี้ตามสทิธเิรยีกรอ้งของกองทุนรวมจะไม่สามารถช าระหนี้ได้ 

บรษิทัจดัการจะรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัยส์นิอื่นทัง้ทีเ่ป็นหลกัประกนัและมใิช่หลกัประกนัเพื่อกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และวธิกีารในการจดัการกองทุนรวมในกรณีทีผู่อ้อกตราสารแห่งหนี้หรอืลูกหนี้ตามสทิธเิรยีกรอ้งผดินัดช าระหนี้ ดงันี้  

16.1 กรณีทีบ่รษิทัจดัการไดบ้นัทกึมลูค่าตราสารแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งของกองทุนรวมเป็นศูนย์ 

16.1.1 เมื่อมกีารบนัทกึมลูค่าตราสารแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งเป็นศูนย ์ผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกรายทีม่ชีื่ออยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ณ 

วนัทีบ่รษิทัจดัการไดบ้นัทกึมลูค่า ตราสารแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งเป็นศูนย์เป็นผูม้สีทิธใินเงนิไดสุ้ทธจิากทรพัยส์นิทีไ่ดจ้ากการ
รบัช าระหนี้ 

16.1.2 เมื่อไดร้บัทรพัยส์นิมาจากการรบัช าระหนี้ บรษิทัจดัการจะไม่น าทรพัยส์นิดงักล่าวและเงนิไดสุ้ทธจิากทรพัยส์นิทีไ่ดจ้ากการรบัช าระ 
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หนี้ มารวมค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม และจะจ าหน่ายทรพัยส์นิทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้ในโอกาสแรกทีส่ามารถ
กระท าไดโ้ดยค านึงถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั เวน้แต่กรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนทีม่สีทิธใินเงนิไดสุ้ทธจิากทรพัยส์นิ
ทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้ตกลงรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัยส์นิดงักล่าวแทนเงนิ ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่มาคมบรษิทัจดัการ
ลงทุนก าหนดโดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในระหว่างทีบ่รษิทัจดัการยงัไม่สามารถจ าหน่าย
ทรพัยส์นิทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้ บรษิทัจดัการอาจจดัหาผลประโยชน์จากทรพัยส์นินัน้ได ้และในกรณีทีม่คี่าใชจ้่ายในการบรหิาร
ทรพัยส์นิ บรษิทัจดัการจะจ่ายจากเงนิส ารอง รายไดห้รอืผลประโยชน์ทีไ่ดจ้ากการบรหิารทรพัยส์นินัน้ 

16.1.3 เมื่อมเีงนิไดสุ้ทธจิากทรพัย์สนิทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัยส์นิอื่นในแต่ละครัง้ บรษิทัจดัการจะเฉลีย่เงนิไดสุ้ทธจิากทรพัย์สนิ
ทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้คนืใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่สีทิธใินเงนิไดสุ้ทธนิัน้ภายใน 45 วนันับตัง้แต่วนัถดัจากวนัทีม่เีงนิไดสุ้ทธ ิ
และจะแจง้รายละเอยีดเกี่ยวกบัการเฉลีย่เงนิคนืไปยงัส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนัท าการนับตัง้แต่วนัถดัจาก
วนัทีบ่รษิทัจดัการไดเ้ฉลีย่เงนิคนื เวน้แต่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผนัระยะเวลาการเฉลี่ยเงนิคนืเป็นอย่างอื่น 

16.1.4 เมื่อมกีารบนัทกึมลูค่าตราสารแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งเป็นศูนยแ์ลว้ ต่อมาปรากฏว่ากองทุนรวมไดร้บัช าระหนี้ตามตราสารแห่ง
หนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งดงักล่าวเป็นเงนิ บรษิทัจดัการจะปฏบิตัติามความในขอ้ 16.1.3 โดยอนุโลม 

16.2 กรณีทีบ่รษิทัจดัการไม่ไดบ้นัทกึมลูค่าตราสารแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งของกองทุนรวมเป็นศูนย์ 

16.2.1 ก่อนการรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัยส์นิอื่นทีม่ใิช่หลกัประกนัในแต่ละครัง้ บรษิทัจดัการจะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุน 

โดยมตพิเิศษและบรษิทัจดัการจะระบุรายละเอยีดเกีย่วกบัทรพัยส์นิทีก่องทุนรวมจะไดจ้ากการรบัช าระหนี้ มลูค่าของทรพัยส์นิ 
ประมาณการค่าใชจ้่าย พรอ้มเหตุผลและความจ าเป็นในการรบัช าระหนี้ 

16.2.2 เมื่อไดร้บัทรพัยส์นิมาจากการรบัช าระหนี้ บรษิทัจดัการจะน าทรพัยส์นิดงักล่าวมารวมค านวณมูลค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

โดยจะก าหนดราคาทรพัยส์นินัน้เพื่อใชใ้นการค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวมตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ามาคม
บรษิทัจดัการลงทุนก าหนดโดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะด าเนินการกบัทรพัยส์นิดงักล่าว
ดงันี้ 

(1) กรณีเป็นทรพัยส์นิประเภททีก่องทุนรวมสามารถลงทุนในหรอืมไีวไ้ด ้บรษิทัจดัการอาจมไีวซ้ึ่งทรพัยส์นิดงักล่าวต่อไปเพื่อเป็น
ทรพัยส์นิของกองทุนรวมกไ็ด้ 

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

16.3 ในกรณีทีม่พีฤตกิารณ์ว่าผูอ้อกตราสารแห่งหนี้หรอืลูกหนี้ตามสทิธเิรยีกรอ้งจะไม่สามารถช าระหนี้ได ้บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะ 

ด าเนินการใหผู้ถ้อืหน่วยทุกรายทีม่ชีื่ออยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ณ วนัทีม่พีฤตกิารณ์ว่าผูอ้อกตราสารแห่งหนี้หรอืลูกหนี้ตามสิทธ ิ

เรยีกรอ้งจะไม่สามารถช าระหนี้ได ้เป็นผูม้สีทิธใินเงนิไดสุ้ทธจิากทรพัยส์นิอื่นทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้กไ็ด ้ทัง้นี้ ในการด าเนินการดงักล่าว 

บรษิทัจดัการไม่ตอ้งน าตราสารแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งนัน้มารวมค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม เงื่อนไขเพิม่เตมิ : ในการ 

เฉลีย่เงนิคนืแต่ละครัง้ตามขอ้ 16.1.3 หากบรษิทัจดัการมเีหตุผลแสดงใหเ้หน็ว่า เงนิไดสุ้ทธจิากทรพัยส์นิทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้ไม่คุม้กบั 

ภาระค่าใชจ้่ายในการเฉลีย่เงนิคนืใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการอาจน าเงนิไดสุ้ทธดิงักล่าวไปรวมจ่ายในโอกาสแรกทีก่ารเฉลี่ยเงิน
คนืใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะคุม้กบัภาระค่าใชจ้่ายกไ็ด ้ทัง้นี้ หากไดม้กีารจ าหน่ายทรพัยส์นิทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้จนครบถว้นแลว้ และ
ปรากฏว่าเงนิไดสุ้ทธนิัน้ไม่คุม้กบัภาระค่าใชจ้่ายในการเฉลีย่เงนิคนื บรษิทัจดัการอาจน าเงนิไดสุ้ทธดิงักล่าวมารวมค านวณเป็นมลูค่า
ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวมกไ็ด้ 

การช าระเงนิหรอืทรพัยส์นิอื่นใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะช าระใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่รากฏชื่อตามทะเบยีนผูถ้อื 

หน่วยลงทุน ณ เวลาทีก่ าหนด เท่านัน้ 
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วธิกีารช าระเงนิหรอืทรพัยส์นิอื่นใหแ้ก่บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งอื่น ๆ (ถา้ม)ี : - 

 

17. การจดัท าทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากดัในการโอนหน่วยลงทุน : - 

บรษิทัจดัการกองทุนรวมมหีน้าทีจ่ดัใหม้ทีะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑท์ีอ่อกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์ 

และตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 

ใหส้นันิษฐานไวก่้อนว่าทะเบยีนหน่วยลงทุนถูกตอ้ง และการช าระเงนิหรอืทรพัยส์นิอื่น รวมทัง้การใหส้ทิธหิรอืการจ ากดัสทิธใิด ๆ แก่ผู้ถอื 

หน่วยลงทุนทีป่รากฏรายชื่อในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน หากไดก้ระท าตามขอ้ก าหนดในขอ้ผูกพนัหรอืตามกฎหมายแลว้ ใหถ้อืว่า 

บรษิทัจดัการกองทุนรวมไดด้ าเนินการตามอ านาจหน้าทีแ่ล้ว 

บรษิทัจดัการกองทุนรวมหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะปฏเิสธการลงทะเบยีนการโอนและการจ าน าหน่วยลงทุน ในกรณีดงันี้ 

(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมทีเ่สนอขายต่อผูล้งทุนทีม่ใิช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะท าใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนไม่ 

เป็นผูล้งทุนสถาบนั ผูล้งทุนรายใหญ่ หรอืผูม้เีงนิลงทุนสงู ตามทีก่ าหนดในโครงการจดัการกองทุนรวม เวน้แต่เป็นการโอนทางมรดก 

(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมทีเ่สนอขายต่อผูล้งทุนสถาบนัหรอืผูล้งทุนรายใหญ่พเิศษ และการโอนหน่วยลงทุนจะท าใหผู้้ 

ถอืหน่วยลงทุนไม่เป็นผูล้งทุนสถาบนัหรอืผูล้งทุนรายใหญ่พเิศษ ตามทีก่ าหนดในโครงการจดัการกองทุนรวม เวน้แต่เป็นการโอนทางมรดก 

(ค) การโอนหรอืการจ าน าหน่วยลงทุน ดงันี้ 

1. หน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมขายใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนก่อนวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทุนรวมหุน้ระยะยาวที ่

    จดัตัง้ขึน้ก่อนวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 

2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี 

3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการลงทุนของกองทุน 

ขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทุน และขอ้จ ากดัในการใชส้ทิธอิอกเสยีง (ถา้ม)ี : 

กรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนถอืหน่วยลงทุนเกนิกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมดของกองทุนรวม บรษิทัจดัการจะไม่ 

นับคะแนนเสยีงส่วนทีเ่กนิกว่า 1 ใน 3 เวน้แต่กรณีทีม่กีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดงักล่าวมผีูถ้อืหน่วยลงทุนเพียงราย 

เดยีวจะนับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวไดเ้ตม็ตามจ านวนทีถ่อือยู่ 

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน: 

ในการแก้ไขเพิม่เตมิโครงการใด หากไม่สามารถด าเนินการตามมตโิดยเสยีงขา้งมาก หรอืมตพิเิศษของผูถ้อืหน่วยลงทุนได ้เนื่องจากขอ้จ ากดั 

ดงัต่อไปนี้ บรษิทัจดัการกองทุนรวมอาจด านินการขอรบัความเหน็ชอบจากส านักงานตามแนวทางทีส่ านักงานก าหนดได้ 

(1) การนับคะแนนเสยีงของผุถ้อืหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัขอ้จ ากดัการถอืหน่วย 

ลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่องบรษิทัจดัการ 

(2) การนับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอื่นทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมเดยีวกนัเป้นผูร้บัผดิชอบในการด าเนินการ 

การด าเนินการใดทีโ่ครงการจดัการกองทุนรวม หรอืกฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน หากบรษิทัจดัการกองทุนรวมได้ 

ด าเนินการไปตามมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัมาโดยชอบแลว้ ใหถ้อืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวงเหน็ชอบใหด้ าเนินการดงักล่าวและมผีล 

ผกูพนัตามมต ิ

มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีใ่หด้ าเนินการใดอนัเป็นการขดัหรอืแยง้กบัหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในกฎหมาย ใหถ้อืว่ามตนิัน้เสยีไป 

ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตเิพื่อแกไ้ขขอ้ผกูพนัในเรื่องทีก่ระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างมนีัยส าคญั ตอ้งไดร้บัมตพิเิศษของผูถ้ือหน่วย 

ลงทุน (มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คีะแนนเสยีงไดไ้ม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทุน ซึง่เขา้ร่วมประชุม 
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และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน หรอืของจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่ส่งหนังสอืแจง้มตแิละมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน) 

เวน้แต่กรณีทีก่องทุนรวมมกีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุน นอกจากจะตอ้งปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์เกีย่วกบัการ 

ขอมต ิผูถ้อืหน่วยลงทุนทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ผูกพนั หรอืทีก่ าหนดไวใ้นมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรอืตามทีก่ าหนดในประกาศนี้แลว้ 

ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์เพิม่เตมิดงัต่อไปนี้ดว้ย 

(1) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดไดร้บัผลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่เท่ากนั ตอ้งไดร้บั 

มตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แล้วแต่กรณี 

(2) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ตอ้งไดร้บัมตเิสยีงขา้งมากหรอื มตพิเิศษของ 

จ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แล้วแต่กรณี 

(3) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ตอ้งไดร้บัมตเิสยีงขา้งมากหรอืมติพเิศษของ จ านวนหน่วย 

ลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี 

วธิกีารแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผูกพนั : - 

การแกไ้ขเพิม่เตมิส่วนใดส่วนหนึ่งของขอ้ผกูพนัทีเ่ป็นไปตามวธิกีารทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ผกูพนั และมสีาระส าคญัทีเ่ป็นไปตาม และไม่ขดัหรือ 

แยง้กบัพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลกัเกณฑท์ีอ่อกโดยอาศยัอ านาจของกฎหมายดงักล่าว ใหถ้อื 

ว่าขอ้ผกูพนัส่วนทีแ่กไ้ขเพิม่เตมินัน้มผีลผกูพนัคู่สญัญา 

การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผูกพนัในเรื่องทีก่ระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างมนีัยส าคญั ตอ้งไดร้บัมตพิเิศษของผูถ้อืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ เรื่อง 

ทีก่ระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างมนีัยส าคญั ใหร้วมถงึ 

(ก) ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัผลประโยชน์ตอบแทนและการคนืเงนิทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน 

(ข) ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นตามขอ้ 6 ของประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

     ที ่ทน. 19/2554 

(ค) ขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัการรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัยส์นิอื่น 

(ง) ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการประกนัตามขอ้ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมปีระกนัและ 

ขอ้ก าหนดเกีย่วกบั การแกไ้ขเพิม่เตมิสญัญาประกนัในเรื่องใด ๆ อนัมผีลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนเสยีผลประโยชน์ 

(จ) เรื่องทีผู่ดู้แลผลประโยชน์เหน็ว่ากระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างมนีัยส าคญั 

การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผูกพนัในลกัษณะ ดงัต่อไปนี้ ใหม้ผีลผูกพนัเมื่อไดร้บัความเหน็ชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ โดยไม่ตอ้งไดร้บัมตขิองผู้
ถอืหน่วยลงทุน 

(ก) เป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผกูพนัใหม้สีาระส าคญัสอดคลอ้งกบัโครงการจดัการกองทุนรวมทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ โดยไดร้บัมตโิดยเสยีงขา้งมาก 

     หรอืมตพิเิศษของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน แล้วแต่กรณี หรอื 

(ข) ผูดู้แลผลประโยชน์แสดงความเหน็ว่าการแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผูกพนันัน้เหมาะสม มคีวามจ าเป็นหรอืสมควร และไม่กระทบต่อสทิธขิองผูถ้อื 

     หน่วยลงทุนอย่างมนีัยส าคญั 

การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผูกพนัไม่ว่ากรณีใด 

ตอ้งกระท าเป็นหนังสอืลงลายมอืชื่อ โดยบุคคลผูม้อี านาจลงนามผูกพนับรษิทัจดัการกองทุนรวมและผูดู้แลผลประโยชน์ พรอ้มทัง้ประทบั 

ตราบรษิทั (ถา้ม)ี บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะจดัใหม้ขีอ้ผูกพนัเปิดเผยไว ้ณ ทีท่ าการและเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการกองทุนรวมเพื่อใหผู้ถ้อื 

หน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได ้รวมทัง้จดัส่งสรุปการแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผกูพนั พรอ้มทัง้เหตุผลและความจ าเป็นใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน พรอ้มกับ 

การส่งรายงานประจ าปีของกองทุนรวม 
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18. การระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : ไม่มี 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : - 

 

19. การเลิกกองทุนรวม 

เงื่อนไขในการเลกิกองทุน : 

19.1 หากปรากฏว่ากองทุนเปิดใดมมีลูค่าหน่วยลงทุนหรอืมผีูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นจ านวนดงันี้ 

(1) จ านวนผูถ้อืหน่วยลงทุนลดลงเหลอืน้อยกว่า 35 รายในวนัท าการใด 

(2) มกีารขายคนืหน่วยลงทุนในลกัษณะใดลกัษณะหนึ่งดงันี้ 

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

(ข) มยีอดรวมการขายคนืหน่วยลงทุนสุทธใินช่วงระยะเวลา 5 วนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนใดตดิต่อกนัคดิเป็นจ านวนเกนิกว่า 2 ใน 3 
ของ 

จ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด ทัง้นี้ ในกรณีทีเ่ป็นกองทุนรวมทีม่กี าหนดระยะเวลาการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเป็นช่วง 

(interval fund) การพจิารณาระยะเวลาการขายคนืหน่วยลงทุน ใหพ้จิารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดยีวกนั ซึง่กองทุนรวมเปิดให ้

รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเท่านัน้ 

ความใน (2) วรรคหนึ่ง มใิหน้ ามาใชบ้งัคบักบักองทุนรวมทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแลว้ มคีวามเชื่อโดยสุจรติและ
สมเหตุสมผลว่าการเลกิกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนทีเ่หลอือยู่ เนื่องจากกองทุนรวมยงัคงมทีรพัยส์นิคงเหลอืทีม่ี
คุณภาพและมสีภาพคล่องอย่างเพยีงพอ และผูถ้อืหน่วยลงทุนทีเ่หลอือยู่จะไม่ไดร้บัผลกระทบจากการขายคนืนัน้ 

ความใน (2) วรรคหนึ่ง และวรรคสอง มใิหน้ ามาใชบ้งัคบักบักองทุนรวมตลาดเงนิ กองทุนรวมหน่วยลงทุน กองทุนรวมฟีดเดอร ์
กองทุนรวมดชันี และกองทุนรวมอทีเีอฟ 

(3) บรษิทัจดัการกองทุนรวมด าเนินการเลกิกองทุนรวมเปิดตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดไวใ้นขอ้ “การด าเนินการของบรษิทัจดัการ เมื่อเลกิ 

กองทุนรวม” เมื่อปรากฏขอ้เทจ็จรงิทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแลว้มคีวามเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าจะมกีารขายคนื
หน่วยลงทุนตามขอ้ 19.1 (2) วรรคหนึ่ง และการเลกิกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม ทัง้นี้ ใหน้ าความในขอ้ 
(2) วรรคสองมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

(4) เมื่อมลูค่าหน่วยลงทุนทีข่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด โดยค านวณตามมลูค่าทีต่ราไวข้องหน่วยลงทุน ลดลงเหลอืน้อยกว่า 50 ล้านบาทในวนัท า
การใด และบรษิทัจดัการประสงค์จะเลกิกองทุนรวมนัน้ 

19.2 เมื่อส านักงานมคี าสัง่เลกิกองทุนรวมตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรอืเมื่อส านักงานมคี าสัง่เพกิถอนการอนุมตัิ 

ใหจ้ดัตัง้และจดัการกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑ์การจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป 
กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีม่ใิช่รายย่อย 

19.3 เมื่อการอนุมตัใิหจ้ดัตัง้กองทุนรวมเป็นอนัสิน้สุดลงตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการจดัตัง้กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุน 

       ทัว่ไปและเพื่อผูล้งทุนทีม่ใิช่รายย่อย และการเขา้ท าสญัญารบัจดัการกองทุนส่วนบุคคล 

19.4 เมื่อไดร้บัความเหน็ชอบตามมตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของผูถ้อืหน่วย 

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

(1) มกีารแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการหรอืขอ้ผกูพนัทีข่ดัหรอืแยง้กบักฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยต์ลอดจนประกาศ กฎ หรอื
ค าสัง่ทีอ่อกโดยอาศยัอ านาจแห่งกฎหมายดงักล่าว 

(2) มกีารจ าหน่ายหน่วยลงทุนโดยบรษิทัจดัการกองทุนรวมมไิดป้ฎบิตัหิรอืดูแลใหม้กีารปฏบิตัติามหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัการเสนอขายหน่วย 
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ลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไปตามทีก่ าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการจดัส่งหรอื
แจกจ่ายหนังสอืชีช้วนและการเสนอขายหน่วยลงทุน 

ในกรณีทีส่ านักงานสัง่เพกิถอนการอนุมตัใิหจ้ดัตัง้และจดัการกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมด าเนินการใหม้กีารเลกิ 

กองทุนรวมทนัท ี

19.6 เมื่อเขา้เงื่อนไขการเลกิโครงการ หรอืเพราะเหตุอื่นทีท่ราบก าหนดการเลกิกองทุนรวมล่วงหน้า 

การด าเนินการของบรษิทัจดัการ เมื่อเลกิกองทุนรวม : 

บรษิทัจดัการจะด าเนินการดงัต่อไปนี้เพื่อเลกิกองทุน เวน้แต่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต จะพจิารณาผ่อนผนั หรอืสัง่การใหบ้รษิทัจดัการ 

ปฏบิตัเิป็นอย่างอื่น 

(1) ยุตกิารรบัค าสัง่ซื้อและค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนตัง้แต่วนัท าการทีป่รากฏเหตุตาม 19.1 

(2) แจง้ใหผู้ท้ ีเ่กีย่วขอ้งทราบภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัทีเ่กดิเหตุการณ์ตาม 19.1 โดยวธิกีารดงันี้ 

(2.1) แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ชีื่ออยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบยีน 

(2.2) แจง้เป็นหนังสอืถงึผูดู้แลผลประโยชน์ 

(2.3) แจง้ส านักงานผ่านระบบทีจ่ดัไวบ้นเวบ็ไซตข์องส านักงาน 

(3) จ าหน่ายหลกัทรพัยห์รอืทรพัย์สนิทีเ่หลอือยู่ของกองทุนเปิดดงักล่าวภายใน 5 วนัท าการนับตัง้แต่วนัท าการทีป่รากฏเหตุตาม 19.1 เพื่อ 

     รวบรวมเงนิเท่าทีส่ามารถกระท าไดเ้พื่อช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนโดยอตัโนมตัิ 

(4) ช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนตามสดัส่วนจ านวนเงนิทีร่วบรวมไดต้าม (3) ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนภายใน 10 วนัท าการนับตัง้แต่วนัทีป่รากฏ 

     เหตุตาม 19.1 และเมื่อไดด้ าเนินการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนแลว้จะถอืว่าเป็นการเลกิกองทุนเปิดนัน้ 

เมื่อไดด้ าเนินการตาม (1) ถงึ (4) แลว้ หากมหีลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิคงเหลอือยู่จากการด าเนินการตาม (3) บรษิทัจดัการจะด าเนินการตาม 

ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว่์าดว้ยหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีารช าระบญัชขีองกองทุนรวม 

ในกรณีทีป่รากฏว่ากองทุนเปิดมมีูลค่าหน่วยลงทุนหรอืมผีูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีจ่ะตอ้งด าเนินการเพื่อเลกิกองทุนเปิดตาม 

ขอ้ “การเลกิโครงการจดัการกองทุนรวม” ใหบ้รษิทัจดัการไดร้บัการยกเวน้ไม่ตอ้งปฏบิตัใินเรื่องดงัต่อไปนี้ ในกรณีทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. 

หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มปีระกาศแกไ้ขเพิม่เตมิ บรษิทัจดัการจะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามประกาศทีแ่กไ้ขดว้ย 

(1) การจดัท าและจดัส่งหนังสอืชีช้วนใหม่ใหเ้ป็นปัจจุบนัตามขอ้ “สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบของบรษิทัจดัการ” หากวนัทีป่รากฏเหตุ 

     ตามหลกัเกณฑด์งักล่าวเกดิขึน้ก่อนหรอืในวนัทีค่รบก าหนดจดัท าหรอืจดัส่งหนังสอืชีช้วน 

(2) การจดัท าและจดัส่งรายงานการลงทุนตามขอ้ “สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบของบรษิทัจดัการ” หากวนัทีป่รากฏเหตุตามหลกัเกณฑ์ 

    ดงักล่าวเกดิขึน้ก่อนหรอืในวนัทีค่รบก าหนดจดัท าหรอืจดัส่งรายงาน 

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

วนัทีป่รากฏเหตุตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าว และการจดัส่งรายงานดงักล่าว หากวนัทีป่รากฏเหตุตามหลกัเกณฑด์งักล่าวเกดิขึน้ก่อนหรอืในวนัที่ 

ครบก าหนดจดัส่งรายงาน 

(4) การจดัท ารายงานการลงทุนตามขอ้ “สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบของบรษิทัจดัการ” นับตัง้แต่วนัทีป่รากฏเหตุตามหลกัเกณฑด์งั 

     กล่าว และการจดัส่งรายงานดงักล่าว หากวนัทีป่รากฏเหตุตามหลกัเกณฑด์งักล่าวเกดิขึน้ก่อนหรอืในวนัทีค่รบก าหนดจดัส่งรายงาน 

(5) การจดัท าและจดัส่งรายงานเพื่อแสดงขอ้มลูตามขอ้ “สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบของบรษิทัจดัการ” หากวนัทีป่รากฏเหตุการณ์ 

     ตามหลกัเกณฑด์งักล่าวเกดิขึน้ก่อนหรอืในวนัทีค่รบก าหนดจดัท าหรอืจดัส่งรายงาน 

(6) การค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ตามขอ้ “วธิกีารค านวณ 
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ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน” นับตัง้แต่วนัทีป่รากฏเหตุตาม 

หลกัเกณฑ์ดงักล่าว และการประกาศมลูค่าและราคาดงักล่าวตามขอ้ “วธิกีารค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมลูค่า 

ทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน” นับตัง้แต่วนัทีป่รากฏเหตุตามหลกัเกณฑด์งักล่าว 

 

20. การช าระบญัชีเม่ือเลิกกองทุน 

บรษิทัจดัการจะจดัใหม้กีารช าระบญัช ีโดยจะแต่งตัง้ผูช้ าระบญัชทีีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเหน็ชอบเพื่อท าหน้าทีร่วบรวม 

และแจกจ่ายทรพัยส์นิทีค่งเหลอืจากการช าระหนี้สนิของกองทุนรวมแลว้ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน รวมทัง้ท าการอย่างอื่นตามแต่จ าเป็นเพื่อ 

ช าระบญัชกีองทุนใหเ้สรจ็สิน้ ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีารทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศก าหนด ส าหรบัค่าใชจ้่ายและเงนิค่า 

ตอบแทนในการช าระบญัชขีองกองทุนรวมจะหกัจ่ายจากทรพัยส์นิของกองทุนรวมและผูช้ าระบญัชจีะด าเนินการเฉลีย่เงนิคนืใหแ้ก่ผูถ้อื 

หน่วยลงทุนตามมลูค่าทรพัยส์นิสุทธเิท่าทีค่งเหลอือยู่ตามสดัส่วนจ านวนหน่วยลงทุนทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนถอือยู่ตามหลกัฐานทีป่รากฏใน 

ทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ณ วนัเลกิโครงการ เมื่อไดช้ าระบญัชเีสรจ็เรยีบรอ้ยแล้ว ผูช้ าระบญัชจีะท าการจดทะเบยีนเลกิกองทุนรวมกบั 

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และภายหลงัจากจดทะเบยีนเลกิกองทุนรวมแล้ว หากปรากฏว่ายงัมทีรพัยส์นิคงคา้งอยู่ใหผู้ช้ าระบญัชี 

จดัการโอนทรพัยส์นิดงักล่าวใหต้กเป็นกรรมสทิธิข์องส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

โครงการจดัการกองทุนรวมทีผ่่านการอนุมตัจิากส านักงาน หรอืผ่านการแกไ้ขเพิม่เตมิตามมาตรา 129 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละ 

ตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ทีแ่นบทา้ยขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม ถอืเป็นส่วนหนึ่งของขอ้ผกูพนั 

ระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม 



 

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั 
สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ี 0-2686-9500 

www.principal.th 
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