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กองทุนรวมนี้ ลงทุนกระจุกตัวในฮ่องกง ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย
กองทุนเปิ ดพริ นซิ เพิ ล เอเชี ย แปซิ ฟิก ไดนามิ ก อิ นคัม อิ ควิ ตี้ (“กองทุน”) ลงทุนใน กองทุน Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund (“กองทุน
หลัก”) ต่ างประเทศ จึงอาจท าให้ กองทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิ น บาท และดอลลาร์สหรัฐ และเนื่ องจากกองทุนหลักสามารถไป
ลงทุนได้ในต่างประเทศในภูมิภาคเอเชี ยแปซิ ฟิก จึงทาให้กองทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ กองทุนไปลงทุนด้วย บริ ษทั จัดการอาจใช้ สญ
ั ญา
ซื้อขายล่วงหน้ าเพื่อเป็ นเครื่องมือในการป้ องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุน (Hedging) โดยอาจพิ จารณาปรับเปลี่ยนอัตราส่วนตามดุลย
พิ นิจของผู้จดั การกองทุนในแต่ละช่วงเวลาของการลงทุน ทัง้ นี้ กองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทัง้ จานวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุน
หรือได้รบั กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รบั เงิ นคืนตา่ กว่าเงิ นลงทุนเริ่ มแรกได้ อย่างไรก็ตามหากผู้จดั การกองทุนพิ จารณาว่า การป้ องกันความ
เสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนอาจไม่เป็ นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่ วย หรือทาให้ผ้ถู ือหน่ วยลงทุนเสียประโยชน์ที่อาจได้รบั ผู้จดั การกองทุนอาจไม่ป้องกัน
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนก็ได้ เนื่ องจากการใช้เครื่องมือป้ องกันความเสี่ยงจะมีต้นทุนในการทาธุรกรรม ทาให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวม
ลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น ดังนัน้ กองทุนจึงยังมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเหลืออยู่
เนื่ องจากกองทุนหลัก สามารถลงทุนในตราสารทุนของบริ ษทั ที่ ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) ในสัดส่วนไม่เกิ นร้อยละ
10 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน และตราสารหนี้ ที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือภายในประเทศ (Local Rating) จากสถาบันจัดอันดับที่ไม่ได้
รับการยอมรับจากสานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งเมื่อนับรวมแล้วอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวอาจสูงกว่าเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. กาหนด บริ ษัท จัดการ จะท าการติ ดตามสัดส่ ว นการลงทุ น ใน Unlisted Securities และตราสารหนี้ ที่ ได้รบั การจัดอัน ดับความน่ าเชื่ อถือ
ภายในประเทศ (Local Rating) จากสถาบันจัดอันดับที่ไม่ได้รบั การยอมรับจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะปรับลดสัดส่วนการลงทุนใน
กองทุนหลัก รวมทัง้ ถือครองเงินสดหรือตราสารที่ มีคุณภาพดีทงั ้ ในและ/หรือต่างประเทศเพิ่ มมากขึ้น เพื่อให้สดั ส่วนการลงทุนในส่วนดังกล่าวของ
กองทุนนี้ ที่จดทะเบียนในประเทศไทย ไม่เกิ นกว่าเกณฑ์ของสานักงานก.ล.ต. กาหนด
กองทุนมีการแบ่ง ชนิ ดของหน่ วยลงทุ น เป็ น 7 ชนิ ดได้ แก่ ชนิ ดสะสมมูลค่ า ชนิ ดผู้ลงทุ น สถาบัน ชนิ ดผู้ลงทุน กลุ่ม ชนิ ดขายคื นหน่ วยลงทุ น
อัตโนมัติ ชนิ ดผู้ลงทุนพิ เศษ ชนิ ดช่องทางอิ เล็กทรอนิ กส์ ชนิ ดเพื่อการออม ทัง้ นี้ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของหน่ วยลงทุนทัง้ 7 ชนิ ดก่อนทาการ
ลงทุน เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ลงทุน บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิ ในการเพิ่มชนิ ดหน่ วยลงทุนในอนาคตได้
การแบ่งชนิ ดของหน่ วยลงทุน มิ ได้ ทาให้ ความรับผิ ดชอบของกองทุ นรวมที่ มีต่อบุ คคลภายนอกแยกออกจากกัน ตามชนิ ดของหน่ วยลงทุ น
ทรัพย์สินทัง้ หมดของกองทุนรวมยังคงอยู่ภายใต้ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมกัน
มูลค่าหน่ วยลงทุนของหน่ วยลงทุนแต่ละชนิ ดอาจมีมูลค่าเท่ากันหรือแตกต่างกันได้ โดยบริ ษทั จัดการจะแยกคานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน
แต่ละชนิ ด
กองทุนนี้ มีความเสี่ยงอันอาจเกิ ดจากการเปลี่ยนแปลงในด้านเศรษฐกิ จ การเมือง และสังคมของประเทศที่กองทุนไปลงทุน
เนื่ องจากกองทุนนี้ เป็ นกองทุน ที่ ลงทุนในต่ างประเทศ จึงมีความเสี่ยงที่ ทางการของต่ า งประเทศอาจออกมาตรการในภาวะที่ เกิ ดวิ กฤตการณ์ ที่
ไม่ปกติ ทาให้กองทุนไม่สามารถนาเงิ นกลับเข้ามาในประเทศ ซึ่งอาจส่งผลให้ผ้ลู งทุนไม่ได้รบั เงินคืนตามระยะเวลาที่กาหนด
การลงทุนในหน่ วยลงทุน มิใช่การฝากเงิ น และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รบั เงิ นลงทุนคืนมากกว่าหรือน้ อยกว่าเงินลงทุนเริ่ มแรกก็ได้
ดังนัน้ ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุน เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุน รวมนี้ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความ
เสี่ยงที่อาจเกิ ดขึ้นจากการลงทุนได้
ในกรณี ที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผ้ลู งทุนอาจได้รบั ชาระเงิ นค่าขายคืนหน่ วยลงทุนล่าช้ากว่าเวลาที่กาหนดในหนังสือชี้ชวน
ในกรณี ที่กองทุนไม่สามารถดารงสิ นทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่สานักงานกาหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่ วยลงทุนตามที่มีคาสังไว้
่
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็ นข้อมูล เพื่อใช้ อ้างอิ งในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้ สอบถาม
ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่ วยลงทุน
การพิ จารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ มิได้เป็ นการแสดงว่าสานักงาน ก.ล.ต. ได้รบั รองถึงความถูกต้องของ
ข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่ วยลงทุนที่เสนอขายนัน้
ผู้ลงทุนควรทาความเข้าใจลักษณะสิ นค้า (กองทุนรวม) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสิ นใจลงทุน
สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่ 10 สิ้ นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565
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ธนาคาร สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
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รายละเอียดโครงการจัดการ
1. ข้อมูลทัวไป
่
ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) : กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิต้ี
ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) : Principal Asia Pacific Dynamic Income Equity Fund
ชื่อย่อโครงการ : PRINCIPAL APDI
ประเภทโครงการ : กองทุนเปิ ด
ประเภทการขาย : หลายครัง้
การกาหนดอายุโครงการ : ไม่กาหนด
รายละเอียดเพิ่ มเติ มเงื่อนไข (อายุโครงการ) : ลักษณะโครงการ : กองทุนเพื่อผูล้ งทุนทัวไป
่
ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย
วัตถุประสงค์ของโครงการ :
เป็ นทางเลือกให้แก่ผลู้ งทุนทีต่ ้องการลงทุนไปยังต่างประเทศ และต้องการสร้างโอกาสในการรับผลตอบแทนทีด่ จี ากการมุ่งลงทุนในตรา
สารแห่งทุนในภูม ิภาคเอเชียแปซิฟิก (ยกเว้นญี่ป่ ุน) แต่อ ย่างไรก็ตามในช่วงที่สถานการณ์ ไม่เหมาะสมต่อการลงทุ นในตราสารทุน
กองทุนอาจปรับสัดส่วนการลงทุน ไปลงทุ นในตราสารทางการเงิน และ/หรือตราสารหนี้อ่นื ๆได้ ทัง้ นี้ กองทุนจะนาเงินไปลงทุนใน
หน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว ซึ่งจะส่งผลให้ม ี net exposure ในหน่วย CIS ของกองทุนดังกล่าวคิดเป็ นอัตรา
เฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่ น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุท ธิของกองทุ น ส่วนที่เหลือลงทุ นในหลักทรัพย์อ่นื ใดที่ได้รบั ความ
เห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.
2. ประเภทกองทุน
ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน : ตราสารทุน
ประเภทกองทุนตามลักษณะพิ เศษ :
- กองทุนรวมเพื่อการออม
- กองทุนรวมฟี ดเดอร์
ชื่อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund
ประเทศที่กากับดูแลการเสนอขาย : มาเลเซีย ( MALAYSIA )
ประเภทการลงทุนตามลักษณะพิ เศษอื่น ๆ : ไม่กาหนด
ประเภทการลงทุนตามความเสี่ยงเกี่ยวกับต่างประเทศ : กองทุนรวมทีเ่ น้นลงทุนแบบมีความเสีย่ งต่างประเทศ
รายละเอียดเพิ่ มเติ มเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิ เศษ :
กองทุ น มีน โยบายเน้ น ลงทุ น ในหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund ที่จ ดทะเบียนในประเทศ
มาเลเซียเพียงกองทุนเดียว ซึ่งกองทุนหลัก (Master Fund) มีนโยบายจุดมุ่งหมายในการบริหารจัดการผลตอบแทนของกองทุนให้มี
เสถียรภาพและเชิงบวกจากการลงทุนในภูมภิ าคเอเชียแปซิฟิก (ยกเว้นประเทศญี่ป่ ุน) กองทุนจะลงทุนในบริษัทจัดตัง้ , จดทะเบียน,
และ/หรือ มีการดาเนินการส่วนใหญ่ในภูมภิ าคเอเชียแปซิฟิก (ยกเว้นประเทศญี่ป่ ุน) ในส่วนของบริษทั จดทะเบียน จะต้องมีการซื้อขาย
ในต่างประเทศที่เป็ นสมาชิก ของ WFE ด้วยเช่นกัน โดยกองทุนรวมจะมุ่งลงทุ นในหุ้นที่มกี ารจ่ายเงินปั นผลสูงและให้ผลตอบแทนที่
น่าสนใจ มีการจ่ายเงินปั นผลสม่าเสมอ มีแนวโน้มในการเติบโตสูงเมือเทียบกับตลาดโดยรวม นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในบริษทั ที่
มีศกั ยภาพในการเติบโตทีด่ ี และผูจ้ ดั การกองทุนได้เล็งเห็นถึงการจ่ายเงินปั นผล/ผลตอบแทนทีด่ ใี นอนาคต
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อย่างไรก็ตามในกรณีท่ตี ลาดตราสารทุนมีความผันผวนหรือในช่วงที่สถานการณ์ ไม่เหมาะสมต่อการลงทุ นในตราสารทุ น เช่น การ
เปลี่ยนแปลงทางการเมือง เป็ นต้น ผู้จดั การกองทุนอาจปรับสัดส่วนการลงทุน ไปลงทุนในตราสารทางการเงิน และ/หรือตราสารหนี้
อื่นๆได้ ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ โดยตราสารหนี้ทก่ี องทุนลงทุนจะต้องได้รบั การจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบัน
การจัดอัน ดับ ความน่ าเชื่อ ถือ ไม่ต่ ากว่ า BBB โดยสถาบัน การจัดอันดับ ความน่ าเชื่อ ถือ ที่ได้รบั การยอมรับ ในระดับ นานาชาติท่ีมี
คุณสมบัติตามที่กาหนดหรือเที่ยบเท่า นอกจากนี้กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุน และ/หรือตราสารหนี้ ผ่านหน่ วยลงทุนของกองทุน
(CIS) อื่น โดยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุน และสอดคล้องกับข้อกาหนดของ Securities Commission และมาตรฐาน CIS
กลยุทธ์การจัดสรรการลงทุนของกองทุน ดังนี้
• สัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนอยู่ระหว่างร้อยละ 60-98 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
• สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้สูงสุดไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
• สัดส่วนการลงทุนในหน่วยของกองทุนรวมอื่น (CIS) ทีส่ อดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุน สูงสุดไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิ
• สัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ทม่ี สี ภาพคล่องอย่างน้อยร้อยละ 2 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิเพื่อรักษาสภาพคล่องของกองทุน
ทัง้ นี้ กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซง่ึ หน่วยลงทุนของกองทุน Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund ทีจ่ ดทะเบียนในประเทศ
มาเลเซียซึ่งจะส่งผลให้กองทุนมี net exposure ในหน่วย CIS ของกองทุนดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน และนาเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลีย่ ในรอบปี บญ
ั ชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สนิ
สุท ธิของกองทุนส่วนที่เหลืออาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ใ นประเทศที่มลี กั ษณะคล้ายเงินฝาก เงินฝากในสถาบันการเงินตาม
กฎหมายไทย ที่มอี ายุของตราสารหรือสัญ ญา หรือ ระยะเวลาการฝากเงิน แล้วแต่กรณี ที่มอี ายุไม่เกิน 1 ปี โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
สารองเงิน ไว้ส าหรับ การด าเนิ น งานรอการลงทุ น หรือ รัก ษาสภาพคล่อ งของกองทุ น และบริษัท จัด การอาจจะลงทุ น ในเงิน ฝาก
ต่างประเทศ ตามประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต รวมทัง้ ลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สนิ อื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื
ตามทีร่ ะบุไว้ในโครงการหรือตามทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่ว งหน้า (Derivatives) เพื่อป้ องกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยขึ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของ
ผูจ้ ดั การกองทุน ซึ่งพิจารณาจากสภาวะของตลาดการเงินในขณะนัน้ และปั จจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ทิศทางของค่าเงิน , ค่าใช้จ่ายใน
การป้ องกันความเสีย่ ง เป็ นต้น อย่างไรก็ตามหากผู้จดั การกองทุนพิจารณาว่า การป้ องกันความเสีย่ งอัตราแลกเปลี่ยนอาจไม่เป็ นไป
เพื่อประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วย หรือทาให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนเสียประโยชน์ทอ่ี าจได้รบั ผูจ้ ดั การกองทุนอาจไม่ป้องกันความเสีย่ งจากอัตรา
แลกเปลีย่ นก็ได้
ทัง้ นี้ จะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ ตราสารหนี้ ท่มี ลี กั ษณะของสัญ ญาซื้อขายล่วงหน้ าแฝง (structured note) รวมถึงตราสารที่มอี นั ดับ
ความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผูอ้ อก (issue/issuer) ต่ากว่าทีส่ ามารถลงทุนได้ (non-investment grade) และตราสารทีไ่ ม่ได้รบั การ
จัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated securities) และตราสารทุนของบริษทั ทีไ่ ม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted securities)
อนึ่ ง ในกรณี ท่ีก องทุ น ไม่ ส ามารถเข้าลงทุ น ในกองทุ น Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund ที่จ ดทะเบีย นในประเทศ
มาเลเซียได้ หรือกรณีทบ่ี ริษทั จัดการพิจารณาเห็นว่าการลงทุนในกองทุนดังกล่ าว ไม่เหมาะสมอีกต่อไป เช่น กรณีทผ่ี ลตอบแทนของ
กองทุนต่างประเทศต่ากว่าผลตอบแทนของกองทุนอื่นๆ ทีม่ ีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกันอย่างมีนัยสาคัญ หรือติดต่อกันเป็ นระยะ
เวลานาน หรือขนาดของกองทุนต่างประเทศลดลงอย่างมีนัยสาคัญ จนอาจมีผลกระทบต่อการลงทุนหรือค่าใช้จ่าย หรือการลงทุนของ
กองทุนต่างประเทศไม่เป็ นไปตามหนังสือชี้ชวนหรือโครงการ หรือเมื่อกองทุนต่างประเทศกระทาความผิดร้ายแรงตามความเห็นของ
หน่วยงานทีก่ ากับดูแลกองทุนต่าง
ประเทศ หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียนที่ส่งผลต่อการดาเนินงานของกองทุนในฐานะผูล้ งทุน หรือในกรณีท่มี กี องทุนอื่นที่มี
นโยบายใกล้เคียงกันและตอบสนองนโยบายการลงทุนของกองทุน และบริษทั เห็นว่าการย้ายไปลงทุนในกองทุนดังกล่าวเป็ นผลดีต่อ
ผลการดาเนินงานโดยรวมของกองทุนและเป็ นผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะนาเงินไปลงทุนใน
กองทุนรวมต่างประเทศอื่นทีม่ นี โยบายการลงทุนสอดคล้องหรือใกล้เคียงกับ กองทุน Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund
ที่จดทะเบียนในประเทศมาเลเซีย โดยถือว่าได้รบั มติจากผู้ถือหน่ วยแล้ว ซึ่งในการพิจารณาลงทุ นในกองทุ นรวมต่างประเทศนัน้
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บริษัทจัดการจะพิจารณาโดยคานึงถึง ผลประโยชน์ ของผู้ถือหน่ วยลงทุนเป็ นหลัก ทัง้ นี้ บริษัทจัดการจะมีหนังสือแจ้งให้ผู้ถือหน่ วย
ลงทุนทราบล่วงหน้าเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน
ก่อนที่จะนาเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอื่นอย่างไรก็ตามหากบริษทั จัดการไม่สามารถลงทุนในกองทุนอื่นใดที่มนี โยบาย
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ บริษทั จัดการอาจยกเลิกกองทุน หรือดาเนินการขอมติจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนเพื่อเปลีย่ นแปลง
นโยบายการลงทุนก็ได้
ในกรณีทก่ี องทุนหลัก มีการเปลีย่ นแปลงนโยบายการลงทุนอื่น ทีไ่ ม่สอดคล้องกับข้อกาหนดของสานักงาน กลต. หรือ การลงทุนของ
กองทุนหลักไม่สอดคล้องตามข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาทิ กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุนของบริษทั ทีไ่ ม่ได้
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted securities) ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุน และตราสารหนี้ท่ี
ได้ร ับ การจัด อัน ดับ ความน่ า เชื่อ ถือ ภายในประเทศ (Local rating) จากสถาบัน จัด อัน ดับ ที่ไม่ ไ ด้ร ับ การยอมรับ จากส านั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งเมื่อนับ รวมแล้วอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวอาจสูงกว่าเกณฑ์ท่สี านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
บริษัท จัด การ จะท าการติด ตามสัด ส่ ว นการลงทุ น ใน Unlisted securities และตราสารหนี้ ท่ีได้ร ับ การจัด อั น ดับ ความน่ าเชื่อ ถือ
ภายในประเทศ (Local rating) จากสถาบันจัดอันดับที่ไม่ได้รบั การยอมรับจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะปรับลดสัดส่วน
การลงทุนในกองทุนหลัก รวมทัง้ ถือครองเงินสดหรือตราสารทีม่ คี ุณภาพดีทงั ้ ในและ/หรือต่างประเทศเพิม่ มากขึน้ เพื่อให้สดั ส่วนการ
ลงทุ นในส่วนดังกล่าวของกองทุ น เปิ ดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิต้ี ไม่เกิน กว่าเกณฑ์ของสานักงานก.ล.ต.
กาหนด คือ เมื่อคานวณเฉพาะผูอ้ อก ผูส้ ั ่งจ่าย ผูร้ บั รอง ผูร้ บั อาวัล ผูส้ ลักหลัง ผูค้ ้าประกัน หรือคู่สญ
ั ญารายนัน้ ไม่เกินร้อยละ 5 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และเมื่อรวมกันทัง้ สิ้นไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุ นเปิ ดพรินซิเพิล เอเชีย
แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิต้ี โดยบริษทั จัดการจะดาเนินการควบคุมและติดตามสัดส่วนการลงทุนของกองทุนอย่างเข้มงวด โดย
ทางกองทุนหลักจะแจ้งสัดส่วนการลงทุ นมาให้ทางบริษัทจัดการทราบและเพื่อควบคุมอัตราส่วนดัง กล่าวเป็ นรายสัปดาห์ ทัง้ นี้ หาก
บริษทั จัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าการปรับสัดส่วนการลงทุนในกองทุนหลักของกองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม
อิควิต้ี ไม่สามารถแก้ไขปั ญ หาได้และ/หรือไม่เป็ นผลประโยชน์ กบั ผู้ถือหน่ วยลงทุ นโดยรวม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะเปลี่ยน
กองทุนหลักในต่างประเทศ (Master Fund) จาก Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund ที่จดทะเบียนในประเทศมาเลเซีย
เป็ นกองทุนต่างประเทศอื่นทีม่ นี โยบายการลงทุนเหมือนหรือใกล้เคียงกันและเป็ นไปตามเกณฑ์ ของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
โดยบริษัทจัดการจะมีหนังสือแจ้งให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่ า 30 วัน หรือขอสงวนสิทธิทจ่ี ะเลิกกองทุน เปิ ดพรินซิ
เพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิต้ี ได้ โดยให้ถอื ว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนแล้ว
เงื่อนไขอื่นๆ
ในกรณีทก่ี องทุนรวมหน่วยลงทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทาง*หากเกิดเหตุการณ์ทก่ี องทุนปลายทาง มีการลดลงในลักษณะใดดังนี้
(1) NAV ณ วันใดวันหนึ่งลดลง > 2/3 ของ NAV กองทุนปลายทาง หรือ
(2) ยอดรวมของ NAV ลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทาการใดติดต่อกันคิดเป็ นจานวน > 2/3 ของ NAV ของกองทุนปลายทาง
ในกรณีทก่ี องทุนปลายทางมีมลู ค่าทรัพย์สนิ สุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวข้างต้น บริษทั จัดการดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) แจ้งเหตุทก่ี องทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สนิ ลดลง พร้อมแนวทางการดาเนินการของ บลจ. โดยคานึงถึงประโยชน์ทด่ี ที ส่ี ุดของผูถ้ อื
หน่วยลงทุนโดยรวมให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผูถ้ อื หน่วยลงทุนทราบภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ทีม่ กี ารเปิ ดเผย
ข้อมูลของกองทุนปลายทางทีป่ รากฎเหตุ
(2) เปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับการดาเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผูท้ ส่ี นใจจะลงทุนเพื่อให้ผทู้ ส่ี นใจจะลงทุนรับรูแ้ ละเข้าใจเกีย่ วกับ
สถานะของกองทุนรวม ทัง้ นี้ บริษทั จัดการกองทุนรวมต้องดาเนินการให้บุคลากรทีเ่ กี่ยวข้องเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับการดาเนินการ
ดังกล่าวด้วย
(3) ปฏิบตั ติ ามแนวทางการดาเนินการตาม (1) ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่วนั ทีม่ กี ารเปิ ดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทางที่
ปรากฏเหตุ
(4) รายงานผลการดาเนินการให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ทีด่ าเนินการแล้วเสร็จ
ทัง้ นี้ ระยะเวลาในการดาเนินการตามข้อ (3) บริษทั จัดการสามารถขอผ่อนผันต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
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*กองทุนปลายทาง หมายถึง กองทุนทีก่ องทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟี ดเดอร์ไปลงทุน ซึง่ มีลกั ษณะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์โดย
ครบถ้วนดังนี้
(1) เป็ นกองทุนรวมตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และให้หมายความรวมถึงกองทุนทีม่ ลี กั ษณะเป็ นการลงทุน
ร่วมกันของผูล้ งทุน ไม่ว่าจะจัดตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศและไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะจัดตัง้ ในรูปบริษทั
ทรัสต์ หรือรูปแบบอื่นใด เช่น กองทุนอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ (REIT) หรือโครงการจัดการลงทุน (collective investment
scheme) เป็ นต้น
(2) เป็ นกองทุนทีก่ องทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟี ดเดอร์ มีการลงทุนในกองทุนตาม (1) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ NAVของกองทุน
ตาม (1) นัน้
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิ ์ในกรณีทม่ี กี ารดาเนินการเปลีย่ น/โอนย้าย/เลิกกองทุน กองทุนจะยกเว้นไม่นาเรื่องการลงทุนหรือมีไว้ซง่ึ
ทรัพย์สนิ ในต่างประเทศ (offshore investment) โดยเฉลีย่ ในรอบปี บญ
ั ชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน มา
บังคับใช้ในช่วงดาเนินการคัดเลือก และ/หรือ เตรียมการลงทุน และ/หรือ เลิกกองทุนดังกล่าว
รายละเอียด กองทุน
Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ชื่อ : Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund
ประเภท : กองทุนตราสารทุน
อายุโครงการ : ไม่กาหนด
วันจัดตัง้ กองทุน : 9 กันยายน 2558
สกุลเงินของกองทุน : ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD)
ซื้อขาย Dealing : ทุกวันทาการของประเทศมาเลเซีย
บริษทั จัดการลงทุน : Principal Asset Management Berhad (304078-K)
Trustee : HSBC (Malaysia) Trustee Berhad (1281-T)
Website : www.principal.com.my
นโยบายการลงทุน
กองทุนมีจุดมุ่งหมายในการบริหารจัดการผลตอบแทนของกองทุนให้มเี สถียรภาพและเชิงบวกจากการลงทุนในภูมภิ าคเอเชียแปซิฟิก
(ยกเว้น ประเทศญี่ป่ ุน) กองทุ นจะลงทุ นในบริษัทจัดตัง้ , จดทะเบียน, และ/หรือ มีการดาเนินการส่วนใหญ่ ในภู มภิ าคเอเชียแปซิฟิก
(ยกเว้นประเทศญี่ป่ ุน) ในส่วนของบริษัท จดทะเบียน จะต้อ งมีการซื้อขายในต่างประเทศที่เป็ นสมาชิกของ WFE ด้วยเช่นกัน โดย
กองทุนรวมจะมุ่งลงทุนในหุ้นที่มกี ารจ่ายเงินปั นผลสูงและให้ผลตอบแทนที่น่าสนใจ มีการจ่ายเงินปั นผลสม่าเสมอ มีแนวโน้มในการ
เติบโตสูงเมือ เทียบกับตลาดโดยรวม นอกจากนี้ กองทุ นอาจลงทุ นในบริษัท ที่มศี ักยภาพในการเติบโตที่ดี และผู้จดั การกองทุนได้
เล็งเห็นถึงการจ่ายเงินปั นผล/ผลตอบแทนที่ดใี นอนาคต
อย่างไรก็ตามในกรณีท่ตี ลาดตราสารทุนมีความผันผวนหรือในช่วงที่สถานการณ์ ไม่เหมาะสมต่อการลงทุ นในตราสารทุ น เช่น การ
เปลี่ยนแปลงทางการเมือง เป็ นต้น ผู้จดั การกองทุนอาจปรับสัดส่วนการลงทุน ไปลงทุนในตราสารทางการเงิน และ/หรือตราสารหนี้
อื่นๆได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ โดยตราสารหนี้ทก่ี องทุนลงทุนจะต้องได้รบั การจัดอันดับความน่า เชื่อถือจากสถาบัน
การจัด
อันดับความน่ าเชื่อถือไม่ต่ ากว่า BBB โดยสถาบันการจัดอันดับความน่ าเชื่อถือที่ได้รบั การยอมรับในระดับนานาชาติท่มี คี ุณสมบัติ
ตามที่กาหนดหรือเที่ยบเท่า นอกจากนี้ก องทุนอาจลงทุนในตราสารทุน และ/หรือตราสารหนี้ผ่านหน่ วยลงทุนของกองทุน (CIS) อื่น
โดยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุน และสอดคล้องกับข้อกาหนดของ Securities Commission และมาตรฐาน CIS
กลยุทธ์การจัดสรรการลงทุนของกองทุน ดังนี้
• สัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนอยู่ระหว่างร้อยละ 60-89 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
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• สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้สูงสุดไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
• สัดส่วนการลงทุนในหน่วยของกองทุนรวมอื่น (CIS) ทีส่ อดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุน สูงสุดไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิ
• สัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ทม่ี สี ภาพคล่องอย่างน้อยร้อยละ 2 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิเพื่อรักษาสภาพคล่องของกองทุน
ผูจ้ ดั การกองทุนอาจลงทุนในตราสารอนุพนั ธ์ (Derivatives) เพื่อป้ องกันความเสีย่ งจากการลงทุน ทัง้ นี้ ต้องเป็ นไปตามเกณฑ์ท่ี
Securities Commission Malaysia กาหนด
การจ่ายเงินปันผล : มี
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม
ค่าสมัคร (Application Fees) : ไม่เกินร้อยละ 7 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (ปั จจุบนั เก็บร้อยละ 5 ของมูลค่าหน่วยลงทุน)
ค่าธรรมเนี ยมการขายคืน / หน่ วยลงทุน (Withdrawal Fee) : ไม่ม ี
ค่าธรรมเนี ยมการสับเปลี่ยน (Switching Fee) : ไม่เกินร้อยละ 7 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (ปั จจุบนั เก็บร้อยละ 1 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน)
ค่าบริหารจัดการกองทุน (Management fee) : ไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ (NAV) (ปั จจุบนั เก็บร้อยละ 1.5 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ (NAV))
ค่าธรรมเนี ยมผู้ดแู ลผลประโยชน์รายปี : ไม่เกินร้อยละ 0.08 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ (NAV) (ปั จจุบนั เก็บร้อยละ 0.05 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ (NAV))
หาข้อมูลเพิ่ มเติ มได้ที่ : www.principal.com.my
ISIN Code: MYU1002DP005
Bloomberg Ticker: CPASUSD MK
กองทุน Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund ทีจ่ ดทะเบียนในประเทศมาเลเซีย เป็ นกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัวไป
่ (Retail
fund) และไม่ใช่กองทุนรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด์ (Hedge fund) ทีม่ หี น่วยงานกากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ท่ี
เป็ นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (“IOSCO”)
ข้อความในส่วนกองทุนหลักได้ถูกเลือกมาเฉพาะส่วนทีส่ าคัญซึง่ แปลมาจากฉบับภาษาอังกฤษ ดังนัน้ กรณีทม่ี คี วามไม่สอดคล้องหรือ
แตกต่างกับทางต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถอื ตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็ นเกณฑ์
อนึ่ง กองทุนหลักอาจมีการแก้ไขเพิม่ เติม หรือเปลีย่ นแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ ายต่างๆ ของกองทุนหลักได้ หรือใน
กรณีทก่ี องทุนหลักมีการเปลีย่ นแปลงข้อมูลต่างๆ หรือมีการแก้ไขเพิม่ เติมโครงการจัดการ ซึง่ บริษทั จัดการเห็นว่าไม่ส่งผลกระทบอย่าง
มีนัยสาคัญ
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะแก้ไข/เพิม่ เติม/เปลีย่ นแปลงให้สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้รบั ความ
เห็นชอบจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนแล้ว โดยจะแจ้งให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทราบตามทีป่ ระกาศสานักงาน ก.ล.ต. กาหนด
3. ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนเงินทุนโครงการ
จานวนเงิ นทุนโครงการเริ่มต้น : 1,500,000,000.00 บาท
นโยบายการเพิ่ มเงินทุนโครงการ : มี
ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรก บริ ษทั จัดการเสนอขายหน่ วยลงทุนมากกว่าจานวนเงินทุน :
เป็ นจานวนร้อยละ 15.0 ของจานวนเงินทุนโครงการ
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่ วย : 10.0000 บาท
จานวนหน่ วยลงทุนเริ่มต้น : 150,000,000.0000 หน่วย
ราคาของหน่ วยลงทุนที่เสนอขายครัง้ แรก : 10.0000 บาท
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รายละเอียดเพิ่ มเติ ม :
ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก บริษทั จัดการ อาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจานวน เงิน
ทุนของโครงการได้ไม่เกิน 225 ล้านบาท
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะเลิกกองทุนหรือไม่กไ็ ด้ โดยขึน้ อยู่กบั ดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจาก
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีท่ี
(1) บริษทั จัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม หรือไม่มตี ราสารทีส่ ามารถลงทุนได้อย่าง
เหมาะสมเพื่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุน
(2) กรณีทม่ี กี ารเปลีย่ นแปลงในเรื่องกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องกับการนาเงินไปลงทุนในต่างประเทศ
(3) กรณีทไ่ี ม่สามารถลงทุนในกองทุน Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund ทีจ่ ดทะเบียนในประเทศมาเลเซียได้ หรือไม่
สามารถสรรหา และ/หรือลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศใดๆ ทีม่ นี โยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบาย
การลงทุนของโครงการได้เหมาะสม
(4) กรณีทก่ี องทุนรวมมีจานวนเงินทีไ่ ด้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรกไม่เพียงพอต่อการจัดตัง้ กองทุนเพื่อส่งเงินไปลงทุนใน
ต่างประเทศ
(5) กรณีมเี หตุให้เชื่อว่าเพื่อเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนโดยรวม
4. การบริหารจัดการกองทุน
การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า (Derivatives) : ลงทุน
วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า (Derivatives) :
- การลดความเสีย่ ง (Hedging)
การลงทุนในตราสารที่มีสญ
ั ญาซื้อขายล่วงหน้ าแฝง (Structured Note) : ไม่ลงทุน
กลยุทธ์การบริ หารกองทุน (Management Style) : อื่น ๆ
รายละเอียดเพิ่ มเติ มกลยุทธ์การบริหารกองทุน :
ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund ("กองทุนหลัก") เพื่อให้ได้ผลตอบแทนเทียบเคียงกับ
กองทุนหลัก ส่วนกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีช้วี ดั (Active Management)
ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซบั ซ้อน
5. การแบ่งชนิ ดหน่ วยลงทุน (class of unit)
ประเภทการแบ่งชนิ ดหน่ วยลงทุน :
- ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บผูถ้ อื หน่วยลงทุน
- ระยะเวลาการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
- สิทธิประโยชน์ทางภาษีชนิดเพื่อการออม (SSF)
รายการ class of unit :
1. ชื่อย่อ : PRINCIPAL APDI-A
เป็ นชนิ ดเพื่อการออม (SSF) : ไม่เป็ น
รายละเอียดแต่ละชนิ ดหน่ วยลงทุน : ชนิดสะสมมูลค่า
คาอธิ บาย :
เหมาะกับผูล้ งทุนประเภทบุคคลธรรมดา ทีต่ อ้ งการรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์
จากการลงทุน (Total return)
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2. ชื่อย่อ : PRINCIPAL APDI-I
เป็ นชนิ ดเพื่อการออม (SSF) : ไม่เป็ น
รายละเอียดแต่ละชนิ ดหน่ วยลงทุน : ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
คาอธิ บาย :
เหมาะสาหรับผูล้ งทุนประเภทนิตบิ ุคคล/สถาบัน/บุคคลธรรมดา ทีต่ อ้ งการรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain)
และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) โดยกาหนดขัน้ ต่าในการลงทุนสูงกว่าหน่วยลงทุนชนิดอื่น (ยังไม่เปิ ดให้
บริการ)
3. ชื่อย่อ : PRINCIPAL APDI-C
เป็ นชนิ ดเพื่อการออม (SSF) : ไม่เป็ น
รายละเอียดแต่ละชนิ ดหน่ วยลงทุน : ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
คาอธิ บาย :
เหมาะสาหรับผูล้ งทุนประเภทกลุ่มบุคคล นิตบิ ุคคล/ สถาบันทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด อาทิ ผูล้ งทุนกลุ่มกองทุนสารองเลีย้ งชีพ
กองทุนส่วนบุคคลภายใต้การบริหารของบริษทั จัดการ ผูล้ งทุนกลุ่มกรมธรรม์ประกันชีวติ ควบหน่วยลงทุน (Unit Linked) กองทุน
รวมของบริษทั จัดการอีน่ การลงทุนจากนิตบิ ุคคล/สถาบันทีม่ กี ารให้บริการบริหารพอร์ตการลงทุนในรูปแบบ Asset Allocation
Model รวมถึง ผูล้ งทุนกลุ่มผูล้ งทุนอื่นทีบ่ ริษทั จัดการประกาศเพิม่ ในอนาคตเท่านัน้
4. ชื่อย่อ : PRINCIPAL APDI-R
เป็ นชนิ ดเพื่อการออม (SSF) : ไม่เป็ น
รายละเอียดแต่ละชนิ ดหน่ วยลงทุน : ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
คาอธิ บาย :
เหมาะกับผูล้ งทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิ ดโอกาสให้ผลู้ งทุนรับรายได้สม่าเสมอจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และไม่ตอ้ ง
เสียภาษีเงินได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตนิ นั ้ (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
5. ชื่อย่อ : PRINCIPAL APDI-X
เป็ นชนิ ดเพื่อการออม (SSF) : ไม่เป็ น
รายละเอียดแต่ละชนิ ดหน่ วยลงทุน : ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
คาอธิ บาย :
เหมาะสาหรับผูล้ งทุนประเภทกองทุนรวมอื่นทีอ่ ยู่ภายใต้การบริหารของบริษทั จัดการ รวมถึงกลุ่มผูล้ งทุนอื่นทีบ่ ริษทั จัดการ
ประกาศเพิม่ เติมในอนาคต โดยเปิ ดโอกาสให้ ผูล้ งทุนรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์
จากการลงทุน (Total return)
6. ชื่อย่อ : PRINCIPAL APDI-E
เป็ นชนิ ดเพื่อการออม (SSF) : ไม่เป็ น
รายละเอียดแต่ละชนิ ดหน่ วยลงทุน : ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
คาอธิ บาย :
เหมาะสาหรับผูล้ งทุนทีท่ ารายการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษทั จัดการ ทีต่ อ้ งการรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน
(Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) โดยในเบือ้ งต้นกาหนดให้สาหรับผูล้ งทุนทีท่ ารายการผ่าน
Mobile Application (Mobile App) และ Internet (Easy invest) ของบริษทั จัดการเท่านัน้ รวมถึงกลุ่มผูล้ งทุนอื่นทีบ่ ริษทั
จัดการประกาศเพิม่ เติมในอนาคต (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
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7. ชื่อย่อ : PRINCIPAL APDI-SSF
เป็ นชนิ ดเพื่อการออม (SSF) : เป็ น
รายละเอียดแต่ละชนิ ดหน่ วยลงทุน : ชนิดเพื่อการออม
คาอธิ บาย :
เหมาะสาหรับผูล้ งทุนทีต่ อ้ งการออมเงินระยะยาวและได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยเงินลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนี้สามารถนา
ไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ ทัง้ นี้ ผูล้ งทุนต้องปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขที่กรมสรรพากรและ/หรือ
หน่วยงานของทางการประกาศกาหนด รวมถึงผูล้ งทุนทีค่ าดหวังรับผลตอบแทนจากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และ
สะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
6. การจ่ายเงิ นปันผล
ชื่อย่อ นโยบายการจ่ายเงินปั นผล
PRINCIPAL APDI-A ไม่จ่าย
PRINCIPAL APDI-I ไม่จ่าย
PRINCIPAL APDI-C ไม่จ่าย
PRINCIPAL APDI-R ไม่จ่าย
PRINCIPAL APDI-X ไม่จ่าย
PRINCIPAL APDI-E ไม่จ่าย
PRINCIPAL APDI-SSF ไม่จ่าย
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : กาหนดเวลา วิ ธีการ และข้อจากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผ้ถู ือหน่ วยลงทุน :
กองทุนไม่มกี ารจ่ายเงินปั นผล
7. การรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
รายการ class of unit :
1. ชื่อย่อ : PRINCIPAL APDI-A
มูลค่าขัน้ ตา่ ของการรับซื้อคืน : ไม่กาหนด จานวนหน่ วยลงทุนขัน้ ตา่ ของการรับซื้อคืน : ไม่กาหนด
2. ชื่อย่อ : PRINCIPAL APDI-I
มูลค่าขัน้ ตา่ ของการรับซื้อคืน : ไม่กาหนด จานวนหน่ วยลงทุนขัน้ ตา่ ของการรับซื้อคืน : ไม่กาหนด
3. ชื่อย่อ : PRINCIPAL APDI-C
มูลค่าขัน้ ตา่ ของการรับซื้อคืน : ไม่กาหนด จานวนหน่ วยลงทุนขัน้ ตา่ ของการรับซื้อคืน : ไม่กาหนด
4. ชื่อย่อ : PRINCIPAL APDI-R
มูลค่าขัน้ ตา่ ของการรับซื้อคืน : ไม่กาหนด จานวนหน่ วยลงทุนขัน้ ตา่ ของการรับซื้อคืน : ไม่กาหนด
5. ชื่อย่อ : PRINCIPAL APDI-X
มูลค่าขัน้ ตา่ ของการรับซื้อคืน : ไม่กาหนด จานวนหน่ วยลงทุนขัน้ ตา่ ของการรับซื้อคืน : ไม่กาหนด
6. ชื่อย่อ : PRINCIPAL APDI-E
มูลค่าขัน้ ตา่ ของการรับซื้อคืน : ไม่กาหนด จานวนหน่ วยลงทุนขัน้ ตา่ ของการรับซื้อคืน : ไม่กาหนด
7. ชื่อย่อ : PRINCIPAL APDI-SSF
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มูลค่าขัน้ ตา่ ของการรับซื้อคืน : ไม่กาหนด จานวนหน่ วยลงทุนขัน้ ตา่ ของการรับซื้อคืน : ไม่กาหนด
วิ ธีการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน :
- แบบดุลยพินิจของผูถ้ อื หน่วยลงทุน
ระยะเวลาในการรับซื้อคืน : ทุกวันทาการ
การรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน : ผูถ้ อื หน่วยลงทุน ไม่ตอ้ งแจ้งล่วงหน้า
รายละเอียดเพิ่ มเติ ม :
ข้อกาหนดเกีย่ วกับกองทุนรวมเพื่อการออม
1 บริษทั จัดการจะทาการบันทึกบัญชีเงินลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนแยกรายการตามวันทีล่ งทุน และเมื่อมีการขายคืนหน่วยลงทุ นหรือ
โอนย้ายหน่วยลงทุน บริษทั จัดการจะคานวณต้นทุน ผลประโยชน์ และหักเงินลงทุนแต่ละรายการ ตามวิธเี ข้าก่อนออกก่อน (FIFO)
ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ มาคมบริษทั จัดการลงทุนกาหนด
วันทีล่ งทุน หมายถึง วันทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุนลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม และ/หรือชนิ ดเพื่อการออมพิเศษในแต่ละรายการ
และในกรณีทร่ี บั โอนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื่อการออมอื่น ให้หมายความถึง วันทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุนลงทุนเริม่ แรกในหน่วย
ลงทุนชนิดเพื่อการออมของรายการทีร่ บั โอนนัน้
2 บริษทั จัดการจะจัดทาหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมเมื่อผูถ้ อื หน่วย
ลงทุนโอนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่น โดยมีรายการอย่างน้อยตามทีส่ มาคมบริษทั
จัดการลงทุนกาหนด ซึง่ ได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจัดส่งหนังสือรับรองการโอนหน่ว ยลงทุน
ดังกล่าว พร้อมด้วยเช็คค่าขายคืนหรือเงินโอนค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือวิธกี ารอื่นใดในการชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่น ภายใน 5 วันทาการ
นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั คาสั ่งจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนหรือภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ทีค่ านวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของทุนแล้วแต่กรณี เพื่อ
เป็ นข้อมูลในการจัดทาทะเบียน ผูถ้ อื หน่วยลงทุนอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเก็บไว้เป็ นหลักฐาน พร้อมให้พนักงานประเมินของ
กรมสรรพากรตรวจสอบได้
3 บริษทั จัดการจะจัดทาหนังสือรับรองการขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม โดยมีรายการ
อย่างน้อยตามทีส่ มาคมบริษทั จัดการลงทุนกาหนด ซึง่ ได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจัดส่งหนังสือ
รับรองการขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว เมื่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุน พร้อมชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทา
การนับแต่วนั คานวณมูลค่าทรัพย์สนิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
โดยมิให้นับรวมวันหยุดทาการในต่างประเทศ (ถ้ามี) โดยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนตามเลขทีบ่ ญ
ั ชีทผ่ี ถู้ อื หน่วย
ลงทุนแจ้งไว้ในใบคาขอใช้บริการกองทุน หรือจ่ายเป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั ่งจ่ายในนามของผูถ้ อื หน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตามทีอ่ ยู่ทร่ี ะบุไว้ในคาขอใช้บริการกองทุน หรือวิธกี ารอื่นใดตามทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด
บริษทั จัดการจะจัดทาและส่งรายงานเกีย่ วกับการลงทุนในหน่วยลงทุนให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทีข่ ายคืนหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และ
วิธกี ารทีส่ มาคมบริษทั จัดการลงทุนกาหนด โดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
เงื่อนไข ข้อจากัด หรือสิ ทธิ ในการระงับ การโอน หรือการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน :
การชาระค่ารับซื้อคืนหน่ วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน:
กรณีบริษทั จัดการไม่สามารถชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นเงิน และจะชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่น
แทนบริษทั จัดการจะกาหนดขัน้ ตอนการดาเนินการต่อไป โดยต้องได้รบั มติพเิ ศษให้ชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นเป็ นหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สนิ อื่นแทนเงินสดได้ตามเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) การชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนนาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นนัน้ ไปชาระเป็ นค่าซื้อ
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นทีบ่ ริษทั จัดการเป็ นผูร้ บั ผิดชอบดาเนินการ
(2) บริษทั จัดการไม่สามารถชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นเงิน
(3) ผูถ้ อื หน่วยลงทุนตกลงรับชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นแทนเงินได้
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การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน :
1. บริษทั จัดการจะเลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนทีม่ คี าสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิ ดไว้แล้ว
ได้เฉพาะในกรณีทก่ี าหนดไว้ในโครงการ ซึง่ ต้องไม่เกินกว่ากรณีดงั ต่อไปนี้
(1) บริษทั จัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณี ทีเ่ ข้าเหตุใดเหตุหนึ่งดังนี้ โดยได้รบั ความ
เห็นชอบของผูด้ ูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจาเป็ นทาให้ไม่สามารถจาหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมเปิ ดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) มีเหตุทท่ี าให้กองทุนรวมไม่ได้รบั ชาระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนไว้ตามกาหนดเวลาปกติ ซึง่ เหตุดงั กล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริษทั จัดการ
(2) ผูถ้ อื หน่วยลงทุนมีคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่ บริษทั จัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมเปิ ดไม่ถูกต้องโดยมีมลู ค่าตัง้ แต่ 1 สตางค์ขน้ึ ไป และคิดเป็ นอัตราตัง้ แต่รอ้ ยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาทีถ่ ูกต้อง และ
ผูด้ ูแลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้รบั รองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
2. การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนตาม 1 ให้บริษทั จัดการปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) เลื่อนกาหนดชาระเงินค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทาการนับแต่วนั ทาการทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุนมีคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนนัน้ เว้น
แต่ได้รบั การผ่อนผันจากสานักงาน
(2) แจ้งผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีม่ คี าสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกาหนดการชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจน
เปิ ดเผยต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้ งทุนทัวไปให้
่
ทราบเรื่องดังกล่าวด้วยวิธกี ารใดๆโดยพลัน
(3) แจ้งการเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทารายงานทีแ่ สดงเหตุผลของการเลื่อน และหลักฐานการได้รบั
ความเห็นชอบจากผูด้ ูแลผลประโยชน์ตามข้อ 1 (1) หรือการรับรองข้อมูลจากผูด้ ูแลผลประโยชน์ตามข้อ 1 (2) ให้สานักงานโดย
พลัน ทัง้ นี้บริษทั จัดการอาจมอบหมายให้ผดู้ ูแลผลประโยชน์ดาเนินการดังกล่าวแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืน หากมีผถู้ อื หน่วยลงทุนสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษทั จัดการ
กองทุนรวมรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้องชาระค่าขายคืนแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนตามลาดับวันทีส่ ่งคาสั ่งขายคืนก่อนหลัง
เงื่อนไขและข้อจากัดในการจัดสรรและการโอนหน่ วยลงทุน :
กรณีผถู้ อื หน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนรวม บริษทั จัดการ
จะไม่นับคะแนนเสียงส่วนทีเ่ กินกว่า 1 ใน 3 เว้นแต่กรณีทม่ี กี ารแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผถู้ อื หน่ วยเพียง
รายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผูถ้ อื หน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจานวนทีถ่ ืออยู่
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออม หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (พิเศษ) ไม่
สามารถนาหน่วยลงทุนไปจาหน่าย จ่ายโอน จานา หรือนาไปเป็ นประกันได้ ซึง่ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต
เงื่อนไข ข้อจากัด การไม่ขายไม่รบั ซื้อคืนไม่สบั เปลี่ยนหน่ วยลงทุนตามสั ่ง :
• บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะหยุดรับคาสั ่งซื้อหน่วยลงทุนชัวคราว
่
ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ตามทีบ่ ริษทั จัดการเห็นสมควร ทัง้ นี้ เพื่อ
ประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ โดยบริษทั จัดการจะแจ้งให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าและบริษทั จัดการจะติดประกาศ
รายละเอียดดังกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันดาเนินการทีท่ าการทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของ
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือเว็ปไซต์ของบริษทั จัดการ เว้นแต่กรณีทเ่ี กิดจากปั จจัยที่
ควบคุมไม่ได้ หรือกรณีจาเป็ นและสมควร บริษทั จัดการจะแจ้งการเปลีย่ นแปลงดังกล่าวโดยทันที
• บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะเปลีย่ นแปลงวันและเวลาทาการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามทีบ่ ริษทั จัดการเห็นสมควร โดย
จะแจ้งให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ สานักงานของบริษทั จัดการ และ/หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้า
มี)
• บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะปฏิเสธการทารายการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน หากไม่สามารถเรียกเก็บค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที่
เกีย่ วข้องจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนได้ตามอัตราและวิธกี ารที่บริษทั จัดการกาหนด
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• บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะปรับปรุงเปลีย่ นแปลงระยะเวลาทาการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนเพื่อความเหมาะสม โดยเป็ นไปเพื่อ
ประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนและกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้า 30 วัน
ก่อนวันเปลีย่ นแปลง ทีท่ ท่ี าการทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการรับซื้อ
คืนหน่วยลงทุน
8. ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่าย
8.1 ค่าธรรมเนี ยมรวม
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทัง้ หมด :
1. ชื่อย่อ : PRINCIPAL APDI-A
ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทัง้ หมด ในอัตราไม่เกิ นร้อยละ : 3.75 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของ
กองทุนรวม
2. ชื่อย่อ : PRINCIPAL APDI-I
ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทัง้ หมด ในอัตราไม่เกิ นร้อยละ : 3.75 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของ
กองทุนรวม
3. ชื่อย่อ : PRINCIPAL APDI-C
ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทัง้ หมด ในอัตราไม่เกิ นร้อยละ : 3.75 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของ
กองทุนรวม
4. ชื่อย่อ : PRINCIPAL APDI-R
ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทัง้ หมด ในอัตราไม่เกิ นร้อยละ : 3.75 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของ
กองทุนรวม
5. ชื่อย่อ : PRINCIPAL APDI-X
ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทัง้ หมด ในอัตราไม่เกิ นร้อยละ : 3.75 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของ
กองทุนรวม
6. ชื่อย่อ : PRINCIPAL APDI-E
ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทัง้ หมด ในอัตราไม่เกิ นร้อยละ : 3.75 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของ
กองทุนรวม
7. ชื่อย่อ : PRINCIPAL APDI-SSF
ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทัง้ หมด ในอัตราไม่เกิ นร้อยละ : 3.75 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของ
กองทุนรวม
รายละเอียดเพิ่ มเติ ม : 8.2 ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี
1. ชื่อย่อ : PRINCIPAL APDI-A
ประมาณการค่าธรรมเนี ยมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกิ นร้อยละ : 1.61 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
2. ชื่อย่อ : PRINCIPAL APDI-I
ประมาณการค่าธรรมเนี ยมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกิ นร้อยละ : 1.61 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
3. ชื่อย่อ : PRINCIPAL APDI-C
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ประมาณการค่าธรรมเนี ยมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกิ นร้อยละ : 1.61 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
4. ชื่อย่อ : PRINCIPAL APDI-R
ประมาณการค่าธรรมเนี ยมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกิ นร้อยละ : 1.61 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
5. ชื่อย่อ : PRINCIPAL APDI-X
ประมาณการค่าธรรมเนี ยมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกิ นร้อยละ : 1.61 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
6. ชื่อย่อ : PRINCIPAL APDI-E
ประมาณการค่าธรรมเนี ยมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกิ นร้อยละ : 1.61 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
7. ชื่อย่อ : PRINCIPAL APDI-SSF
ประมาณการค่าธรรมเนี ยมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกิ นร้อยละ : 1.61 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์รายปี
1. ชื่อย่อ : PRINCIPAL APDI-A
ประมาณการค่าธรรมเนี ยมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกิ นร้อยละ : 0.09 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
รวม
2. ชื่อย่อ : PRINCIPAL APDI-I
ประมาณการค่าธรรมเนี ยมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกิ นร้อยละ : 0.09 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
รวม
3. ชื่อย่อ : PRINCIPAL APDI-C
ประมาณการค่าธรรมเนี ยมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกิ นร้อยละ : 0.09 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
รวม
4. ชื่อย่อ : PRINCIPAL APDI-R
ประมาณการค่าธรรมเนี ยมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกิ นร้อยละ : 0.09 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
รวม
5. ชื่อย่อ : PRINCIPAL APDI-X
ประมาณการค่าธรรมเนี ยมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกิ นร้อยละ : 0.09 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
รวม
6. ชื่อย่อ : PRINCIPAL APDI-E
ประมาณการค่าธรรมเนี ยมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกิ นร้อยละ : 0.09 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
รวม
7. ชื่อย่อ : PRINCIPAL APDI-SSF
ประมาณการค่าธรรมเนี ยมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกิ นร้อยละ : 0.09 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
รวม
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี
1. ชื่อย่อ : PRINCIPAL APDI-A
ประมาณการค่าธรรมเนี ยมนายทะเบียนหน่ วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกิ นร้อยละ : 0.54 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของ
กองทุนรวม
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2. ชื่อย่อ : PRINCIPAL APDI-I
ประมาณการค่าธรรมเนี ยมนายทะเบียนหน่ วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกิ นร้อยละ : 0.54 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของ
กองทุนรวม
3. ชื่อย่อ : PRINCIPAL APDI-C
ประมาณการค่าธรรมเนี ยมนายทะเบียนหน่ วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกิ นร้อยละ : 0.54 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของ
กองทุนรวม
4. ชื่อย่อ : PRINCIPAL APDI-R
ประมาณการค่าธรรมเนี ยมนายทะเบียนหน่ วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกิ นร้อยละ : 0.54 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของ
กองทุนรวม
5. ชื่อย่อ : PRINCIPAL APDI-X
ประมาณการค่าธรรมเนี ยมนายทะเบียนหน่ วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกิ นร้อยละ : 0.54 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของ
กองทุนรวม
6. ชื่อย่อ : PRINCIPAL APDI-E
ประมาณการค่าธรรมเนี ยมนายทะเบียนหน่ วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกิ นร้อยละ : 0.54 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของ
กองทุนรวม
7. ชื่อย่อ : PRINCIPAL APDI-SSF
ประมาณการค่าธรรมเนี ยมนายทะเบียนหน่ วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกิ นร้อยละ : 0.54 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของ
กองทุนรวม
ค่าธรรมเนี ยมที่ปรึกษาการลงทุน : ไม่ม ี
ค่าธรรมเนี ยมการจัดจาหน่ าย : ไม่ม ี
ค่าธรรมเนี ยมอื่นๆ : มี
ประมาณการค่า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ่ มเติ ม (ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม) :
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดตัง้ กองทุน ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวม และค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิม่
ทุนของกองทุนรวม ตามทีจ่ ่ายจริง
2. ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์กองทุนเพื่อการเสนอขายหน่วยลงทุน ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนาเผยแพร่ขอ้ มูลเกีย่ วกับ
กองทุนรวม การส่งเสริมการขาย ค่าใช้จ่ายในการลงนามในสัญญาต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับกองทุน และค่าใช้จ่ายด้านการตลาด
อื่น ๆ ทัง้ นี้ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรวมกันจะไม่เกินร้อยละ 0.54 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
3. ค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วเนื่องกับการดาเนินงานและบริหารกองทุน ตามทีจ่ ่ายจริงเช่น
3.1 ค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วเนื่องกับการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สนิ ของกองทุน เช่น ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์หรือตราสาร
ต่างๆ ภาษี ค่าอากรแสตมป์ ค่าใช้จ่ายในการโอนหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการจัดทาเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องกับหลักทรัพย์
ค่าใช้จ่ายในการเบิกเอกสารสิทธิในหลักทรัพย์ เช่น ใบหุน้ กู้ ค่าใช้จ่ายในการโอนและรับโอนหลักทรัพย์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
เกิดจากการซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการใช้บริการของสถาบันการเงินทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
บริหารกองทุน และหรือค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นใดทีท่ าให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์และหรือทรัพย์สนิ นัน้ ได้
3.2 ค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วเนื่องกับการจัดทาบัญชีและรายงานของกองทุน เช่น ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ค่าใช้จ่าย
ทีเ่ กิดจากการลงบัญชีกองทุน หรือการจัดทารายงานทีเ่ กีย่ วข้อง
3.3 ค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วเนื่องกับการขายและหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เช่น ค่าจัดทา ค่าผลิต และนาส่งคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวม
เอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน คาสั ่งซื้อหน่วยลงทุน คาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน คาสั ่งสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน บัตรตัวอย่าง
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ลายมือชื่อผูถ้ อื หน่วยลงทุน ใบยืนยัน ใบเสร็จรับเงิน ใบกากับภาษี (ถ้ามี) รายงานการถือหน่วยลงทุน แบบฟอร์ม รายงาน
หรือเอกสารอื่นใดทีใ่ ช้เพื่อประโยชน์ในการซื้อขายสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน และค่าใช้จ่ายในการจัดทาและผลิตเอกสารดังกล่าว
เป็ นภาษาต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายในการรับชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน และค่าใช้จ่ายในการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วข้องกับวิธกี ารซื้อขายหน่วยลงทุนทีบ่ ริษทั จัดการเปิ ดให้บริการแก่ผลู้ งทุน
3.4 ค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วเนื่องกับการแก้ไขเพิม่ เติมรายละเอียดโครงการ เช่น ค่าใช้จ่ายในการขอมติ สรุปมติ และตรวจสอบมติผถู้ อื
หน่วยลงทุน การจัดประชุมผูถ้ อื หน่วยลงทุน การแจ้งผูถ้ อื หน่วยลงทุน การประกาศหนังสือพิมพ์
3.5 ค่าใช้จ่ายในการจัดทา ผลิต และนาส่งเอกสารและรายงานตามทีก่ ฎหมายกาหนด เช่น หนังสือ ชีช้ วน รายงานทุกรอบปี บญ
ั ชี
รายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานเกีย่ วกับข้อมูลการจัดการกองทุนรวม เพื่อนาส่งแก่สานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุน และหรือผูด้ ูแลผลประโยชน์ ผูส้ อบบัญชี และผูเ้ กีย่ วข้องอื่น ๆ ของกองทุน
3.6 ค่าใช้จ่ายในการแปลเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารจัดการและการดาเนินงานของกองทุนเป็ นภาษาต่างประเทศ
3.7 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดจากการทาตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.และสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
สมาคมกาหนด
3.8 ค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วข้องกับการชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สนิ อื่น เช่น ค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สนิ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่
เกิดจากการใช้บริการทางกฎหมาย และศาล เช่น ค่าทีป่ รึกษากฎหมาย ค่าร่างและตรวจสอบนิตกิ รรม สัญญา ค่าบริการทาง
กฎหมายเพื่อรักษาสิทธิหรือเพื่อติดตามหนี้สนิ หรือประโยชน์อ่นื ใดของกองทุน ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดจากการจานา จานอง ปลดจานา จานอง ประเมินราคา ค่าภาษีอากร ประกันภัย
3.9 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการใช้บริการธนาคาร สถาบันการเงิน หรือผู้ให้บริการภายนอกอื่น ๆ เพื่อประโยชน์ของ
กองทุนหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุน
3.10 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามสัญญาระหว่างกองทุนและบุคคลภายนอก เช่น สัญญาแต่งตัง้ ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืนสัญญาแต่งตัง้ ผูจ้ ดั จาหน่าย
3.11 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดจากการติดตามทวงถามหนี้สนิ ของกองทุน
4. ค่าบริการแก่บุคคลภายนอก ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าติดต่อสื่อสาร ค่าประกาศหนังสือพิมพ์ ค่าเดินทาง ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการบริหารจัดการกองทุน ตามทีจ่ ่ายจริง
5. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการเลิกกองทุน และชาระบัญชีกองทุน เช่น ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีเมื่อเลิกกองทุน ค่าธรรมเนียม
ผูด้ ูแลผลประโยชน์ในระหว่างการชาระบัญชีกองทุน ค่าใช้จ่ายในการชาระเงิน หรือทรัพย์สนิ อื่นให้ผถู้ อื หน่วยลงทุน ค่าธรรมเนีย ม
และค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดจากการทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุนไม่มารับเงินหรือทรัพย์สนิ หรือไม่นาเช็คไปขึน้ เงินจากธนาคาร เช่น ค่าใช้จ่ายใน
การวางทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามทีจ่ ่ายจริง
6. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นแทนเงิน ตามที่
จ่ายจริง
7. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของผูด้ ูแลผลประโยชน์ทเ่ี กีย่ วข้องกับการฟ้ องร้องบริษทั จัดการให้ปฏิบตั หิ น้าทีห่ รือเรียกค่า
สินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษทั จัดการ เพื่อประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนโดยรวม หรือเมื่อได้รบั คาสั ่งจากสานักงาน
คณะกรรมการก.ล.ต. ตามทีจ่ ่ายจริง
8. ค่าใช้จ่ายในการลงประกาศหนังสือพิมพ์ทเ่ี กีย่ วข้องกับกองทุน ตามทีป่ ระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือสานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกาหนด เช่น การประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน
และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน ตามทีจ่ ่ายจริง
9. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทีเ่ กิดจากการติดต่อสื่อสารกับผูถ้ อื หน่วยลงทุน เพื่อแจ้งข่าวสารข้อมูลตามทีค่ ณะกรรมการ
ก.ล.ต. และหรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกาหนด หรือเพื่อประโยชน์ข องผูถ้ อื หน่วยลงทุนหรือ
กองทุนโดยรวมรวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผูถ้ อื หน่วยลงทุน ตามทีจ่ ่ายจริง
10. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทีเ่ กิดจากการควบรวมกองทุน ตามทีจ่ ่ายจริง
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11. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทีเ่ กิดจากการกูย้ มื เงินหรือเข้าทาธุรกรรมการขายโดยมีสญ
ั ญาซื้อคืนเมื่อบริษทั จัดการมีเหตุ
จาเป็ นต้องบริหารสภาพคล่องของกองทุนเปิ ดเป็ นการชัวคราว
่
ตามทีจ่ ่ายจริง
12. ค่าใช้จ่ายในการให้ความรูแ้ ละฝึกอบรมผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน เพื่อประโยชน์ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน
ตามทีจ่ ่ายจริง
13. ค่าธรรมเนียมและหรือค่าใช้จ่ายสาหรับหน่วยงานภายนอกในการทาหน้าทีต่ ดิ ตามดูแลการจัดการกองทุนรวม (Independent
Oversight Entity : IOE) หรือทีเ่ กี่ยวข้อง (ถ้ามี)
14. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นใดทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารจัดการกองทุน ตามทีจ่ ่ายจริง
8.3 ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากผูส้ ั ่งซื้อหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนี ยมการขายหน่ วยลงทุน (Front-end fee)
1. ชื่อย่อ : PRINCIPAL APDI-A
เงื่อนไขในการกาหนดอัตราค่าธรรมเนี ยมการขายหน่ วยลงทุน : ไม่ม ี
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าซื้อขาย
2. ชื่อย่อ : PRINCIPAL APDI-I
เงื่อนไขในการกาหนดอัตราค่าธรรมเนี ยมการขายหน่ วยลงทุน : ไม่ม ี
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าซื้อขาย
3. ชื่อย่อ : PRINCIPAL APDI-C
เงื่อนไขในการกาหนดอัตราค่าธรรมเนี ยมการขายหน่ วยลงทุน : ไม่ม ี
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าซื้อขาย
4. ชื่อย่อ : PRINCIPAL APDI-R
เงื่อนไขในการกาหนดอัตราค่าธรรมเนี ยมการขายหน่ วยลงทุน : ไม่ม ี
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าซื้อขาย
5. ชื่อย่อ : PRINCIPAL APDI-X
เงื่อนไขในการกาหนดอัตราค่าธรรมเนี ยมการขายหน่ วยลงทุน : ไม่ม ี
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าซื้อขาย
6. ชื่อย่อ : PRINCIPAL APDI-E
เงื่อนไขในการกาหนดอัตราค่าธรรมเนี ยมการขายหน่ วยลงทุน : ไม่ม ี
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าซื้อขาย
7. ชื่อย่อ : PRINCIPAL APDI-SSF
เงื่อนไขในการกาหนดอัตราค่าธรรมเนี ยมการขายหน่ วยลงทุน : ไม่ม ี
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าซื้อขาย
ค่าธรรมเนี ยมการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน (Back-end fee)
1. ชื่อย่อ : PRINCIPAL APDI-A
เงื่อนไขในการกาหนดอัตราค่าธรรมเนี ยมการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน : ไม่ม ี
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าซื้อขาย
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2. ชื่อย่อ : PRINCIPAL APDI-I
เงื่อนไขในการกาหนดอัตราค่าธรรมเนี ยมการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน : ไม่ม ี
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าซื้อขาย
3. ชื่อย่อ : PRINCIPAL APDI-C
เงื่อนไขในการกาหนดอัตราค่าธรรมเนี ยมการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน : ไม่ม ี
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าซื้อขาย
4. ชื่อย่อ : PRINCIPAL APDI-R
เงื่อนไขในการกาหนดอัตราค่าธรรมเนี ยมการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน : ไม่ม ี
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าซื้อขาย
5. ชื่อย่อ : PRINCIPAL APDI-X
เงื่อนไขในการกาหนดอัตราค่าธรรมเนี ยมการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน : ไม่ม ี
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าซื้อขาย
6. ชื่อย่อ : PRINCIPAL APDI-E
เงื่อนไขในการกาหนดอัตราค่าธรรมเนี ยมการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน : ไม่ม ี
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าซื้อขาย
7. ชื่อย่อ : PRINCIPAL APDI-SSF
เงื่อนไขในการกาหนดอัตราค่าธรรมเนี ยมการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน : ไม่ม ี
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าซื้อขาย
ค่าธรรมเนี ยมการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้า (Switching in)
1. ชื่อย่อ : PRINCIPAL APDI-A
อัตราค่าธรรมเนี ยมการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้า : อัตราค่าธรรมเนียมเดียวกัน ทัง้ จากกองทุนรวมภายใต้บริษทั จัดการ
เดียวกัน และจากบริษทั จัดการอื่น
ประมาณการอัตราค่าธรรมเนี ยมการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้า : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end fee)
รายละเอียดเพิ่ มเติ ม :2. ชื่อย่อ : PRINCIPAL APDI-I
อัตราค่าธรรมเนี ยมการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้า : อัตราค่าธรรมเนียมเดียวกัน ทัง้ จากกองทุนรวมภายใต้บริษทั จัดการ
เดียวกัน และจากบริษทั จัดการอื่น
ประมาณการอัตราค่าธรรมเนี ยมการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้า : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end fee)
รายละเอียดเพิ่ มเติ ม :3. ชื่อย่อ : PRINCIPAL APDI-C
อัตราค่าธรรมเนี ยมการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้า : อัตราค่าธรรมเนียมเดียวกัน ทัง้ จากกองทุนรวมภายใต้บริษทั จัดการ
เดียวกัน และจากบริษทั จัดการอื่น
ประมาณการอัตราค่าธรรมเนี ยมการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้า : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end fee)
รายละเอียดเพิ่ มเติ ม :-
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4. ชื่อย่อ : PRINCIPAL APDI-R
อัตราค่าธรรมเนี ยมการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้า : อัตราค่าธรรมเนียมเดียวกัน ทัง้ จากกองทุนรวมภายใต้บริษทั จัดการ
เดียวกัน และจากบริษทั จัดการอื่น
ประมาณการอัตราค่าธรรมเนี ยมการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้า : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end fee)
รายละเอียดเพิ่ มเติ ม :5. ชื่อย่อ : PRINCIPAL APDI-X
อัตราค่าธรรมเนี ยมการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้า : อัตราค่าธรรมเนียมเดียวกัน ทัง้ จากกองทุนรวมภายใต้บริษทั จัดการ
เดียวกัน และจากบริษทั จัดการอื่น
ประมาณการอัตราค่าธรรมเนี ยมการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้า : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end fee)
รายละเอียดเพิ่ มเติ ม :6. ชื่อย่อ : PRINCIPAL APDI-E
อัตราค่าธรรมเนี ยมการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้า : อัตราค่าธรรมเนียมเดียวกัน ทัง้ จากกองทุนรวมภายใต้บริษทั จัดการ
เดียวกัน และจากบริษทั จัดการอื่น
ประมาณการอัตราค่าธรรมเนี ยมการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้า : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end fee)
รายละเอียดเพิ่ มเติ ม :7. ชื่อย่อ : PRINCIPAL APDI-SSF
อัตราค่าธรรมเนี ยมการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้า : อัตราค่าธรรมเนียมเดียวกัน ทัง้ จากกองทุนรวมภายใต้บริษทั จัดการ
เดียวกัน และจากบริษทั จัดการอื่น
ประมาณการอัตราค่าธรรมเนี ยมการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้า : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end fee)
รายละเอียดเพิ่ มเติ ม :ค่าธรรมเนี ยมการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออก (Switching out)
1. ชื่อย่อ : PRINCIPAL APDI-A
อัตราค่าธรรมเนี ยมการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออก : อัตราค่าธรรมเนียมเดียวกัน ทัง้ กรณีสบั เปลีย่ นออกไปยังกองทุนรวม
ภายใต้การบริหารของบริษทั จัดการ และบริษทั จัดการอื่น
ประมาณการอัตราค่าธรรมเนี ยมการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออก : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end fee)
รายละเอียดเพิ่ มเติ ม :
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน/ การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน/ การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
กับผูล้ งทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทัง้ นี้ จะเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวในหนังสือชีช้ วนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ ทัง้ นี้ หากมีการเปลีย่ นแปลง
เงื่อนไขดังกล่าวบริษทั จัดการจะประกาศให้ทราบ โดยติดประกาศไว้ทบ่ี ริษทั จัดการ และผูส้ นับสนุ นการขายและรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนทุกแห่ง ไม่น้อยกว่า 7 วัน
2. ชื่อย่อ : PRINCIPAL APDI-I
อัตราค่าธรรมเนี ยมการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออก : อัตราค่าธรรมเนียมเดียวกัน ทัง้ กรณีสบั เปลีย่ นออกไปยังกองทุนรวม
ภายใต้การบริหารของบริษทั จัดการ และบริษทั จัดการอื่น
ประมาณการอัตราค่าธรรมเนี ยมการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออก : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end fee)
รายละเอียดเพิ่ มเติ ม :
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บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน/ การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน/ การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
กับผูล้ งทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทัง้ นี้ จะเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวในหนังสือชีช้ วนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ ทัง้ นี้ หากมีการเปลีย่ นแปลง
เงื่อนไขดังกล่าวบริษทั จัดการจะประกาศให้ทราบ โดยติดประกาศไว้ทบ่ี ริษทั จัดการ และผูส้ นับสนุ นการขายและรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนทุกแห่ง ไม่น้อยกว่า 7 วัน
3. ชื่อย่อ : PRINCIPAL APDI-C
อัตราค่าธรรมเนี ยมการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออก : อัตราค่าธรรมเนียมเดียวกัน ทัง้ กรณีสบั เปลีย่ นออกไปยังกองทุนรวม
ภายใต้การบริหารของบริษทั จัดการ และบริษทั จัดการอื่น
ประมาณการอัตราค่าธรรมเนี ยมการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออก : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end fee)
รายละเอียดเพิ่ มเติ ม :
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน/ การรับซื้อคืนหน่วยลงทุ น/ การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
กับผูล้ งทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทัง้ นี้ จะเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวในหนังสือชีช้ วนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ ทัง้ นี้ หากมีการเปลีย่ นแปลง
เงื่อนไขดังกล่าวบริษทั จัดการจะประกาศให้ทราบ โดยติดประกาศไว้ทบ่ี ริษทั จัดการ และผูส้ นับสนุ นการขายและรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนทุกแห่ง ไม่น้อยกว่า 7 วัน
4. ชื่อย่อ : PRINCIPAL APDI-R
อัตราค่าธรรมเนี ยมการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออก : อัตราค่าธรรมเนียมเดียวกัน ทัง้ กรณีสบั เปลีย่ นออกไปยังกองทุนรวม
ภายใต้การบริหารของบริษทั จัดการ และบริษทั จัดการอื่น
ประมาณการอัตราค่าธรรมเนี ยมการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออก : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end fee)
รายละเอียดเพิ่ มเติ ม :
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน/ การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน/ การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
กับผูล้ งทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทัง้ นี้ จะเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวในหนังสือชีช้ วนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ ทัง้ นี้ หากมีการเปลีย่ นแปลง
เงื่อนไขดังกล่าวบริษทั จัดการจะประกาศให้ทราบ โดยติดประกาศไว้ทบ่ี ริษทั จัดการ และผูส้ นับสนุ นการขายและรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนทุกแห่ง ไม่น้อยกว่า 7 วัน
5. ชื่อย่อ : PRINCIPAL APDI-X
อัตราค่าธรรมเนี ยมการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออก : อัตราค่าธรรมเนียมเดียวกัน ทัง้ กรณีสบั เปลี่ยนออกไปยังกองทุนรวม
ภายใต้การบริหารของบริษทั จัดการ และบริษทั จัดการอื่น
ประมาณการอัตราค่าธรรมเนี ยมการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออก : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end fee)
รายละเอียดเพิ่ มเติ ม :
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน/ การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน/ การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
กับผูล้ งทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทัง้ นี้ จะเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวในหนังสือชีช้ วนส่วนสรุป ข้อมูลสาคัญ ทัง้ นี้ หากมีการเปลีย่ นแปลง
เงื่อนไขดังกล่าวบริษทั จัดการจะประกาศให้ทราบ โดยติดประกาศไว้ทบ่ี ริษทั จัดการ และผูส้ นับสนุ นการขายและรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนทุกแห่ง ไม่น้อยกว่า 7 วัน
6. ชื่อย่อ : PRINCIPAL APDI-E
อัตราค่าธรรมเนี ยมการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออก : อัตราค่าธรรมเนียมเดียวกัน ทัง้ กรณีสบั เปลีย่ นออกไปยังกองทุนรวม
ภายใต้การบริหารของบริษทั จัดการ และบริษทั จัดการอื่น
ประมาณการอัตราค่าธรรมเนี ยมการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออก : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end fee)
รายละเอียดเพิ่ มเติ ม :
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน/ การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน/ การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
กับผูล้ งทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทัง้ นี้ จะเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวในหนังสือชีช้ วนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ ทัง้ นี้ หากมีการเปลีย่ นแปลง
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เงื่อนไขดังกล่าวบริษทั จัดการจะประกาศให้ทราบ โดยติดประกาศไว้ทบ่ี ริษทั จัดการ และผูส้ นับสนุ นการขายและรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนทุกแห่ง ไม่น้อยกว่า 7 วัน
7. ชื่อย่อ : PRINCIPAL APDI-SSF
อัตราค่าธรรมเนี ยมการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออก : อัตราค่าธรรมเนียมเดียวกัน ทัง้ กรณีสบั เปลี่ยนออกไปยังกองทุนรวม
ภายใต้การบริหารของบริษทั จัดการ และบริษทั จัดการอื่น
ประมาณการอัตราค่าธรรมเนี ยมการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออก : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end fee)
รายละเอียดเพิ่ มเติ ม :
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน/ การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน/ การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
กับผูล้ งทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทัง้ นี้ จะเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวในหนังสือชีช้ วนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ ทัง้ นี้ หากมีการเปลีย่ นแปลง
เงื่อนไขดังกล่าวบริษทั จัดการจะประกาศให้ทราบ โดยติดประกาศไว้ทบ่ี ริษทั จัดการ และผูส้ นับสนุ นการขายและรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนทุกแห่ง ไม่น้อยกว่า 7 วัน
สาหรับชนิดเพื่อการออม
บริษทั จัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่ วยลงทุนไปยังกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษทั จัดการเองและ
สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมของบริษทั จัดการอื่นในอัตราทีไ่ ม่เท่ากัน ซึง่ บริษทั จัดการจะแจ้งให้ผถู้ อื หน่วย
ลงทุนทราบโดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ และในหนังสือชีช้ วนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ และ/หรือเว็บไซต์ของ
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
ค่าธรรมเนี ยมการโอนหน่ วยลงทุน : มี
ในอัตรา ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนี ยมการออกเอกสารแสดงสิ ทธิ ในหน่ วยลงทุน : มี
ในอัตราตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ
ค่าปรับกรณี ขายคืนหน่ วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กาหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่ม ี
ค่าธรรมเนี ยมอื่นๆ : มี
ตามทีจ่ ่ายจริง
รายละเอียดเพิ่ มเติ ม (ค่าธรรมเนี ยมที่เรียกเก็บจากผู้ส ั ่งซื้อหรือผู้ถือหน่ วยลงทุน) :
1. ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซื้อและขายคืน (ถ้ามี)
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซื้อและค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามทีธ่ นาคารพาณิชย์หรือสถาบัน
การเงินเรียกเก็บจริง
2. บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จากผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่ วยลงทุน ในกรณีท่ผี ู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่ วย
ลงทุนร้องขอให้บริษทั จัดการหรือนายทะเบียนดาเนินการใดๆให้เป็ นกรณีพเิ ศษ นอกเหนือจากการดาเนินการตามปกติของบริษัท
จัด การหรือ นายทะเบีย น หรือ ให้ด าเนิ น การที่พิสูจน์ ได้ว่ าเป็ น ความประสงค์เฉพาะตัวของผู้ล งทุ น หรือ ผู้ถือ หน่ วยลงทุ น เช่ น
ค่าธรรมเนียมการขอเปลีย่ นข้อมูลทางทะเบียนใหม่ เช่น หนังสือรับรองสิทธิ หนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุน เป็ นต้น โดยบริษทั
จัดการหรือนายทะเบียนหน่ วยลงทุ นจะคิดค่าธรรมเนียมจากผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่ วยลงทุน ตามที่จ่ายจริงหรือตามอัตราที่บริษัท
จัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนกาหนดในการให้บริการลักษณะดังกล่าว
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน/ การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน/ การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
กับผูล้ งทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ตามประเภทของผูล้ งทุน ตามมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน ตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน ตาม
ช่องทางการซื้อขายหน่วยลงทุน หรือตามเงื่อนไขทีบ่ ริษทั จัดการอาจกาหนดขึน้ ในอนาคต เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวก และเป็ น
ประโยชน์ให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน ทัง้ นี้ จะเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ ทัง้ นี้ หากมีการเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขดังกล่าวบริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ณ ที่ทาการของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุ น
การขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือประกาศทางเว็บไซด์ของบริษทั จัดการ
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8.4 วิ ธีการคานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนี ยม
1. การคานวณค่าธรรมเนียมตามหัวข้อค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากผูส้ ั ่งซื้อหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุน และ หัวข้อค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม เป็ นอัตราทีร่ วมภาษีมลู ค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่นื ใดในทานองเดียวกันไว้แล้ว
2. การคานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน จะคานวณเป็ น
รายวันและเรียกเก็บจากกองทุนเป็ นรายเดือน ภายใน 10 วันทาการถัดจากวันสิน้ เดือน
3. ค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วเนื่องกับการบริหารจัดการกองทุนในหัวข้อ อื่น ๆ จะเรียกเก็บตามทีจ่ ่ายจริง ในทางบัญชีบริษทั จัดการจะพิจารณา
ตัดจ่ายทัง้ จานวนหรือทยอยตัดจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี่ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาทีจ่ ะได้รบั ประโยชน์จากค่าใช้จ่ายนัน้
ทัง้ นี้ การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีทเ่ี กี่ยวข้อง
4.ในกรณีทม่ี ลู ค่าของกองทุนรวมในขณะทีจ่ ดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวมมีมลู ค่าไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาท หากต่อมากองทุน
รวมมีมลู ค่าลดลงน้อยกว่า 50 ล้านบาท บริษทั จัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
4.1 ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บต้องเป็ นอัตราร้อยละทีไ่ ม่สงู กว่าอัตราร้อยละของค่าธรรมเนียมเดิมทีบ่ ริษทั จัดการเรียกเก็บในช่วงเวลา
ทีก่ องทุนรวมมีมลู ค่าไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาทโดยคานวณตามมูลค่าทีต่ ราไว้ของหน่วยลงทุน
4.2 ในกรณีอ่นื นอกเหนือจากกรณีตาม 4.1 ให้บริษทั จัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการในอัตราทีแ่ สดงได้ว่าเหมาะสมและ
เป็ นธรรม ทัง้ นี้ โดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน มูลค่าของกองทุนรวมให้คานวณตามมูลค่าทีต่ ราไว้ของหน่วยลงทุน
บริษทั จัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเป็ นอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สนิ หรือมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
เท่านัน้
8.5 การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนี ยมหรือค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามข้อ “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากผูซ้ ้อื หรือผูถ้ อื หน่วยลงทุนและกองทุน” อาจมีการ
เปลีย่ นแปลงได้ โดยไม่ถอื ว่าเป็ นการแก้ไขเพิม่ เติมรายละเอียดโครงการ โดยบริษทั จัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี้
1. ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามทีไ่ ด้ระบุไว้ในโครงการและได้ดาเนินการ
ดังกล่าวแล้ว ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผลู้ งทุนทราบอย่างทัวถึ
่ งภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ทีม่ กี ารลด
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทัง้ นี้ การเปิ ดเผยข้อมูลต้องกระทาโดยวิธกี ารทีเ่ หมาะสมอันทาให้ม ั ่นใจได้ว่า ผูล้ งทุนได้รบั
ทราบข้อมูลดังกล่าว เช่น เผยแพร่ขอ้ มูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษทั จัดการกองทุนรวม หรือ ณ สถานทีใ่ นการซื้อขายหน่วยลงทุนทุก
แห่งของบริษทั จัดการกองทุนรวม และผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็ นต้น
การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถอื ว่าสานักงานให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิม่ เติมโครงการใน
เรื่องดังกล่าวเมื่อบริษทั จัดการกองทุนรวมได้ดาเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว
2. ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่ าใช้จ่ายเพิม่ ขึน้ ตามทีร่ ะบุไว้ในโครงการ บริษทั
จัดการกองทุนรวมต้องคานึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ และต้องเปิ ดเผยข้อมูล
ดังกล่าวให้ผลู้ งทุนทราบล่วงหน้าอย่างทัวถึ
่ งด้วยวิธกี ารทีเ่ หมาะสมอันทาให้ม ั ่นใจได้ว่าผูล้ งทุนได้ร ับทราบข้อมูลดังกล่าว โดยอย่าง
น้อยต้องจัดให้มกี ารเผยแพร่ขอ้ มูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษทั จัดการกองทุนรวม และ ณ สถานทีใ่ นการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของ
บริษทั จัดการกองทุนรวม และผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
2.1 ในกรณีทก่ี ารเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิม่ ขึน้ ไม่เกินกว่าอัตราขัน้ สูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามทีร่ ะบุ
ไว้ในโครงการ ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผลู้ งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทาการก่อนการเรียก
เก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิม่ ขึน้
2.2 ในกรณีทก่ี ารเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิม่ ขึน้ เกินกว่าอัตราขัน้ สูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามทีร่ ะบุไ ว้
อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษทั จัดการกองทุนรวมสามารถกระทาการดังกล่าวได้ ทัง้ นี้ ในรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปี นับ
แต่วนั ทีบ่ ริษทั จัดการกองทุนรวมประสงค์จะขึน้ ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมดาเนินการตาม
หลักเกณฑ์ดงั นี้
(ก) ในกรณีทก่ี ารเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิม่ ขึน้ ไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขัน้ สูงดังกล่าว ให้บริษทั
จัดการกองทุนรวมเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผลู้ งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าใช้จ่ายทีเ่ พิม่ ขึน้ ดังกล่าว
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(ข) ในกรณีทก่ี ารเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิม่ ขึน้ เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขัน้ สูงดังกล่าว บริษทั จัดการ
กองทุนรวมต้องได้รบั มติพเิ ศษ
ในการเปิ ดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ่ง มิให้นามาใช้กบั กรณีทบ่ี ริษทั จัดการกองทุนรวมได้รบั มติพเิ ศษ”
ทัง้ นี้ การเปลีย่ นแปลงข้อ 2 (2.2) ให้บริษทั จัดการแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วันนับแต่วนั เปลีย่ นแปลง
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว
9. เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนรวม
- เครื่องมือการกาหนดให้ผลู้ งทุนเป็ นผูร้ บั ภาระค่าใช้จ่าย
การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ด้วยสูตรการคานวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing
pricing) :
กองทุนรวมทัวไป
่
อัตราสูงสุดไม่เกิ นร้อยละ : 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ด้วยวิ ธีปฏิ บตั ิ : Full swing pricing , Partial swing pricing
รายละเอียดเพิ่ มเติ ม :
1. บริษทั จัดการจะกาหนดอัตรา swing factor สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน และบริษัท จัดการจะพิจารณาเลือกใช้
Swing Pricing ที่เป็ น Full Swing Pricing หรือ Partial Swing Pricing ตามดุลพินิจของบริษัท จัดการ โดยคานึงถึงประโยชน์ของ
กองทุนและผูถ้ อื หน่วยลทุนเป็ นสาคัญ
2. swing factor มีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกาหนด ซึ่งบริษัท จัดการอาจพิจารณาใช้
ข้อมูลประมาณการภายใต้ขอ้ เท็จจริงทีม่ อี ยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปั จจัยทีเ่ กี่ยวข้องเท่าทีส่ ามารถทาได้เพื่อให้
สามารถดาเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ โดยบริษทั จัดการอาจพิจารณาปั จจัยต่าง ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง ได้แก่ ต้นทุน
และค่าใช้จ่ายจากการซื้อหรือขายทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bid-ask spread ทีเ่ ปลี่ยนแปลงไปจากการซื้อ
ขายทรัพย์สนิ ความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สนิ ภาวะสภาพคล่องของตลาดทรัพย์สนิ ทีล่ ดลงจากปกติ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายใน
การรักษาสัดส่วนการลงทุน ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทาธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้า มี) ภาษี
และหรืออากรแสตมป์ ที่เกี่ยวข้อง หรือต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื่นทีเ่ กี่ยวข้อง รวมถึงปั จจัยอื่นๆ ทีก่ ระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ท่ี
กองทุนรวมลงทุน เป็ นต้น
3. Swing Thresholds มีห ลัก การในการพิจารณาเป็ น ไปตามนโยบายและแนวทางที่บ ริษัท จัด การกาหนด โดย บริษัท จัด การอาจ
พิจารณาใช้ขอ้ มูลประมาณการภายใต้ขอ้ เท็จจริงที่มอี ยู่และหรือ สมมติฐานและหรือการประเมินจากปั จจัยที่เกี่ยวข้องเท่าทีส่ ามารถ
ทาได้เพื่อให้สามารถดาเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ โดยคานึงถึงปั จจัยทีเ่ กี่ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน
รวมเป็ นสาคัญ ทัง้ นี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาปั จจัยต่าง ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง ได้แก่ พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน สภาวะตลาด
ของทรัพย์สนิ ทีล่ งทุน รวมถึงปั จจัยอื่นๆ ทีก่ ระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ทก่ี องทุนรวมลงทุน เป็ นต้น
4. ณ ขณะใดขณะหนึ่ ง บริษัท จัด การ จะไม่ ใช้ Swing Pricing พร้อ มกับ Anti-dilution levies – ADL (ถ้ามี) แต่ สามารถใช้ร่วมกับ
เครื่องมือในการบริหารความเสีย่ งสภาพคล่องอื่นได้โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษทั จัดการ
5. ในกรณีทเ่ี ป็ นรายการในรูปแบบ omnibus account บริษทั จะดาเนินการตามข้อมูลทีไ่ ด้รบั จากผูส้ นับสนุน การขายและรับซื้อคืนเท่าที่
สามารถทาได้ (best effort) ภายใต้สถานการณ์และข้อจากัดในขณะนัน้
ข้อสงวนสิทธิ ์
1. บริษัท จัด การขอสงวนสิท ธิท่ีจะนาข้อ มูลของหน่ วยลงทุ น ทุ กชนิ ด (ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือ ตัดสิน ใจเรื่อ งต่ าง ๆ ที่
เกีย่ วข้องการการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทาการนัน้
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะปรับเพิม่ หรือลดอัตรา swing factor ที่เก็บจริงได้ตามทีบ่ ริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเพิม่ ไม่
เกินอัตราสูงสุดทีร่ ะบุไว้ในโครงการ
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3. บริษัท จัดการขอสงวนสิท ธิท่จี ะนาค่าซื้อ หน่ วยลงทุ นที่ชาระเงินด้วยเช็ครวมเข้าเป็ นยอดซื้อหน่ วยลงทุ นในวันทา การที่มีการใช้
เครื่องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนายอดซื้อหน่ วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่
เกีย่ วข้องการใช้เครื่องมือ swing pricing ในวันทาการนัน้ ทัง้ นี้บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะไม่เปลีย่ นแปลงการดาเนินการใด ๆ ที่
ได้ดาเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วทีเ่ กี่ยวข้องกับการใช้ เครื่องมือ swing pricing ในวันทาการนัน้ แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่า
ซื้อหน่ วยลงทุนทัง้ หมดหรือบางส่วนของวันทาการนัน้ ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่ วยลงทุนที่ชาระด้วยเช็คที่เรียก
เก็บไม่ได้นนั ้ ไม่ได้รบั การจัดสรรหน่วยลงทุน ซึง่ เป็ นไปตามดุลยพินิจของบริษทั จัดการ
4. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะเปลี่ยนแปลงแนวทางดาเนินการระหว่างการใช้เครื่องมือ โดยจะยังคงเป็ นไปตามทีส่ านักงาน ก.ล.ต.
และหรือสมาคมบริษทั จัดการลงทุนและหรือหน่วยงานทีม่ อี านาจอื่นกาหนดให้บริษทั จัดการดาเนินการได้
5. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิไม่ใช้เครื่องมือ swing pricing ดังกล่าวในกรณีทพ่ี จิ ารณาแล้วว่าคาสั ่งซื้อ-ขาย-สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนไม่
มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมีนัยสาคัญ และ/หรืออาจใช้ร่วมกับ เครื่องมือในการบริหารสภาพคล่องอื่นๆ แล้วแต่
กรณี โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษทั จัดการการพิจารณาใช้เครื่องมือ
1. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Swing Pricing ที่แตกต่างกันได้ในแต่ละวันทาการ ที่มกี ารใช้เครื่องมือนี้โดยเป็ น ไปตามดุลยพินิจ
ของบริษทั จัดการ โดยคานึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและความเหมาะสมในทางปฏิบตั เิ ป็ นสาคัญ
2. ในกรณี ท่บี ริษัท จัดการพิจารณาใช้ partial swing pricing จะเป็ นการใช้เฉพาะวันท าการซื้อ ขายใดที่ส ัดส่วนของมูลค่าซื้อขาย
หน่ วยลงทุนสุท ธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิทงั ้ หมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า swing threshold ที่บริษัทจัดการ
กาหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่ วยลงทุ นสุทธิของกองทุ น คานวณจากมูลค่าการซื้อหน่ วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการ
สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลีย่ นหน่วย
ลงทุนออก (switch out)
ทัง้ นี้ รายละเอีย ดวิธีก ารค านวณเป็ น ไปตามวิธีท่ีบ ริษัท จัด การก าหนดกองทุ น รวม feeder fund และ fund of funds เมื่อ กองทุ น
ปลายทางมีการใช้ swing pricing บริษทั จัดการจะพิจารณาดาเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ่ มเติ ม :
กองทุ นรวม feeder fund และ fund of funds และกองทุ นทีม ีการลงทุ น แบบ Cross Investing Fund เมื่อ กองทุ นปลายทางมีการใช้
swing pricing บริษทั จัดการจะพิจารณาดาเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิม่ เติม : เมื่อกองทุนปลายทางใช้ swing pricing บริษทั จัดการจะดาเนินการให้สอดคล้องกับ กองทุนปลายทาง ตามข้อมูล
ทีไ่ ด้รบั จาก กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ่งเป็ นไปตามดุลพินิจของบริษทั จัดการ และคานึงถึงประโยชน์ของกองทุน
และผูถ้ อื หน่วยลทุนเป็ นสาคัญ
อย่างไรก็ตาม บริษทั จัดการอาจพิจารณาไม่ใช้เครื่องมือให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางก็ได้ ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการพิจารณาแล้วว่า
คาสั ่งซื้อ-ขาย-สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนไม่มผี ลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมี นัยสาคัญ หรือเห็นว่าการใช้เครื่องมืออื่นมี
ความเหมาะสมในทางปฏิบตั มิ ากกว่า ขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษทั จัดการ ทัง้ นี้ โดยคานึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็ นสาคัญ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพิม่ เติม/เปลี่ยนแปลง เงื่อนไข และ/หรือหลักเกณฑ์การใช้ swing pricing ให้สอดคล้องกับกองทุน
ต่างประเทศทีก่ องทุนไทยลงทุน ในกรณีทก่ี องทุนไทยมีการเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวม หรือมีการเปลี่ยน
กองทุนหลักในอนาคต (ถ้ามี)
- การกาหนดเงื่อนไขหรือข้อจากัดในการรับคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน
ระยะเวลาที่ต้องแจ้งล่วงหน้ าก่อนการขายคืนหน่ วยลงทุน (notice period) :
กองทุนรวมทัวไป
่
เมื่อผู้ถือหน่ วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่ วยลงทุนมูลค่าเกิ นกว่า : 10.00 % ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
จะต้องแจ้งบริษทั จัดการล่วงหน้ าเป็ นเวลา : 5 วันทาการ
รายละเอียดเพิ่ มเติ ม :
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
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1. ในกรณีทเ่ี ป็ นรายการในรูปแบบ omnibus account บริษทั จะดาเนินการตามข้อมูลทีไ่ ด้รบั จากผูส้ นับสนุน การขายและรับซื้อคืนเท่าที่
สามารถทาได้ (best effort) ภายใต้สถานการณ์และข้อจากัดในขณะนัน้
ข้อสงวนสิทธิ ์
1. ในกรณีทม่ี กี ารใช้ Notice period และมีเหตุทท่ี าให้ต้องใช้เครื่องมืออื่นด้วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะปฏิบตั ิกบั คาสั ่งทีไ่ ด้จาก
Notice period นัน้ เช่นเดียวกับคาสั ่งทีไ่ ด้ตามปกติในวันทีท่ ารายการด้วย ทัง้ นี้ บริษทั จัดการอาจพิจารณาใช้ Notice period ร่วมกับ
เครื่องมืออื่น ได้แก่ Swing pricing, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรือเครื่องมืออื่น ๆ หรืออาจ
ไม่ใช้เครื่องมือ Notice period ดังกล่าว ในกรณีทพ่ี จิ ารณาแล้วว่าคาสั ่งซื้อ-ขาย-สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่มผี ลกระทบต่อสภาพคล่อง
ของกองทุนรวมอย่างมีนัยสาคัญ โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษทั จัดการ
2. บริษัท จัดการขอสงวนสิท ธิท่จี ะปรับ เพิ่ม หรือลด Notice period ได้ตามที่บริษัท จัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับ เพิ่ม ไม่เกิน Notice
period สูงสุดที่กาหนดไว้ในโครงการ โดยบริษั ท จัดการจะเปิ ดเผยทางเว็บไซด์ของบริษัท จัดการและในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูล
กองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด
3. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะนาข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจ
เรื่องต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องการการใช้เครื่องมือ Notice period ในวันทาการนัน้
การพิจารณาใช้เครื่องมือ
1. บริษทั จัดการอาจพิจารณาใช้ Notice period ทีแ่ ตกต่างกันได้ในแต่ละวันทาการทีม่ กี ารใช้เครื่องมือนี้โดยเป็ นไปตามดุลยพินิจของ
บริษทั จัดการ โดยคานึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและความเหมาะสมในทางปฏิบตั เิ ป็ นสาคัญ
2. บริษทั จัดการอาจพิจารณาใช้และกาหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที่
บริษัท จัดการกาหนด โดยพิจารณาจากปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อ ง โดยบริษัท จัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อ มูลประมาณการภายใต้
ข้อเท็จจริงที่มอี ยู่และหรือ สมมติฐานและหรือการประเมินจากปั จจัยที่ เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทาได้เพื่อให้สามารถดาเนินการได้
ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ โดยคานึงถึงปั จจัยทีเ่ กี่ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุนรวมเป็ นสาคัญ ทัง้ นี้ บริษทั จัดการ
อาจพิจารณาปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้แก่ พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน สภาวะตลาดของทรัพย์สนิ ที่ลงทุน รวมถึงปั จจัย
อื่นๆ ทีก่ ระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ทก่ี องทุนรวมลงทุน เป็ นต้น
กองทุ น รวม feeder fund และ fund of funds เมื่ อ กองทุ น ปลายทางมีก ารใช้ notice period บริษั ท จัด การสามารถจะพิ จ ารณา
ดาเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้
รายละเอียดเพิ่ มเติ ม :
กองทุ นรวม feeder fund และ fund of funds และกองทุ นทีม ีการลงทุ น แบบ Cross Investing Fund เมื่อ กองทุ นปลายทางมีการใช้
Notice period บริษทั จัดการจะพิจารณาดาเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิม่ เติม : เมื่อกองทุนปลายทางใช้ notice period บริษทั จัดการจะดาเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูล
ที่ได้รบั จาก กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ่งผู้ถือหน่ วยอาจจะต้องแจ้งล่วงหน้ าก่อนการขายคืนหน่ วยลงทุน หรือ
เป็ นไปตามดุลพินิจของบริษทั จัดการ และคานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผูถ้ อื หน่วยลทุนเป็ นสาคัญ
อย่างไรก็ตาม บริษทั จัดการอาจพิจารณาไม่ใช้เครื่องมือให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางก็ได้ ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการพิจารณาแล้วว่า
คาสั ่งซื้อ-ขาย-สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนไม่มผี ลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมี นัยสาคัญ หรือเห็นว่าการใช้เครื่องมืออื่นมี
ความเหมาะสมในทางปฏิบตั มิ ากกว่า ขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษทั จัดการ ทัง้ นี้ โดยคานึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็ นสาคัญ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง เงื่อนไขและ/หรือหลักเกณฑ์การใช้ Notice period ให้สอดคล้องกับกองทุน
ต่างประเทศทีก่ องทุนไทยลงทุน ในกรณีทก่ี องทุนไทยมีการเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวม หรือมีการเปลี่ยน
กองทุนหลักในอนาคต (ถ้ามี)
เพดานการขายคืนหน่ วยลงทุน (redemption gate) :
กองทุนรวมทัวไป
่
เพดานการขายคืนหน่ วยลงทุนไม่ตา่ กว่าร้อยละ : 10.00 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิต้ี

23

โดยบริษทั จัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่ วยลงทุนไม่เกิ น : 7 วันทาการ
ในทุกรอบเวลา : 30 วัน
รายละเอียดเพิ่ มเติ ม :
1. บริษทั จัดการจะทาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (redemption) และสับเปลี่ยนออก (switch out) ไม่เกิน Redemption Gate ตามราคา
รับซื้อคืนหน่ วยลงทุน ณ วันทาการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน ทัง้ นี้ เว้นแต่กรณีท่ีกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษทั จัดการขอสงวน
สิทธิทจ่ี ะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ทีป่ ระกาศใช้
2. ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการกาหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชีส้ ถานการณ์ทไ่ี ม่ปกติดว้ ย Gate threshold ในกรณีดงั กล่าว Redemption Gate จะใช้
เฉพาะวันทาการซื้อขายใดที่ สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับ มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิทงั ้ หมดของกองทุน
มีค่าเท่ ากับหรือ มากกว่า Gate threshold ที่บริษัท จัดการกาหนด โดยที่ มูลค่าซื้อขายหน่ วยลงทุ นสุทธิของกองทุ น คานวณจาก
มูลค่าการซื้อหน่ วยลงทุ น (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุ นเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่ วย
ลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
3. บริษัทจัดการจะพิจารณากาหนดวิธีการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสัดส่วน (pro-rata basis)
ของคาสั ่งรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ณ วันที่ใช้ Redemption Gate ดังนัน้ ผู้ถือหน่ วยลงทุนอาจไม่ได้รบั การจัดสรร
หน่วยลงทุน และมูลค่าหน่วยลงทุนทัง้ จานวน ในวันทีส่ ่งคาสั ่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนัน้ รวมทัง้ อาจไม่ได้รบั เงินค่าขาย
คืนทัง้ จานวนภายในระยะเวลาทีก่ าหนดไว้ สาหรับคาสั ่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกส่วนทีเ่ หลือ บริษทั จัดการจะนาไป
ทารายการในวันทาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนถัดไป รวมกับคาสั ่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลีย่ นออกใหม่ตามสัดส่วน (pro-rata
basis) โดยไม่มกี ารจัดลาดับก่อน-หลังของคาสั ่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยปั จจุบนั บริษทั จัดการยังไม่เปิ ดให้มกี ารยกเลิกคาสั ่งรับซื้อ
คืนหน่วยลงทุนและสับเปลีย่ นออกจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีส่ ่งคาสั ่งมาแล้วในวันทีม่ กี ารใช้ Redemption Gate ดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม หากเมื่อบริษัทจัดการมีระบบงานสาหรับรองรับการจัดการกรณีเปิ ดให้มกี ารยกเลิกคาสั ่งรับซื้อคืน หน่ วยลงทุนและ
สับเปลี่ยนออก บริษทั จัดการอาจเปิ ดให้มกี ารยกเลิกคาสั ่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกส่วนทีเ่ หลือได้ ซึ่งจะเป็ นไปตาม
เงื่อนไขและวิธกี ารทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด ทัง้ นี้ บริษทั จัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนการดาเนินการดังกล่าว
4. บริษัท จัดการอาจพิจารณากาหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ ละครัง้ แตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate จะ
ไม่ต่ากว่า Redemption Gate ขัน้ ต่า และ gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดานทีร่ ะบุไว้ในโครงการ
5. บริษทั จัดการจะทาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุน ณ วัน
ทาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทัง้ นี้ เว้นแต่กรณีทก่ี องทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
หรือสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ทีป่ ระกาศใช้
6. บริษทั จัดการจะแจ้งให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทราบเมื่อมีการใช้ Redemption gate โดยไม่ชกั ช้า
7. ในกรณีท่มี กี ารใช้เครื่องมือ Redemption Gate นี้ บริษทั จัดการอาจใช้ร่วมกับ เครื่องมือในการบริหารความเสีย่ งสภาพคล่องอื่นได้
โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษทั จัดการ
8. ในกรณีทเ่ี ป็ นรายการในรูปแบบ omnibus account บริษทั จะดาเนินการตามข้อมูลทีไ่ ด้รบั จากผูส้ นับสนุ นการขายและรับซื้อคืนเท่าที่
สามารถทาได้ (best effort) ภายใต้สถานการณ์และข้อจากัดในขณะนัน้
ข้อสงวนสิทธิ ์
1. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะปรับเพิม่ หรือลดอัตรา Gate threshold รวมถึงเปลี่ยนแปลง gate period ได้ตามดุลยพินิจของบริษทั
จัดการ โดยจะปรับลดไม่ต่ ากว่า Redemption Gate ขัน้ ต่ าที่ระบุในโครงการ และไม่ เกิน Gate period สูงสุด ที่ระบุในโครงการ
ทัง้ นี้ รายละเอียดวิธกี ารคานวณเป็ นไปตามวิธที บ่ี ริษทั จัดการกาหนด
2. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนหรือสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ทีป่ ระกาศใช้
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะเปลี่ยนแปลงแนวทางดาเนินการระหว่ างการทา Redemption Gate ได้แก่การยกเลิก Redemption
Gate ก่อนระยะเวลาทีก่ าหนด การใช้เครื่องมืออื่นแทน Redemption Gate เป็ นต้น (ถ้ามี) ทัง้ นี้ ในกรณีทไ่ี ม่สามารถชาระค่าขาย
คืนหน่วยลงทุนในส่วนทีเ่ หลือได้ บริษทั จัดการอาจพิจารณายกเลิก คาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนทัง้ หมดทีค่ า้ งอยู่ในรายการ และแจ้งผู้
ถือหน่วยลงทุนทีถ่ ูกยกเลิกคาสั ่งโดยไม่ชกั ช้า
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4. บริษัท จัดการขอสงวนสิท ธิท่ีจะนาข้อ มูลของหน่ วยลงทุ นทุ กชนิ ด (ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือ ตัด สินใจเรื่อ งต่าง ๆ ที่
เกีย่ วข้องการการใช้เครื่องมือ Redemption Gate ในวันทาการนัน้
5. บริษัท จัดการขอสงวนสิท ธิไม่ใช้เครื่องมือ Redemption Gate ดังกล่าวในกรณีท่พี ิจารณาแล้วว่าคาสั ่งซื้อ -ขาย-สับเปลี่ยนหน่ วย
ลงทุนไม่มผี ลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมีนัยสาคัญ โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษทั จัดการ
การพิจารณาใช้เครื่องมือ
1. บริษทั จัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate ทีแ่ ตกต่างกันในแต่ละวันทาการทีม่ กี ารใช้เครื่องมือนี้โดยเป็ นไปตามดุลยพินิจของ
บริษทั จัดการ โดยคานึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและความเหมาะสมในทางปฏิบตั เิ ป็ นสาคัญ
2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีท่เี กิดสถานการณ์ ไม่ปกติ หรือประเมินว่า สถานการณ์อาจจะไม่ปกติ
โดยบริษทั จัดการอาจกาหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชีส้ ถานการณ์ทไ่ี ม่ปกติดว้ ย Gate threshold ได้ โดยคานึงถึงปั จจัยทีเ่ กี่ยวข้องกับสภาพ
คล่องของกองทุนรวมเป็ นสาคัญ ทัง้ นี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ มีความผันผวนในตลาดซื้อขาย
ทรัพย์สนิ สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สนิ ลดลงจากภาวะปกติ สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินว่าสภาพคล่องของ
กองทุนจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม เกิดการไถ่ถอนผิดปกติ เกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate
ทีก่ าหนดไว้ หรือปั จจัยอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ รวมถึงปั จจัยอื่นๆ ที่กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ท่ี
กองทุนรวมลงทุน เป็ นต้น
กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ redemption gate บริษทั จัดการจะพิจารณาดาเนินการให้
สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ่ มเติ ม :
กองทุ นรวม feeder fund และ fund of funds และกองทุ นทีม ีการลงทุ น แบบ Cross Investing Fund เมื่อ กองทุ นปลายทางมีการใช้
Redemption gate บริษทั จัดการจะพิจารณาดาเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ่ มเติ ม : เมื่อกองทุนปลายทางใช้ redemption gate บริษทั จัดการจะดาเนินการให้สอดคล้องกับ กองทุนปลายทาง ตาม
ข้อมูลทีไ่ ด้รบั จาก กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ่งผูถ้ อื หน่วยอาจจะได้รบั ชาระเงินจากคาสั ่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและ
สับเปลี่ยนออก เฉลี่ยตามสัดส่วน (pro-rata basis) ของคาสั ่งรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ณ วันทีใ่ ช้ Redemption Gate
หรือเป็ นไปตามดุลพินิจของบริษทั จัดการ และคานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผูถ้ อื หน่วยลทุนเป็ นสาคัญ
อย่างไรก็ตาม บริษทั จัดการอาจพิจารณาไม่ใช้เครื่องมือให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางก็ได้ ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการพิจารณาแล้วว่า
คาสั ่งซื้อ-ขาย-สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนไม่มผี ลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมี นัยสาคัญ หรือเห็นว่าการใช้เครื่องมืออื่นมี
ความเหมาะสมในทางปฏิบตั มิ ากกว่า ขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษทั จัดการ ทัง้ นี้ โดยคานึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็ นสาคัญ
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการเพิม่ เติม/เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและ/หรือหลักเกณฑ์การใช้ Redemption gate ให้สอดคล้องกับกองทุน
ต่างประเทศทีก่ องทุนไทยลงทุน ในกรณีทก่ี องทุนไทยมีการเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวม หรือมีการเปลี่ยน
กองทุนหลักในอนาคต (ถ้ามี)
- การไม่ ขายหรือ ไม่ รบั ซื้อ คืนหน่ วยลงทุ นตามคาสั ่งที่รบั ไว้ห รือ จะหยุดรับคาสั ่งซื้อ หรือ คาสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุ น (suspension of
dealings)
บริษทั จัดการกองทุนรวมสามารถดาเนิ นการได้สูงสุดไม่เกิ น (วันทาการ) : 1
เว้นแต่จะได้รบั การผ่อนผันเวลาดัง กล่าวจากสานักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและ
สมเหตุสมผลว่า จาเป็ นต้องระงับการซื้อขายหน่ วยลงทุ นโดยได้รบั ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิด เหตุตามประกาศ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์กาหนด
บริษทั จัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่ วยลงทุนตามคาสั ่งทีร่ บั ไว้แล้วหรือจะหยุดรับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่ วย
ลงทุน (suspension of dealings) ได้ดว้ ยเหตุอ่ืนใดดังต่อไปนี้ ซึ่งไม่เกินกว่ากรณีท่ปี ระกาศคณะกรรมการกากับ หลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์กาหนด
1. เป็ นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคาสั ่งซื้อหน่วยลงทุนทีร่ บั ไว้แล้ว หรือเป็ นการหยุดรับคาสั ่งซื้อหน่วยลงทุนแก่ผลู้ งทุน เฉพาะราย
เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้
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(ก) บริษทั จัดการกองทุนรวมมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าผูล้ งทุนรายนัน้ ๆ มีส่วนเกีย่ วข้องกับการกระทาอย่างใดอย่างหนึ่ งดังนี้
(1) การกระทาทีเ่ ป็ นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกีย่ วกับการป้ องกันและปราบปรามการฟอก
เงินไม่ว่าจะเป็ นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ
(2) การให้การสนับสนุ นทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(3) การกระทาทีเ่ ป็ นการปฏิบตั ติ ามคาสั ่งเกีย่ วกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สนิ โดยบุคคลผูม้ อี านาจตามกฎหมาย
(ข) บริษทั จัดการกองทุนรวมไม่สามารถดาเนินการรูจ้ กั ลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกีย่ วกับลูกค้าได้ในสาระ
สาคัญ
2. อยู่ในระหว่างดาเนิน การเปลี่ยนให้บริษัท จัดการกองทุ นรวมรายอื่นเข้าบริห ารจัดการกองทุ นรวมภายใต้การจัดการของตนอัน
เนื่องมาจาก การที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะ กรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการดารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุน
ส่วนบุคคล การเป็ นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์ และการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ทเ่ี ป็ น หน่วยลงทุน และการเป็ น
ผูจ้ ดั การเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึง่ ให้กระทาได้ไม่เกิน 3 วันทาการ
10. กาหนดเวลาในการคานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุนและราคาหน่ วยลงทุน :
คานวณภายใน : 2 วันทาการ
และประกาศภายใน : 3 วันทาการ
รายละเอียดเพิ่ มเติ ม :
1. บริษทั จัดการจะคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธกี ารทีส่ านักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกาหนด และตามทีส่ มาคมบริษทั จัดการลงทุนกาหนดโดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.
1.1 มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
1.2มูลค่าหน่วยลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า
1.3 มูลค่าหน่วยลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
1.4 มูลค่าหน่วยลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
1.5 มูลค่าหน่วยลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
1.6 มูลค่าหน่วยลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
1.7 มูลค่าหน่วยลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
1.8 มูลค่าหน่วยลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม
บริษัทจัดการจะใช้ราคาหน่ วยลงทุนในต่างประเทศ ณ สิ้นวันทาการ ในการคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ ราคาขายหน่ วยลงทุน และ
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
อนึ่ง ในการใช้อตั ราแลกเปลี่ยนเพื่อคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิเป็ นเงินบาท บริษทั จัดการจะใช้อตั ราแลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศ
(Spot Rate) ทีป่ ระกาศโดย Bloomberg ณ วันทาการคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน ทีเ่ วลาประมาณ 16.00 น.เป็ น
เกณฑ์ในการคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิเป็ นเงินบาท
ทัง้ นี้ หากข้อมู ลดังกล่าวไม่ปรากฏอยู่ในระบบข้างต้น บริษัท จัดการขอสงวนสิท ธิในการใช้อตั ราแลกเปลี่ยนที่อ้า งอิงจาก แหล่งอื่น
ภายใต้ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ เช่น อัตราแลกเปลี่ยนจาก APEX ณ วันทาการคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิและมูล ค่า
หน่วยลงทุนทีเ่ วลาประมาณ 16.00 น. หรือระบบอื่นใดทีม่ กี ารเผยแพร่ขอ้ มูลและสามารถอ้างอิงได้ เป็ นต้น เป็ นเกณฑ์ในการคานวณ
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิเป็ นเงินบาท โดยอัตราแลกเปลีย่ นเพื่ออ้างอิงจะต้องเป็ นไปตามประกาศสมาคม หรือประกาศทีเ่ กีย่ วข้องกาหนด
การคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิแยกตามรายชนิดของหน่วยลงทุน ผูล้ งทุ นสามารถศึกษารายละเอียดได้ท่ี : https://www.principal.th/
ในกรณี ท่รี าคาหน่ วยลงทุ นไม่ถูกต้ อง บริษัท จัดการจะดาเนินการและชดเชยราคาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กาหนดในประกาศ
คณะกรรมการก ากับ ตลาดทุ น และหรือ ประกาศสานั ก งานคณะกรรมการก ากับ หลักทรัพ ย์ และตลาดหลัก ทรัพ ย์ว่ าด้ว ยเรื่อ งการ
ดาเนินการในกรณีทม่ี ลู ค่าหน่วยลงทุนหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
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ในกรณีทไ่ี ด้รบั ความเห็นชอบจากผูด้ ูแลผลประโยชน์ เนื่องจากมีเหตุจาเป็ นและสมควรทีอ่ ยู่นอกเหนือการควบคุม ของบริษทั จัดการ
โดยเหตุดงั กล่าวส่งผลให้บริษทั จัดการไม่ได้รบั ข้อมูลเกีย่ วกับราคาของทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนลงทุน หรือไม่สามารถคานวณหรือประกาศ
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืน หน่วยลงทุนได้ บริษทั จัดการจะดาเนินการประกาศ
สาเหตุ และแนวทางปฏิบตั ใิ ห้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทราบผ่านช่องทาง ทีเ่ ข้าถึงได้ง่ายและทัวถึ
่ ง ภายในเวลาทีผ่ ลู้ งทุนสามารถใช้ประโยชน์
จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
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แนวทางในการใช้สิทธิ ออกเสียงและการดาเนิ นการใช้สิทธิ ออกเสียง
ผูล้ งทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สทิ ธิออกเสียงและการดาเนินการใช้สทิ ธิออกเสียงในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ต่างๆ ในรอบปี
ปฏิทนิ ได้จาก website ของบริษทั จัดการ (www.principal.th)
รายชือ่ บุคคลที่เกี่ยวข้องที่มกี ารทาธุรกรรมกับกองทุนรวม
กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล เอเชีย แปซิ ฟิก ไดนามิ ก อิ นคัม อิ ควิตี้
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565
Principal Asset Management Berhad (ประเทศมาเลเซีย)
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการท าธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ กองทุนรวมได้ท่ี บริษัทจัดการ
โดยตรง หรือที่ website ของบริษทั จัดการ (www.principal.th) และสานักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)

รายชื่อผู้จดั การกองทุนที่บริหารจัดการกองทุนรวม
กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล เอเชีย แปซิ ฟิก ไดนามิ ก อิ นคัม อิ ควิตี้
1. นายศุภกร ตุลยธัญ, CFA
2. นายวิทยา เจนจรัสโชติ, CISA
3. น.ส.วิรยิ า โภไคศวรรย์
4. นายธนา เชนะกุล, CFA
5. นายประพจน์ อ้วนเจริญกุล
หมายเหตุ : ผู้ ล งทุ น สามารถดู ร ายชื่ อ ผู้ จ ัด การกองทุ น ทั ง้ หมดได้ ท่ี website ของบริษั ท จัด การ
(www.principal.th)
รายงานรายละเอียดการรับค่าตอบแทน หรือประโยชน์ อื่นใดที่มิใช่ดอกเบีย้ หรือผลประโยชน์ ทั ่วไปที่เกิ ดจากการลงทุน
- ไม่มี รายงานการรับผลประโยชน์ ตอบแทนเนื่ องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)
ของธุรกิ จกองทุนรวม
- ไม่มกี ารรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission) ค่านายหน้ าทัง้ หมดจากการที่บริษทั สังซื
่ ้อขายหลักทรัพย์ฯ
- ไม่มี - (เป็ นการซื้อ/ขายหน่วยลงทุน)

ส่วนข้อผูกพัน

ข้อผูกพัน
1. บริษทั จัดการ
ชื่อบริษทั จัดการ : บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนพรินซิเพิล จากัด
ทีอ่ ยู่ (ภาษาไทย) :
เลขที่ 44 อาคารธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ชัน้ 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ทีอ่ ยู่ (ภาษาอังกฤษ) :
44 CIMB THAI BANK BUILDING, 16TH FLOOR, LANGSUAN ROAD, LUMPHINI, PATHUM WAN, Bangkok 10330
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
(1) ยื่นคาขอจดทะเบียนกองทรัพย์สนิ ซึ่งเป็ นเงินทีไ่ ด้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็ นกองทุนรวมต่อสานักงานคณะกรรมการก.ล.ต.
ภายใน 15 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันปิ ดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครัง้ แรก
(2) เมื่อได้รบั อนุ มตั ใิ ห้จดั ตัง้ และจัดการกองทุนรวม จัดให้มขี อ้ ผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่ วยลงทุนกับบริษทั จัดการ สัญญาแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์
และหนังสือชีช้ วน ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(3) จัดส่ง แจกจ่าย หรือ จัดให้ม ีห นังสือ ชี้ช วนที่เ ป็ น ปั จ จุบัน จัดให้ม ีใบจองซื้อ หน่ วยลงทุ น หรือ ใบค าสั ่งซื้อ หน่ วยลงทุ นของกองทุ นรวมตาม
หลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(4) ชี้แจงและดาเนินการให้ผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการซื้อขายหน่ วยลงทุนชี้แจงข้อมูลให้ผถู้ อื หน่ วยลงทุนหรือผูท้ ส่ี นใจ จะลงทุน
ทราบในกรณีทม่ี กี ารแก้ไขเพิม่ เติมโครงการ หรือมีเหตุการณ์ทม่ี ผี ลกระทบอย่างมี นัยสาคัญต่อสิทธิประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนหรือต่อการ
ตัดสินใจในการลงทุนหรือต่อการเปลีย่ นแปลงในราคาของหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
(5) เสนอขายหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(6) เสนอขายหน่ วยลงทุ นเกินจานวนเงินทุ นของโครงการได้ไม่เกินร้อ ยละ 15 ของจานวนเงินทุนของโครงการ หากบริษัทจัดการแสดงความ
ประสงค์ดงั กล่าวไว้อย่างชัดเจนในโครงการ
(7) ออกใบหน่วยลงทุน หรือหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน หรือปรับปรุงรายการในสมุดบัญชีแสดงสิทธิ
ในหน่วยลงทุนให้เป็ นปั จจุบนั และส่งให้ผถู้ อื หน่วยลงทุน ตามรายละเอียดทีร่ ะบุไว้ในโครงการ
(8) ลงทุนในหรือมีไว้ซง่ึ หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง แล้วแต่กรณี ตามรายละเอี ยดที่
ระบุไว้ในโครงการ และจัดทารายงานตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(9) คานวณและประกาศมูลค่าทรัพ ย์สินสุท ธิ มูลค่าหน่ วยลงทุ น ราคาขายหน่ วยลงทุ น และราคารับซื้อ คืนหน่ วยลงทุ น ของกองทุนรวมตาม
ระยะเวลา หลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(10) ดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนดในกรณีท่มี ูลค่าทรัพย์สนิ สุท ธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน
จานวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไม่ถูกต้อง(11) ขายหรือรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนของ
กองทุนเปิ ด ตามรายละเอียดทีร่ ะบุไว้ในโครงการและตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(12) บริษทั จัดการอาจเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนคืนแก่ผถู้ อื หน่ วยลงทุนที่ได้มคี าสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุนของกองทุนเปิ ดได้
ตามรายละเอียดทีร่ ะบุไว้ในโครงการและตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(13) บริษทั จัดการอาจไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่ วยลงทุนตามคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุนที่ได้รบั ไว้แล้วหรืออาจหยุดรับคาสั ่งซื้ อหรือ
คาสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุนได้ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในโครงการและตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศ
กาหนด
(14) ในกรณีทก่ี องทุนเปิ ดไม่สามารถชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนได้ และผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีส่ ั ่งขายคืนหน่วยลงทุนตกลงที่
จะรับชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นแทนเงินบริษทั จัดการอาจชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็ นหลักทรั พย์
หรือทรัพย์สนิ อื่นได้ โดยได้รบั ความเห็นชอบจากผูด้ ูแลผลประโยชน์ ทัง้ นี้ ตามทีก่ าหนดในรายละเอียดโครงการและตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ทีส่ มาคมกาหนด
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(15) จัดทางบการเงินของกองทุนรวมให้เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีสาหรับกิจการทีม่ ธี ุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน และตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ
ทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(16) จัดทารายงานทุกรอบปี บญ
ั ชี เพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนเปิ ดของรอบปี บญ
ั ชี และส่งรายงานดังกล่าวให้แก่ผู้ถอื หน่วยลงทุนทีม่ ชี ่อื อ ยู่ใน
ทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนและสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในสามเดือนนับแต่ วนั สิ้นปี บญ
ั ชี ทัง้ นี้ หากบริษทั จัดการเลือกจัดทาและส่ง
รายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนตามปี ปฏิท ินให้ระยะเวลาการส่งรายงานเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมของรอบปี บญ
ั ชีขยายเป็ น
ภายในสีเ่ ดือนนับแต่วนั สิน้ ปี บญ
ั ชี
(17) จัดทารายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปี บญ
ั ชีหรือปี ปฏิทนิ เพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนเปิ ดของรอบระยะเวลาหกเดือนนัน้ และ
ส่งรายงานดังกล่าวให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทีม่ ชี ่อื อยู่ในทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนและสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในสองเดือนนับแต่วนั สิ้น
รอบระยะเวลาหกเดือนดังกล่าว ทัง้ นี้ ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการเลือกจัดทาและส่งรายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนตามรอบปี บญ
ั ชี ให้บริษัท
จัดการได้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ งจัดทาและส่งรายงานดังกล่าวในรอบระยะเวลาหกเดือนหลังสาหรับปี บญ
ั ชีนนั ้
(18) จัดให้มรี ายงานทุกรอบปี บญ
ั ชี รายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปี บญ
ั ชีหรือปี ปฏิทนิ ของรอบระยะเวลาล่าสุดไว้ ณ ทีท่ าการทุกแห่ง
ของบริษัทจัดการ และสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุ นการขายหรือ รับซื้อ คืนที่ใช้ในการซื้อ ขายหน่ วยลงทุน เพื่อให้ผู้ถือหน่ วยลงทุ น
สามารถตรวจดูได้และจัดสาเนาให้เมื่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนร้องขอ
(19) จัดทาและส่งรายงานเกี่ยวกับข้อมูลการจัดการกองทุนรวมสาหรับทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปี บญ
ั ชีหรือของรอบปี ปฏิทนิ และรายงาน
ทุกรอบปี บญ
ั ชีของกองทุนตามทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด และส่งรายงานดังกล่าวแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนทีม่ ชี ่อื อยู่ในทะเบียนผูถ้ อื
หน่วยลงทุนและสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 2 เดือนนับแต่วนั สิ้นรอบระยะเวลา 6 เดือน และ ภายใน 3 เดือนนับแต่วนั สิ้นปี บญ
ั ชี
ทัง้ นี้ หากบริษทั จัดการเลือกจัดทาและจัดส่งรายงานรอบปี บญ
ั ชีตามรายงานรอบปี ปฎิทนิ บริษทั จัดการสามารถขยายระยะเวลาการส่งรายงาน
เพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมเป็ นภายใน 4 เดือนนับแต่วนั สิ้นรอบปี บญ
ั ชีของกองทุน ตามลาดับ การจัดส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนนัน้ ให้บริษทั จัดการจะดาเนินการอย่างน้อยด้วยวิธกี ารอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(1) จัดส่งรายงานดังกล่าวในรูปแบบเอกสารสิง่ พิมพ์ หรือ สื่อบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
(2) เผยแพร่รายงานดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษทั จัดการกองทุนรวม ทัง้ นี้ ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หน่วยลงทุนแจ้งความประสงค์ให้จดั ส่งรายงานดัง
กล่าวโดยวิธกี ารตาม (1) ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมดาเนินการตามวิธกี ารดังกล่าวด้วยทัง้ นี้ ในกรณีทบ่ี ริษัทจัดการเลือกจัดทารายงาน
รอบปี บญ
ั ชีของกองทุน บริษทั จัดการจะได้รบั การยกเว้นไม่ตอ้ งจัดทาและจัดส่งรายงานในรอบระยะเวลา 6 เดือนหลังสาหรับรอบระยะเวลา
บัญชีนนั ้ เว้นแต่ในกรณีทค่ี ณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขเป็ นอย่างอื่ น
(20) จัดให้มผี สู้ อบบัญชีของกองทุนรวมทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต ตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผูส้ อบบัญชี
(21) จัดให้มผี ดู้ ูแลผลประโยชน์ทม่ี คี ุณสมบัตติ ามประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต ว่าด้วยคุณสมบัตขิ องผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
และหากมีเหตุตอ้ งเปลีย่ นตัวผูด้ ูแลผลประโยชน์ไม่ว่าเพราะเหตุใด บริษทั จัดการจะกระทาได้ต่อเมื่อได้รบั อนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ก่อน
(22) ประสานงานกับผู้ดูแลผลประโยชน์ตามรายละเอียดในสัญญาแต่งตัง้ ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน เช่น การส่งมอบ รับมอบ แปลงสภาพ
จาหน่าย จ่ายโอน ชาระ รับชาระค่าหลักทรัพย์ การรับและจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุน
(23) แต่งตัง้ นายทะเบียนของกองทุนตามทีบ่ ริษทั จัดการเห็นสมควร
(24) แต่งตัง้ ผูช้ าระบัญชีกองทุนเมื่อยุตหิ รือเลิกกองทุน ทัง้ นี้ โดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
(25) ดาเนินการทีเ่ กี่ยวเนื่องกับการบริหารจัดการกองทุน เช่น การเข้าร่วมประชุมผู้ถอื หลักทรัพย์ท่กี องทุนลงทุน ดูแล ติดตามสิทธิของกองทุ น
การดาเนินการทางกฎหมายเพื่อประโยชน์ของกองทุน
(26) ดาเนินการเลิกกองทุนเมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผถู้ อื หน่วยลงทุนของกองทุนเข้าข่ายต้องเลิกกองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
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(27) ดาเนินการแก้ไขเพิม่ เติมรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(28) ขอรับใบแทนหลักฐานการรับจดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวมต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนดในกรณีทห่ี ลักฐานดังกล่าวสูญหายหรือถูกทาลาย
(29) ปฏิบตั กิ ารอื่น ๆ เพื่อให้บรรลุซ่งึ วัตถุประสงค์ของกองทุนและรัก ษาไว้ซ่งึ ผลประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนภายใต้ขอบเขต หน้าที่ และความ
รับผิดชอบของบริษทั จัดการ โดยปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และหรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ ทีม่ อี ยู่ในปั จจุบนั และที่แก้ไขเพิม่ เติมในอนาคต บริษทั จัดการกองทุนรวมมีหน้าที่
ปฏิบตั ติ ามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุน กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจน
ประกาศ กฎ หรือคาสั ่งที่ออกโดยอาศัยอานาจตลาดหลักทรัพย์แห่งกฎหมายดังกล่าว ทัง้ นี้ในกรณีท่ขี ้อกาหนดในข้อผูกพันหรือโครงก าร
จัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคาสั ่งดังกล่าว หากบริษทั จัดการกองทุนได้ดาเนินการให้เป็ นไป
ตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคาสั ่งนัน้ ให้ถอื ว่าบริษทั จัดการกองทุน ได้ปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว
เงื่อนไขการเปลีย่ นบริษทั จัดการ : ในกรณีทม่ี กี ารเปลีย่ นบริษทั จัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคาสั ่งของสานักงานหรือโดยเหตุอ่นื ใดตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษทั จัดการกองทุนรวมต้องดาเนินการตามทีจ่ าเป็ นเพื่อให้บริษทั จัดการกองทุนรวมรายใหม่เข้าทาหน้า ทีต่ ่อไปได้ซง่ึ
รวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษทั จัดการกองทุนรวมรายใหม่
2. ผู้ดแู ลผลประโยชน์
ชื่อ : ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
ทีอ่ ยู่ : อาคาร 140 ไวร์เลส (140 WIRELESS) ชัน้ 11 12 และ 14 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
(1) ดูแลให้บริษทั จัดการปฏิบตั ติ ามหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบตามทีร่ ะบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนและข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่วยลงทุนกับ
บริษัท จัดการ พระราชบัญ ญัติหลักทรัพย์และตลาดหลั กทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือ ประกาศสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ ทีม่ อี ยู่ในปั จจุบนั และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมในอนาคต โดยเคร่งครัด
(2) รับฝากทรัพย์สนิ ของกองทุนโดยแยกไว้ต่างหากจากทรัพย์สนิ อื่น รวมถึงการดูแลและเก็บรักษาทรัพย์สนิ ของกองทุน รับเงินและทรัพย์สนิ ต่าง
ๆ ที่กองทุ นพึงได้รบั จากการจัดตัง้ และจัดการกองทุ น เช่น เงินปั นผล ดอกเบี้ยรับจากหลักทรัพย์ ผลตอบแทน เงินต้นอื่นใดที่ไ ด้จ าก
หลักทรัพย์หรือจากการจาหน่ายหรือเวนคืนหลักทรัพย์ เงินชาระค่าซื้อหน่ วยลงทุน หรือเงินได้อ่นื ใดของกองทุน โดยดูแล รับฝากและเก็บ
รักษาไว้ในบัญชีเงินฝากและหรือบัญชีทรัพย์สนิ ของกองทุนพร้อมทัง้ ดูแลให้การเบิกจ่ายทรัพย์สนิ ของกองทุนเป็ นไปตามทีร่ ะบุไว้ในโครงการ
จัดการกองทุ น รวมถึงการจ่ายเงินจากบัญ ชีเงินฝากของกองทุ นเพื่อ เป็ นค่ าใช้จ่ ายของกองทุ นตามคาสั ่งของบริษัท จัดการ ทัง้ นี้ผู้ดูแ ล
ผลประโยชน์จะรับผิดชอบต่อความเสียหาย ความสูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ทีเ่ กิดขึน้ จากการไม่สามารถดาเนินการรับหรือจ่ายเงินได้ทนั
ตามกาหนดเวลาตามคาสั ่งของบริษทั จัดการ
(3) จัดทาบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สนิ ของกองทุน เช่น จัดทารายงานการดาเนินการตามคาสั ่งของบริษทั จัดการในการรับเงินและทรัพย์สิน
ต่าง ๆ ที่กองทุนพึงได้รบั จากการจัดตัง้ และจัดการกองทุน เช่น เงินปั นผล ดอกเบี้ย การจาหน่ ายหลักทรัพย์ จัดทาบัญชีและรับรองความ
ถูกต้องของทรัพย์สนิ ของกองทุนทีร่ บั ฝากไว้
(4) จัดให้มกี ารรับมอบ ส่งมอบ เปลีย่ นแปลง จาหน่าย รับชาระ ชาระราคาหลักทรัพย์ และโอนหลักทรัพย์ต่าง ๆ ทีเ่ ป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุน ตาม
คาสั ่งของบริษทั จัดการ โดยผูด้ ูแลผลประโยชน์จะได้ตรวจสอบรายละเอียดทีเ่ กีย่ วข้องให้ถูกต้องครบถ้วนก่อน
(5) จัดทารายงานการคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน ราคาขายหน่ วยลงทุน ราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุนและ
รายงานเกีย่ วกับเงินสดของกองทุน
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(6) แจ้งและรายงานให้บริษทั จัดการทราบถึงสิทธิทเ่ี กี่ยวเนื่องกับทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนลงทุน เช่น สิทธิในการเข้าประชุมผู้ ถอื หุน้ สิทธิในการจองหุ้น
เพิม่ ทุน สิทธิในการรับเงินปั นผลหรือดอกเบี้ยหรือเงินได้อ่นื ใดจากหลักทรัพย์ รวมถึงการแจ้งการเปลี่ยนแปลงของหลักทรัพย์ทม่ี ผี ลกระท บ
ต่อกองทุน เช่น การเปลีย่ นแปลงมูลค่าหลักทรัพย์ เป็ นต้น หรือสถานะการปิ ดโอนของหลักทรัพย์ โดยทันทีทผ่ี ดู้ ูแลผลประโยชน์ได้
รับทราบข้อมูลเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
(7) จัดทารายงานเสนอต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการกระทาการหรืองดเว้นกระทาการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่
กองทุน หรือไม่ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามมาตรา 125 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
(8) ดาเนินการฟ้ องร้องบังคับคดีให้บริษทั จัดการปฏิบตั ติ ามหน้าทีข่ องตนหรือฟ้ องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษทั จัดการ ทัง้ นี้
เพื่อประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทัง้ ปวง หรือเมื่อได้รบั คาสั ่งจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ นี้ ค่าใช้จ่ายในการฟ้ อง ร้องบังคับคดี
เพื่อประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนในกองทุนให้เรียกร้องจากทรัพย์สนิ กองทุนนัน้
(9) รับรองความถูกต้องในการคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ และมูลค่าหน่ วยลงทุน ราคาขายหน่ วยลงทุน ราคารับซื้อคืนหน่ วย
ลงทุน จานวนหน่วยลงทุนทีเ่ พิม่ ขึ้นจากการจาหน่ ายหน่วยลงทุนให้ผถู้ อื หน่วยลงทุน และจานวนหน่วยลงทุนที่ลดลงจากการขายคืนหน่ วย
ลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุน ซึ่งบริษทั จัดการคานวณไว้ตามทีร่ ะบุในรายละเอียดโครงการ ทัง้ นี้ผดู้ ูแลผลประโยชน์จะต้องร่วมรับผิดชอบต่อ
ความสูญเสีย ความเสียหาย ความรับผิด และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมใด ๆ ทีเ่ กิดขึน้ จากความผิดพลาดในการคานวณมูลค่าทรัพย์สิน
มูลค่าทรัพย์สิน สุท ธิ มูลค่าหน่ วยลงทุ น ราคาขายหน่ ว ยลงทุ น และราคารับ ซื้อ คืน หน่ วยลงทุ นที่บริษัท จัด การได้คานวณไว้และผู้ดู แ ล
ผลประโยชน์ได้รบั รองความถูกต้องแล้ว
(10) ให้ความเห็นชอบเมื่อบริษัท จัดการเห็ นว่ามีเหตุจาเป็ นท าให้ไม่สามารถจาหน่ าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนได้อย่ าง
สมเหตุสมผล ไม่สามารถคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนได้อย่างเป็ นธรรมและเหมาะสม หรือมีเหตุจาเป็ นอื่นใดเพื่อคุม้ ครองประโยชน์
ของผูถ้ อื หน่วยลงทุน ซึง่ บริษทั จัดการจะไม่ขายหรือไม่ รบั ซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนทีไ่ ด้รบั มาแล้ว หรือจะ
หยุดรับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุน หรือให้ความเห็นชอบกรณีการชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น
แทนเงิน การรับชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สนิ อื่นแทนการชาระหนี้ ตามตราสารแห่งหนี้ตามวิธที ค่ี ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด กรณีราคา
ขายหรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และกรณีอ่นื ใด ทีก่ ฎหมายหรือประกาศทีเ่ กี่ยวข้องกาหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผูด้ ูแล
ผลประโยชน์
(11) ให้ความเห็นชอบแก่บริษทั จัดการในการกาหนดวิธคี านวณมูล ค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนตามราคาทีเ่ ป็ นธรรม เมื่อมีเหตุจาเป็ นทาให้วธิ คี านวณ
มูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนตามวิธปี กติไม่สามารถคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมได้อย่างเป็ นธรรมและเหมาะสม หรือมีเหตุจาเป็ น
อื่นใดเพื่อ คุ้ม ครองประโยชน์ ของผู้ถือ หน่ วยลงทุน หรือในกรณีท่เี ป็ นทรั พย์สินอื่นของกองทุ นที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไม่ได้มี
ประกาศกาหนดรายละเอียดไว้
(12) ให้ความเห็นเกี่ยวกับการจัดการกองทุนของบริษทั จัดการ เพื่อเป็ นข้อมูลประกอบในการจัดทารายงานตามทีป่ ระกาศคณะกรรมการก.ล.ต.
หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด เช่น รายงานทุกรอบปี บญ
ั ชี รายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปี บญ
ั ชีหรือปี ปฏิทนิ โดย
ผูด้ ูแลผลประโยชน์จะจัดทาและนาส่งถึงบริษทั จัดการภายใน 60 วันนับแต่วนั สิน้ รอบบัญชีของกองทุน และ 30 วัน นับแต่วนั สิน้ รอบบัญชีของ
กองทุนหรือปี ปฏิทนิ ตามลาดับ
(13) เมื่อ เกิดเหตุ ท่ตี ้อ งเลิก กองทุ น ผู้ ดูแลผลประโยชน์ จะสิ้นสุ ด หน้ าที่เมื่อ ผู้ชาระบัญ ชีของกองทุ น ได้จ ดทะเบีย นเลิก กองทุ น กับ ส านั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ นี้ ในระหว่างทีก่ ารชาระบัญชียงั ไม่ส้นิ สุด ผูด้ ูแลผลประโยชน์จะดูแลและรับฝากทรัพย์สนิ ของกองทุนจนกว่าจะจด
ทะเบียนเลิกกองทุนดังกล่าวกับสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรียบร้อยแล้ว และผูด้ ูแลผลประโยชน์จะดูแลตรวจสอบให้ผชู้ าระบัญชีปฏิบตั ิ
ตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงานคณะกรรมการก.ล.ต. และ
หากผูช้ าระบัญชีกระทาการหรืองดเว้นกระทาการตามทีก่ ฎหมายที่เกี่ย วข้องประกาศกาหนด จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุน ผูด้ ูแล
ผลประโยชน์ของกองทุนจะรายงานให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน
(14) จ่ายเงินคืนให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนตามคาสั ่งของผูช้ าระบัญชี
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(15) กรณีทส่ี ญ
ั ญาสิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ผูด้ ูแลผลประโยชน์จะดาเนินการโอน และหรือส่งมอบทรัพย์สนิ และข้อมูลเอกสารทัง้ หมดของ
กองทุ น ให้แ ก่ ผู้ดู แ ลผลประโยชน์ ร ายใหม่ ห รือ ผู้ช าระบัญ ชี (แล้ว แต่ ก รณี ) หรือ ตามค าสั ่งของบริษัท จัด การหรือ ค าสั ่งของส านั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 30 วันนับแต่วนั ทีส่ ญ
ั ญาสิน้ สุดลง
(16) หน้าทีอ่ ่นื ใดตามที่กฎมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมาย ก.ล.ต. กาหนด โดยปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ ทีม่ อี ยู่ใน
ปั จจุบนั และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมในอนาคต
ผู้ดู แ ลผลประโยชน์ มีอ านาจหน้ า ที่แ ละความรับ ผิด ชอบตามที่ก าหนดไว้ใ นสัญ ญาแต่ ง ตัง้ ผู้ ดู แ ลผลประโยชน์ ข องกองทุ น รวม และตาม
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถึงหน้าทีด่ ูแลรักษาประโยชน์ ของผูถ้ อื หน่วยลงทุน และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
ผูด้ ูแลผลประโยชน์ ผูด้ ูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าทีด่ าเนินการตามทีจ่ าเป็ น เพื่อให้ผดู้ ูแลผลประโยชน์รายใหม่ สามารถปฏิบตั หิ น้าที่ ต่อไปได้
ซึ่งการดาเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื่อในหนังสือเพื่อรับรองความถูกต้อง และครบถ้วนของสิง่ ทีส่ ่งมอบให้ผดู้ ูแลผลประโยชน์รายใหม่
หากมีการเปลีย่ นแปลงผูด้ ูแลผลประโยชน์
ในกรณีทผ่ี ดู้ ูแลผลประโยชน์กระทาการ งดเว้นกระทาการ หรือละเลยไม่ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นการดูแลรักษาประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุน ผูถ้ อื ห น่วย
ลงทุนอาจใช้สทิ ธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้ องร้องบังคับคดี
กับผูด้ ูแลผลประโยชน์เพื่อประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทัง้ ปวงได้ผดู้ ูแลผลประโยชน์ตอ้ งไม่กระทาการอันเป็ นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุน
รวมและผู้ถือหน่ วยลงทุ นไม่ว่าการกระทานั น้ จะเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือ ประโยชน์ของผู้อ่ืน เว้นแต่เป็ นการเรีย ก
ค่าตอบแทนในการทาหน้าทีเ่ ป็ นผูด้ ูแลผลประโยชน์หรือเป็ นการดาเนินการในลักษณะทีเ่ ป็ นธรรม และได้เปิ ดเผยข้อมูลให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทรา บ
ก่อนอย่างเพียงพอแล้ว โดยผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีไ่ ด้ทราบ ข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้านในกรณีทก่ี ารดาเนินการใดต้องได้รบั มติของผูถ้ อื หน่ วย
ลงทุน หากบริษทั จัดการกองทุนรวมไม่ดาเนินการขอมติให้ผดู้ ูแลผลประโยชน์มอี านาจดาเนินการตามทีจ่ าเป็ น เพื่อขอมติของผูถ้ อื หน่วยลงทุน ได้
เงื่อนไขการเปลี่ยนผูด้ ูแลผลประโยชน์ :
บริษัทจัดการจะเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์เมื่อปรากฏเหตุข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อ ดังต่อไปนี้ ทัง้ นี้โดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานั กงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
(1) เมื่อบริษทั จัดการหรือผูด้ ูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ ายหนึ่ง มีความประสงค์ จะบอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ าย
หนึ่งทราบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
(2) ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการหรือผูด้ ูแลผลประโยชน์ไม่ปฏิบตั ติ ามหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีไ่ ด้ตกลงไว้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์หรือบริษทั จัดการ อาจ
บอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ โดยบอกกล่าวให้อกี ฝ่ ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน
(3) ในกรณีทม่ี กี ารเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงการจัดการกองทุน หรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายหรือกรณีอ่นื ใด อันจะมีผลเป็ นการเพิม่
ภาระหน้าที่แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที่ดงั กล่าว ผู้ดูแลผลประโยชน์มสี ทิ ธิบอกเลิกสัญญาแต่งตั ้ ง
ผูด้ ูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้บริษทั จัดการทราบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
(4) ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากซึ่งคิดตามจานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจานวนหน่วยลงทุนทีข่ ายได้แล้วทัง้ หมด
ของกองทุนเรียกร้องให้มกี ารเปลีย่ นแปลงผูด้ ูแลผลประโยชน์
(5) ในกรณีทผ่ี ดู้ ูแลผลประโยชน์นาข้อมูลต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดการกองทุนหรือข้อมูลอื่นทีเ่ กี่ยวข้องกับกองทุนไปเปิ ดเผย หรือใช้ใ นทางทีก่ ่อ
หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนหรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์เอง บริษัทจัดการสามารถบอกเลิ กสัญญาแต่งตัง้
ผูด้ ูแลผลประโยชน์ได้ ทัง้ นี้ การบอกเลิกสัญญาจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไม่น้อยกว่า 15 วัน
(6) ในกรณีทผ่ี ดู้ ูแลผลประโยชน์มคี ุณสมบัตไิ ม่เป็ นไปตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยคุณสมบัติ
ของผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมในภายหลัง บริษทั จัดการจะดาเนินการให้ผดู้ ูแลผลประโยชน์แก้ไขคุณสมบัตใิ ห้ถูกต้องภายในสิบห้าวัน
นับแต่วนั ทีบ่ ริษทั จัดการทราบเหตุดงั กล่าว และแจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในสามวันทาการนับแต่
วันทีแ่ ก้ไขเสร็จสิน้
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ในกรณีท่ผี ู้ดูแลผลประโยชน์ม ิได้แก้ไขคุณสมบัติให้ถูกต้องภายในกาหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะขออนุ ญาตเปลี่ยนตัวผู้ดูแล
ผลประโยชน์ต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในสิบห้าวันนับแต่วนั ทีค่ รบกาหนดเวลาดังกล่าว และเมื่อได้รบั อนุญาตแล้ว บริษทั จัดการ
จะแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์รายใหม่แทนโดยพลัน
(7) เมื่อผูด้ ูแลผลประโยชน์เป็ นผูล้ ม้ ละลายตามคาสั ่งศาล
(8) ในกรณีทม่ี เี หตุให้ต้องเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน และต้องแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์อ่นื แทน ให้กระทาได้ต่อเมื่อบริษทั จัดการ
ได้รบั อนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว
ในกรณีผดู้ ูแลผลประโยชน์กระทาการอันเป็ นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวม หรือผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีไ่ ม่เข้าข้อยกเว้นให้กระทาได้หากเป็ น
กรณีทม่ี นี ัยสาคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอานาจบอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ได้สถานทีเ่ ก็บรักษา
ทรัพย์สนิ กองทุนรวม :
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน) เลขที่ 100 ถนนสาทรเหนือ สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร.0-2724-5490, 0-27245207และ/หรือที่บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด และ/หรือที่ บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศจากัด และ/หรือที่
ตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สนิ ทีผ่ ดู้ ูแลผลประโยชน์ได้แต่งตัง้ และ/หรือ ผูร้ บั ฝากทรัพย์สนิ ใด ๆใด
3. นายทะเบียนหน่ วยลงทุน
ชื่อ : บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนพรินซิเพิล จากัด
ทีอ่ ยู่ :44 อาคาร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชัน้ 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0-2686-9595
4. ผู้จดั จาหน่ าย : 5. ผู้ดแู ลสภาพคล่อง (Market Maker) : 6. ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) : 7. ที่ปรึกษาการลงทุน : 8. ที่ปรึกษากองทุน : 9. ผู้ประกัน : 10. ผู้รบั มอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 11. คณะตัวแทนผู้ถือหน่ วยลงทุน : 12. Prime Broker –
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13. สิ ทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่ วยลงทุน
13.1 สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน :
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนมีสทิ ธิในการขายคืนหน่วยลงทุน ตามหัวข้อ "การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน"
13.2 สิทธิในการรับเงินปั นผล :
กองทุนไม่มกี ารจ่ายเงินปั นผล
13.3 สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน :
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนและต้องชาระค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมการโอนตามระเบียบวิธกี ารทีน่ ายทะเบียนกองทุนกาหนด
13.4 ข้อจากัดการโอนหน่วยลงทุน :
สาหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมจะไม่สามารถนาไปจาหน่าย จ่าย โอน จานา หรือนาไปเป็ นหลักประกันมิ
ได้
13.5 สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิม่ เติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธจี ดั การ :
13.5.1 ผูถ้ อื หน่วยลงทุนมีสทิ ธิลงมติเพื่อให้บริษทั จัดการทาการแก้ไขเพิม่ เติมโครงการจัดการกองทุนโดยบริษทั จัดการจะกระทาการตาม
หัวข้อ"การขอมติของผูถ้ อื หน่วยลงทุน และวิธกี ารแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธกี ารจัดการ"
13.5.2 กรณีผถู้ อื หน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนรวม บริษทั จัดการ
จะไม่นับคะแนนเสียงส่วนทีเ่ กินกว่า 1 ใน 3 เว้นแต่กรณีทม่ี กี ารแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผถู้ อื หน่วยลงทุน
เพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผูถ้ อื หน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจานวนทีถ่ อื อยู่
13.6 สิทธิในการได้รบั เงินคืนเมื่อเลิกโครงการ :
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนมีสทิ ธิทจ่ี ะได้รบั เงินคืนเมื่อบริษทั จัดการเลิกกองทุนรวม โดยบริษทั จัดการจะดาเนินการตามหัวข้อ "การชาระบัญชีกองทุ น
รวมและวิธกี ารเฉลีย่ เงินคืนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนเมื่อเลิกโครงการ"
13.7 สิทธิประโยชน์อ่นื ๆ :
การลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม/ชนิดเพื่อการออม ผูถ้ อื หน่วยลงทุนมีสทิ ธิได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษี เมื่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนได้
ดาเนินการตามเงื่อนไขทีก่ ฎหมายภาษีอากรกาหนดไว้ครบถ้วน
รายละเอียดเพิม่ เติม :
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนมีความรับผิดจากัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนทีย่ งั ส่งใช้แก่บริษทั จัดการกองทุนรวมไม่ ครบการทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุนได้แสดงความ
ประสงค์ในการซื้อ หรือ ลงทุ นในหน่ วยลงทุ นของกองทุ น รวมนี้ ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือ ว่าผู้ถือ หน่ วยลงทุ น ดังกล่ าวยอมรับที่จะผูก พัน ตาม
ข้อกาหนดในข้อผูกพันซึง่ ลงนามโดยผูด้ ูแลผลประโยชน์ทไ่ี ด้รบั การแต่งตัง้ จากบริษทั จัดการกองทุนรวมโดยชอบ
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนมีสทิ ธิเรียกให้บริษทั จัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน และคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุนของกองทุนรวมที่ ตน
ถือ ทัง้ นี้ ในกรณีท่มี กี ารแบ่งชนิดของหน่ วยลงทุน สิทธิในการได้รบั ประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุนของผู้ถือหน่ วยลงทุนแต่ละชนิดต้ อง
เป็ นไปตามข้อกาหนดของหน่วยลงทุนชนิดนัน้ ๆ ด้วย
14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิ ทธิ ในหน่ วยลงทุน
14.1 รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
- หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
14.2 เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ :
กองทุนจะใช้ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) โดยจะดาเนินการดังต่อไปนี้เว้นแต่จะได้รบั อนุญาตจากบริษทั จัดการให้ดาเนินการเป็ น
อย่างอื่น
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ข้อผูกพัน
14.2.1 สาหรับการเสนอขายครัง้ แรก
ภายหลังจากทีบ่ ริษทั จัดการได้จดั สรรหน่วยลงทุนให้ผสู้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุน ตามคาสั ่งซื้อทีส่ มบูรณ์และบริษทั จัดการได้รบั ชาระเงินค่า
หน่ วยลงทุนแล้ว นายทะเบียนหน่ วยลงทุนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่ วยลงทุนให้ผู้ถือหน่ วยลงทุน ภายใน 15 วัน
นับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันสิน้ สุดระยะเวลาการเสนอขายครัง้ แรก
14.2.2 สาหรับการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก
ภายหลังจากทีบ่ ริษทั จัดการได้จดั สรรหน่วยลงทุนให้ผสู้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุน ตามคาสั ่งซื้อทีส่ มบูรณ์และบริษทั จัดการได้รบั ชาระเงินค่า
ซื้อหน่วยลงทุนแล้ว นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผถู้ อื หน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทา
การนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันทาการขายหน่วยลงทุน
14.2.3 เมื่อผูถ้ อื หน่ วยลงทุนซื้อและหรือขายคืนหน่ วยลงทุนแต่ละครัง้ และบริษทั จัดการได้ทารายการดังกล่าวสมบูรณ์แล้ว นายทะเบียน
หน่วยลงทุนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผถู้ อื หน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันทาการ
ซื้อขายหน่วยลงทุนรายการนัน้ ๆ ซึ่งบริษทั จัดการจะถือว่ายอดคงเหลือของหน่วยลงทุนของกองทุนทีป่ รากฏในทะเบียนผูถ้ อื หน่วย
ลงทุนตามข้อมูลของนายทะเบียนหน่ วยลงทุนและตามข้อมูลในหนังสือรับรองสิทธิในหน่ วยลงทุนฉบับล่าสุดที่นายทะเบียนหน่ วย
ลงทุนจัดทาและนาส่งให้ผถู้ อื หน่วยลงทุน เป็ นข้อมูลทางทะเบียนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้องและเป็ นปั จจุบนั
14.2.4 ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถแจ้งให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทราบถึงข้อมูลทีผ่ ดิ พลาดหรือไม่ครบถ้วน ในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วย
ลงทุนได้โดยต้องแจ้งให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทราบภายใน 15 วันนับจากวันทีน่ ายทะเบียนได้จดั ส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วย
ลงทุนดังกล่าว
14.2.5 บริษทั จัดการและนายทะเบียนขอสงวนสิทธิทจ่ี ะเปลีย่ นรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจากหนังสือรับรองสิทธิในหน่ วย
ลงทุนเป็ นสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุ น หรือรูปแบบอื่นที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุ ญาต โดยบริษัทจัดการจะปิ ด
ประกาศรายละเอียดทีเ่ กี่ยวข้อง ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ทีท่ ท่ี าการทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของ
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
14.2.6 หากเป็ นกรณีผถู้ อื หน่วยลงทุน 2 คนถือหน่วยลงทุนร่วมกัน นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะบันทึกชื่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนทัง้ หมดเป็ นผูถ้ อื
หน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน โดยจะถือเอาบุคคลทีม่ ชี ่อื แรกในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวมเป็ นผูใ้ ช้สทิ ธิในฐานะผู้
ถือหน่วยลงทุนหรือผูร้ บั เงินทีไ่ ด้จากการขายคืนหน่วยลงทุน
บริษทั จัดการกองทุนรวมจะจัดทาหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน เพื่อให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนสามารถใช้อา้ งอิงต่อ
บริษทั จัดการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได้
ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หน่วยลงทุนจาเป็ นต้องใช้ใบหน่วยลงทุนบริษทั จัดการกองทุนรวมต้องจัดทาใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน
15. กาหนดเวลา วิ ธีการ และข้อจากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผ้ถู ือหน่ วยลงทุน :
กองทุนไม่มกี ารจ่ายเงินปั นผล
16. วิ ธีการชาระเงินหรือทรัพย์สินอื่น
วิธกี ารชาระเงินหรือทรัพย์สนิ อื่นให้แก่ผถู้ อื หน่ วยลงทุน :
หากมีการผิดนัดชาระหนี้หรือมีพฤติการณ์ว่าผูอ้ อกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมจะไม่สามารถชาระหนี้ได้
บริษทั จัดการจะรับชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สนิ อื่นทัง้ ทีเ่ ป็ นหลักประกันและมิใช่หลักประกันเพื่อกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารในการจัดการกองทุนรวมในกรณีทผ่ี อู้ อกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชาระหนี้ ดังนี้
16.1 กรณีทบ่ี ริษทั จัดการได้บนั ทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็ นศูนย์
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16.1.1 เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็ นศูนย์ ผูถ้ อื หน่วยลงทุนทุกรายที่มชี ่อื อยู่ในทะเบียนผูถ้ อื หน่ วยลงทุน ณ
วันทีบ่ ริษทั จัดการได้บนั ทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็ นศูนย์เป็ นผูม้ สี ทิ ธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สนิ ที่ได้จากกา รรับ
ชาระหนี้
16.1.2 เมื่อได้รบั ทรัพย์สนิ มาจากการรับชาระหนี้ บริษทั จัดการจะไม่นาทรัพย์สนิ ดังกล่าวและเงินได้สุทธิจากทรัพย์สนิ ที่ได้จากการรับชาระ
หนี้ มารวมคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม และจะจาหน่ ายทรัพย์สนิ ที่ได้จากการรับชาระหนี้ในโอกาสแรกที่สามารถ
กระทาได้
โดยคานึงถึงประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ เว้นแต่กรณีทผ่ี ถู้ อื หน่วยลงทุนทีม่ สี ทิ ธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการ
รับชาระหนี้ตกลงรับชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สนิ ดังกล่าวแทนเงิน ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ มาคมบริษทั จัดการลงทุนกาหนดโดย
ได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ในระหว่างทีบ่ ริษทั จัดการยังไม่สามารถจาหน่ายทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการรับชาระหนี้ บริษทั จัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ
นัน้ ได้และในกรณีทม่ี คี ่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สนิ บริษทั จัดการจะจ่ายจากเงินสารองรายได้หรือผลประโยชน์ ทไ่ี ด้จากการบริหาร
ทรัพย์สนิ นัน้
16.1.3 เมื่อมีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการรับชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สนิ อื่นในแต่ละครัง้ บริษทั จัดการจะเฉลี่ยเงินได้สุทธิจากทรัพย์ สินที่
ได้จากการรับชาระหนี้คนื ให้แก่ผู้ถือหน่ วยลงทุนทีม่ สี ทิ ธิในเงินได้สุทธินัน้ ภายใน 45 วันนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันที่มเี งินได้สุทธิ และ
จะแจ้งรายละเอียดเกีย่ วกับการเฉลีย่ เงินคืนไปยังสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันทีบ่ ริษทั
จัดการได้เฉลีย่ เงินคืน เว้นแต่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผันระยะเวลาการเฉลีย่ เงินคืนเป็ นอย่างอื่น
ในการเฉลีย่ เงินคืนแต่ละครัง้ ตามข้อ 16.1.3 หากบริษทั จัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่า เงินได้สุทธิจากทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการรับชาระ
หนี้ไม่คุม้ กับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถอื หน่ วยลงทุน บริษทั จัดการอาจนาเงินได้สุทธิดงั กล่าวไปรวมจ่ายในโอกาส
แรกทีก่ ารเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนจะคุม้ กับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ทัง้ นี้ หากได้มกี ารจาหน่ายทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการรับชาร ะ
หนี้จนครบถ้วนและปรากฏว่าเงินได้สุทธินัน้ ไม่คุม้ กับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืน บริษทั จัดการอาจนาเงินได้สุทธิดงั กล่าวมา
รวมคานวณเป็ นมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนก็ได้
16.1.4 เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็ นศูนย์แล้ว ต่อมาปรากฎว่ากองทุนรวมได้รบั ชาระหนี้ตามตราสารแห่งหนี้
หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็ นเงิน บริษทั จัดการจะปฏิบตั ติ ามความในข้อ 16.1.3 โดยอนุโลม
16.2 กรณีทบ่ี ริษทั จัดการไม่ได้บนั ทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็ นศูนย์
16.2.1 ก่อนการรับชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สนิ อื่นทีม่ ใิ ช่หลักประกันในแต่ละครัง้ บริษทั จัดการจะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนโดย
มติพเิ ศษและบริษทั จัดการจะระบุรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนรวมจะได้จากการรับชาระหนี้ มูลค่าของทรัพย์สนิ ประมาณ
การค่าใช้จ่าย พร้อมเหตุผลและความจาเป็ นในการรับชาระหนี้
16.2.2 เมื่อได้รบั ทรัพย์สนิ มาจากการรับชาระหนี้ บริษทั จัดการจะนาทรัพย์สนิ ดังกล่าวมารวมคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวมโดย
จะกาหนดราคาทรัพย์สนิ นัน้ เพื่อใช้ในการคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และวิ ธีการที่สามาคมบริษทั
จัดการลงทุนกาหนดโดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะดาเนินการกับทรัพย์สนิ ดังกล่าวดังนี้
(1) กรณีเป็ นทรัพย์สนิ ประเภททีก่ องทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษทั จัดการอาจมีไว้ซ่งึ ทรัพย์สนิ ดังกล่าวต่อไปเพื่อเป็ น
ทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมก็ได้
(2) กรณีเป็ นทรัพย์สนิ ประเภททีก่ องทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษทั จัดการจะจาหน่ายทรัพย์สนิ ดังกล่าวในโอกาสแรกที่
สามารถกระทาได้โดยคานึงถึงประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ และในระหว่างทีบ่ ริษทั จัดการยังไม่สามารถจาหน่าย
ทรัพย์สนิ ดังกล่าว บริษทั จัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ ดังกล่าว
ในกรณีทม่ี คี ่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สนิ บริษทั จัดการจะจ่ายจากทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม
16.3 ในกรณีทม่ี พี ฤติการณ์ว่าผูอ้ อกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชาระหนี้ได้ บริษทั จัดการจะดาเนินการให้ผถู้ อื หน่วย
ทุกรายทีม่ ชี ่อื อยู่ในทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน ณ วันทีม่ พี ฤติการณ์ว่าผูอ้ อกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชาระหนี้

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิต้ี

9

ข้อผูกพัน
ได้ เป็ นผูม้ สี ทิ ธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สนิ อื่นทีไ่ ด้จากการรับชาระหนี้กไ็ ด้ ทัง้ นี้ ในการดาเนินการดังกล่าว บริษทั จัดการไม่ตอ้ งนาตราสาร
แห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องนัน้ มารวมคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
เงื่อนไขเพิม่ เติม :
ในการเฉลีย่ เงินคืนแต่ละครัง้ ตามข้อ 16.1.3 หากบริษทั จัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่า เงินได้สุทธิจากทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการรับชาระหนี้ไ ม่คมุ้
กับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลีย่ เงินคืนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน บริษทั จัดการอาจนาเงินได้สุทธิดงั กล่าวไปรวมจ่ายในโอกาสแรกทีก่ ารเฉลี่ ยเงิน
คืนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนจะคุม้ กับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ทัง้ นี้ หากได้มกี ารจาหน่ายทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการรับชาระหนี้จนครบถ้ว นแล้ว และ
ปรากฏว่าเงินได้สุทธินนั ้ ไม่คมุ้ กับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลีย่ เงินคืน บริษทั จัดการอาจนาเงินได้สุทธิดงั กล่าวมารวมคานวณเป็ นมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวมก็ได้การชาระเงินหรือทรัพย์สนิ อื่นให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน บริษทั จัดการกองทุนรวมจะชาระให้แก่ผถู้ อื หน่ วย
ลงทุนทีป่ รากฏชื่อตามทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน ณ เวลาทีก่ าหนด เท่านัน้
วิธกี ารชาระเงินหรือทรัพย์สนิ อื่นให้แก่บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องอื่น ๆ (ถ้ามี) : 17. การจัดทาทะเบียนหน่ วยลงทุน การโอนหน่ วยลงทุน และข้อจากัดในการโอนหน่ วยลงทุน : บริษทั จัดการกองทุนรวมมีหน้าทีจ่ ดั ให้มที ะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ทอ่ี อกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ให้สนั นิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชาระเงินหรือทรัพย์สนิ อื่น รวมทัง้ การให้สทิ ธิหรือการจากัดสิทธิใด ๆ แก่ผถู้ อื หน่วย
ลงทุนทีป่ รากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน หากได้กระทาตามข้อกาหนดในข้อผูกพันหรือตามกฎหมายแล้ว ให้ถอื ว่าบริษทั จัดการ
กองทุนรวมได้ดาเนินการตามอานาจหน้าทีแ่ ล้ว
บริษทั จัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจานาหน่วยลงทุน ในกรณีดงั นี้
(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็ นกองทุนรวมทีเ่ สนอขายต่อผูล้ งทุนทีม่ ใิ ช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะทาให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนไม่เป็ น ผู้
ลงทุนสถาบัน ผูล้ งทุนรายใหญ่ หรือผูม้ เี งินลงทุนสูง ตามทีก่ าหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่เป็ นการโอนทางมรดก
(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็ นกองทุนรวมทีเ่ สนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผูล้ งทุนรายใหญ่พเิ ศษ และการโอนหน่วยลงทุนจะทาให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนไม่เป็ นผูล้ งทุนสถาบันหรือผูล้ งทุนรายใหญ่พเิ ศษ ตามทีก่ าหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่เป็ นการโอนทางมรดก
(ค) การโอนหรือการจานาหน่วยลงทุน ดังนี้
1. หน่วยลงทุนทีบ่ ริษทั จัดการกองทุนรวมขายให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็ นกองทุนรวมหุน้ ระยะยาวที่
จัดตัง้ ขึน้ ก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพ
3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน
ข้อจากัดการถือหน่วยลงทุน และข้อจากัดในการใช้สทิ ธิออกเสียง (ถ้ามี) :
กรณีผู้ถือหน่ วยลงทุนถือหน่ วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่ วยลงทุนที่จาหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะไม่นับ
คะแนนเสียงส่วนทีเ่ กินกว่า 1 ใน 3 เว้นแต่กรณีทม่ี กี ารแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผถู้ อื หน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับ
คะแนนเสียงของผูถ้ อื หน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจานวนทีถ่ อื อยู่
หลักเกณฑ์และวิธกี ารในการขอมติของผูถ้ อื หน่วยลงทุน:
ในการแก้ไขเพิม่ เติมโครงการใด หากไม่สามารถดาเนินการตามมติโดยเสียงข้างมาก หรือมติพเิ ศษของผู้ถือหน่ วยลงทุนได้ เนื่องจากข้อจากัด
ดังต่อไปนี้ บริษทั จัดการกองทุนรวมอาจดานินการขอรับความเห็นชอบจากสานักงานตามแนวทางทีส่ านักงานกาหนดได้
(1) การนับคะแนนเสียงของผุถ้ อื หน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจากัดการถือหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมและหน้าทีข่ องบริษทั จัดการ

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิต้ี

10

ข้อผูกพัน
(2) การนับคะแนนเสียงของผูถ้ อื หน่วยลงทุนในกองทุนรวมอื่นทีบ่ ริษทั จัดการกองทุนรวมเดียวกันเป้ นผูร้ บั ผิดชอบในการดาเนินการการดาเนินการ
ใดทีโ่ ครงการจัดการกองทุนรวม หรือกฎหมายกาหนดให้ตอ้ งได้รบั มติของผูถ้ อื หน่วยลงทุน หากบริษทั จัดการกองทุนรวมได้ดาเนินการไปตาม
มติของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีไ่ ด้รบั มาโดยชอบแล้ว ให้ถอื ว่าผูถ้ อื หน่วยลงทุนทัง้ ปวงเห็นชอบให้ดาเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ มติของ
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีใ่ ห้ดาเนินการใดอันเป็ นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ทก่ี าหนดในกฎหมาย ให้ถอื ว่ามตินนั ้ เสียไป
ในกรณีทเ่ี ป็ นการขอมติเพื่อแก้ไขข้อผูกพันในเรื่องทีก่ ระทบต่อสิทธิของผูถ้ อื หน่วยลงทุนอย่างมีนัยสาคัญ ต้องได้รบั มติพเิ ศษของผูถ้ อื หน่วยลงทุน
(มติของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีม่ คี ะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนหน่วยลงทุนทัง้ หมดของผูถ้ อื หน่วยลงทุน ซึง่ เข้าร่วมประชุมและมีสทิ ธิ
ออกเสียงลงคะแนน หรือของจานวนหน่วยลงทุนทัง้ หมดของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน) เว้นแต่กรณีท่ี
กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผถู้ อื หน่วยลงทุน นอกจากจะต้องปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์เกีย่ วกับการขอมติ ผูถ้ อื หน่ วย
ลงทุนทีก่ าหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือทีก่ าหนดไว้ในมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามทีก่ าหนดในประกาศนี้แล้วให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
เพิม่ เติมดังต่อไปนี้ดว้ ย
(1) ในกรณีทเ่ี ป็ นการขอมติทม่ี ผี ลกระทบต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รบั ผลกระทบต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนไม่เท่ากัน ต้องได้รบั มติ
เสียงข้างมากหรือมติพเิ ศษของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(2) ในกรณีทเ่ี ป็ นการขอมติทม่ี ผี ลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รบั มติเสียงข้างมากหรือ มติพเิ ศษของจานวน
หน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) ในกรณีทเ่ี ป็ นการขอมติทม่ี ผี ลกระทบต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ต้องได้รบั มติเสียงข้างมากหรือมติพเิ ศษของ จานวนหน่วยลงทุนแต่
ละชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
วิธกี ารแก้ไขเพิม่ เติมข้อผูกพัน : การแก้ไขเพิม่ เติมส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อผูกพันทีเ่ ป็ นไปตามวิธกี ารทีก่ าหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสาระสาคัญทีเ่ ป็ นไปตาม และไม่ขดั หรือแย้งกับ
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ทอ่ี อกโดยอาศัยอานาจของกฎหมายดังกล่าว ให้ถอื ว่าข้อผูกพัน
ส่วนทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมนัน้ มีผลผูกพันคู่สญ
ั ญา
การแก้ไขเพิม่ เติมข้อผูกพันในเรื่องทีก่ ระทบต่อสิทธิของผูถ้ อื หน่วยลงทุนอย่างมีนัยสาคัญ ต้องได้รบั มติพเิ ศษของผูถ้ อื หน่วยลงทุน ทัง้ นี้ เรื่องที่
กระทบต่อสิทธิของผูถ้ อื หน่วยลงทุนอย่างมีนัยสาคัญ ให้รวมถึง
(ก) ข้อกาหนดเกีย่ วกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน
(ข) ข้อกาหนดเกีย่ วกับการชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นตามข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่
ทน. 19/2554
(ค) ข้อกาหนดเกี่ยวกับการรับชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สนิ อื่น
(ง) ข้อกาหนดเกีย่ วกับการประกันตามข้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมีประกันและ
ข้อกาหนดเกีย่ วกับ การแก้ไขเพิม่ เติมสัญญาประกันในเรื่องใด ๆ อันมีผลให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์
(จ) เรื่องทีผ่ ดู้ ูแลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผูถ้ อื หน่วยลงทุนอย่างมีนัยสาคัญ การแก้ไขเพิม่ เติมข้อผูกพันในลักษณะ ดังต่อไปนี้ ให้มผี ล
ผูกพันเมื่อได้รบั ความเห็นชอบจากผูด้ ูแลผลประโยชน์ โดยไม่ตอ้ งได้รบั มติของผูถ้ อื หน่วยลงทุน
(ก) เป็ นการแก้ไขเพิม่ เติมข้อผูกพันให้มสี าระสาคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม โดยได้รบั มติโดยเสียงข้างมาก
หรือมติพเิ ศษของผูถ้ อื หน่วยลงทุน หรือได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน แล้วแต่กรณี หรือ
(ข) ผูด้ ูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิม่ เติมข้อผูกพันนัน้ เหมาะสม มีความจาเป็ นหรือสมควร และไม่กระทบต่อสิทธิของผูถ้ อื
หน่วยลงทุนอย่างมีนัยสาคัญ
การแก้ไขเพิม่ เติมข้อผูกพันไม่ว่ากรณีใดต้องกระทาเป็ นหนังสือลงลายมือชื่อ โดยบุคคลผูม้ อี านาจลงนามผูกพันบริษทั จัดการกองทุนรวมและผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ พร้อมทัง้ ประทับตราบริษทั (ถ้ามี) บริษทั จัดการกองทุนรวมจะจัดให้มขี อ้ ผูกพันเปิ ดเผยไว้ ณ ทีท่ าการและเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ
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กองทุนรวมเพื่อให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ รวมทัง้ จัดส่งสรุปการแก้ไขเพิม่ เติมข้อผูกพัน พร้อมทัง้ เหตุผลและความจาเป็ นให้ผู้ ถอื หน่วย
ลงทุน พร้อมกับการส่งรายงานประจาปี ของกองทุนรวม
18. การระงับข้อพิ พาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : ไม่มี
19. การเลิ กกองทุนรวม
เงื่อนไขในการเลิกกองทุน :
19.1. หากปรากฏว่ากองทุนเปิ ดใดมีมลู ค่าหน่วยลงทุนหรือมีผถู้ อื หน่วยลงทุนเป็ นจานวนดังนี้
(1) จานวนผูถ้ อื หน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 รายในวันทาการใด
(2) มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมด
(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็ นจานวนเกินกว่า 2 ใน 3
ของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมด ทัง้ นี้ ในกรณีทเ่ี ป็ นกองทุนรวมทีม่ กี าหนดระยะเวลาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็ น
ช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พจิ ารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ซึง่ กองทุนรวม
เปิ ดให้รบั ซื้อคืนหน่วยลงทุนเท่านัน้
ความใน (2) วรรคหนึ่ง มิให้นามาใช้บงั คับกับกองทุนรวมทีบ่ ริษทั จัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและ
สมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีเ่ หลืออยู่ เนื่องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สนิ คงเหลือ
ทีม่ คี ุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีเ่ หลืออยู่จะไม่ได้รบั ผลกระทบจากการขายคืนนัน้
ความใน (2) วรรคหนึ่ง และวรรคสอง มิให้นามาใช้บงั คับกับกองทุนรวมตลาดเงิน กองทุนรวมหน่วยลงทุน กองทุนรวมฟี ดเดอร์
กองทุนรวมดัชนี และกองทุนรวมอีทเี อฟ
(3) บริษทั จัดการกองทุนรวมดาเนินการเลิกกองทุนรวมเปิ ดตามหลักเกณฑ์ทก่ี าหนดไว้ในข้อ “การดาเนินการของบริษทั จัดการ เมื่อเลิก
กองทุนรวม” เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงทีบ่ ริษทั จัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืน
หน่วยลงทุนตามข้อ 19.1 (2) วรรคหนึ่ง และการเลิกกองทุนรวมจะเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ อื หน่ วยลงทุนโดยรวม ทัง้ นี้ ให้นาความในข้อ (2)
วรรคสองมาใช้บงั คับโดยอนุโลม
(4) เมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนทีข่ ายได้แล้วทัง้ หมด โดยคานวณตามมูลค่าทีต่ ราไว้ของหน่วยลงทุน ลดลงเหลือน้อยกว่า 50 ล้านบาทในวันทา
การใด และบริษทั จัดการประสงค์จะเลิกกองทุนรวมนัน้
19.2 เมื่อสานักงานมีคาสั ่งเลิกกองทุนรวมตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือเมื่อสานักงานมีคาสั ่งเพิกถอนการอนุมตั ใิ ห้
จัดตัง้ และจัดการกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัวไป
่ กองทุน
รวมเพื่อผูล้ งทุนทีม่ ใิ ช่รายย่อย
19.3 เมื่อการอนุมตั ใิ ห้จดั ตัง้ กองทุนรวมเป็ นอันสิน้ สุดลงตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการจัดตัง้ กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัวไป
่
และเพื่อผูล้ งทุนทีม่ ใิ ช่รายย่อย และการเข้าทาสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล
19.4 เมื่อได้รบั ความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากหรือมติพเิ ศษของผูถ้ อื หน่วย
19.5 สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอานาจเพิกถอนการอนุมตั ใิ ห้จดั ตัง้ และจัดการกองทุนรวม ในกรณีทป่ี รากฎเหตุดงั ต่อไปนี้
(1) มีการแก้ไขเพิม่ เติมโครงการหรือข้อผูกพันทีข่ ดั หรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตลอดจนประกาศ กฎ หรื อ
คาสั ่งทีอ่ อกโดยอาศัยอานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว
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(2) มีการจาหน่ายหน่วยลงทุนโดยบริษทั จัดการกองทุนรวมมิได้ปฎิบตั หิ รือดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์เกีย่ วกับการเสนอขายหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัวไปตามที
่
ก่ าหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการจัดส่งหรือ
แจกจ่ายหนังสือชีช้ วนและการเสนอขายหน่วยลงทุน
ในกรณีทส่ี านักงานสั ่งเพิกถอนการอนุมตั ใิ ห้จดั ตัง้ และจัดการกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมดาเนินการให้มกี ารเลิก
กองทุนรวมทันที
การดาเนินการของบริษทั จัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม :
บริษทั จัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี้เพื่อเลิกกองทุน เว้นแต่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต จะพิจารณาผ่อนผัน หรือสั ่งการให้บริษทั จัดการ
ปฏิบตั เิ ป็ นอย่างอื่น
(1) ยุตกิ ารรับคาสั ่งซื้อและคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนตัง้ แต่วนั ทาการทีป่ รากฏเหตุตาม 19.1
(2) แจ้งให้ผทู้ เ่ี กีย่ วข้องทราบภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ทีเ่ กิดเหตุการณ์ตาม 19.1 โดยวิธกี ารดังนี้
(2.1) แจ้งผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีม่ ชี ่อื อยู่ในทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนโดยช่องทางใดๆ ทีม่ หี ลักฐานว่าสามารถติดต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนได้
(2.2) แจ้งเป็ นหนังสือถึงผูด้ ูแลผลประโยชน์
(2.3) แจ้งสานักงานผ่านระบบทีจ่ ดั ไว้บนเว็บไซต์ของสานักงาน
(3) จาหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ทีเ่ หลืออยู่ของกองทุนเปิ ดดังกล่าวภายใน 5 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ทาการทีป่ รากฏเหตุตาม 19.1 เพื่อ
รวบรวมเงินเท่าทีส่ ามารถกระทาได้เพื่อชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
(4) ชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจานวนเงินทีร่ วบรวมได้ตาม (3) ให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนภายใน 10 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ทีป่ รากฏ
เหตุตาม 19.1 และเมื่อได้ดาเนินการชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแล้วจะถือว่าเป็ นการเลิกกองทุนเปิ ดนัน้
เมื่อได้ดาเนินการตาม (1) ถึง (4) แล้ว หากมีหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ คงเหลืออยู่จากการดาเนินการตาม (3) บริษทั จัดการจะดาเนินการ
ตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี ารชาระบัญชีของกองทุนรวม
หากปรากฎเหตุตามข้อ 19.1 บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการดาเนินการดังนี้
กรณีหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม
1. ยุตกิ ารรับคาสั ่งซื้อและคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนตัง้ แต่วนั ทาการทีป่ รากฏเหตุตาม 19.1
2. แจ้งให้ผทู้ เ่ี กี่ยวข้องทราบภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ทีเ่ กิดเหตุการณ์ตาม 19.1 โดยวิธกี ารดังนี้
(ก) แจ้งผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีม่ ชี ่อื อยู่ในทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนโดยช่องทางใดๆ ทีม่ หี ลักฐานว่าสามารถติดต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนได้
(ข) แจ้งเป็ นหนังสือถึงผูด้ ูแลผลประโยชน์
(ค) แจ้งสานักงานผ่านระบบทีจ่ ดั ไว้บนเว็บไซต์ของสานักงาน
ข้อมูลทีแ่ จ้งให้ผทู้ เ่ี กีย่ วข้องทราบ ต้องมีสาระสาคัญอย่างน้อยดังนี้
(1) บลจ. จะดาเนินการโอนย้ายการลงทุนของผูถ้ อื หน่วยไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่นตามแนวทางทีก่ าหนดใน
ข้อผูกพันโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยจากผูถ้ อื หน่วย
(2) ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หน่วยประสงค์จะโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่นอีกทอดหนึ่ง ผูถ้ อื หน่วย
สามารถแจ้งต่อบริษทั จัดการเพื่อโอนย้ายการลงทุนไปยัง กองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่นทีผ่ ถู้ อื หน่วยกาหนดและผู้
ถือหน่วยจะได้รบั ยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยเมื่อเป็ นไปตามเงื่อนไขโดยครบถ้วนดังนี้
(2.1) เป็ นการโอนย้ายตามคาสั ่งของผูถ้ อื หน่วยเป็ นครัง้ แรกโดยโอนย้ายไปยัง กองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุ นชนิดเพื่อการออมอื่นทีอ่ ยู่
ภายใต้การจัดการของบริษทั จัดการเดียวกัน
(2.2) เป็ นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลาทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด ทัง้ นี้ ในการกาหนดระยะเวลาดังกล่าวบริษทั จัดการต้องคานึงถึง
ระยะเวลาทีผ่ ถู้ อื หน่วยจะสามารถดาเนินการเพื่อแจ้งโอนย้ายการลงทุนได้อย่างเหมาะสม
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โอนย้ายหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่นภายใต้การบริหารจัดการของบริษทั จัดการ หรือ
กองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมภายใต้การบริหารจัดการของบริษทั จัดการอื่น โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ว และไม่ถอื เป็ นการแก้ไขโครงการ โดยบริษทั จัดการจะยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื้อ -ขาย หรือสับเปลีย่ น
หน่วยลงทุนดังกล่าว ทัง้ นี้ บริษทั จัดการจะพิจารณาถึงประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนและกองทุนเป็ นสาคัญ
ทัง้ นี้ ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หน่วยลงทุนประสงค์จะโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม อื่นอีกทอดหนึ่ง
ผูถ้ อื หน่วยสามารถแจ้งต่อบริษทั จัดการกองทุนรวมเพื่อโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อ
การออม อื่นทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุนกาหนด และผูถ้ อื หน่วยจะได้รบั ยกเว้นค่ าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเมื่อเป็ นไปตาม
เงื่อนไขโดยครบถ้วนดังนี้
(1) เป็ นการโอนย้ายตามคาสั ่งของผูถ้ อื หน่วยลงทุนเป็ นครัง้ แรกโดยโอนย้ายไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม
อื่นทีอ่ ยู่ภายใต้การจัดการของบริษทั จัดการกองทุนรวมเดียวกัน
(2) เป็ นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลาทีบ่ ริษทั จัดการกองทุนรวมกาหนด ทัง้ นี้ ในการกาหนดระยะเวลาดังกล่าวบริษทั จัดการ
กองทุนรวมต้องคานึงถึงระยะเวลาทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุนจะสามารถดาเนินการเพื่อแจ้งโอนย้ายการลงทุนได้อย่างเหมาะสม
(3) จาหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ทีเ่ หลืออยู่ของกองทุนรวมดังกล่าวเพื่อรวบรวมเงินและดาเนินการโอนย้ายการลงทุนภายใน 5 วันทา
การนับแต่วนั ทีเ่ กิดเหตุการณ์ตามเงื่อนไขการเลิกโครงการ
(4) รวบรวมเงินทีไ่ ด้จากการดาเนินการตาม (3) ภายใน 10 วันทาการนับแต่วนั ทีเ่ กิดเหตุการณ์ตามข้อ 19.1
(5) ดาเนินการโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม หรือกองทุนรวมเพื่อการออมพิเศษ/หน่วย
ลงทุนชนิดเพื่อการออมพิเศษอื่นตามแนวทางทีก่ าหนดไว้ในโครงการโดยไม่ชกั ช้า
เมื่อได้ดาเนินการชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแล้ว จะถือว่าเป็ นการเลิกกองทุนรวมนัน้
ในกรณีทป่ี รากฏว่ากองทุนเปิ ดมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผถู้ อื หน่วยลงทุนเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทจ่ี ะต้องดาเนินการเพื่อเลิกกองทุน
เปิ ดตามข้อ “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม” ให้บริษทั จัดการได้รบั การยกเว้นไม่ตอ้ งปฏิบตั ใิ นเรื่องดังต่อไปนี้ ในกรณีท่ี
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีประกาศแก้ไขเพิม่ เติม บริษทั จัดการจะดาเนินการให้เป็ นไปตาม
ประกาศทีแ่ ก้ไขด้วย
(1) การจัดทาและจัดส่งหนังสือชีช้ วนใหม่ให้เป็ นปั จจุบนั ตามข้อ “สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษทั จัดการ” หากวันทีป่ รากฏ
เหตุตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวเกิดขึน้ ก่อนหรือในวันทีค่ รบกาหนดจัดทาหรือจัดส่งหนังสือชีช้ วน
(2) การจัดทาและจัดส่งรายงานการลงทุนตามข้อ “สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษทั จัดการ” หากวันทีป่ รากฏเหตุตาม
หลักเกณฑ์ดงั กล่าวเกิดขึน้ ก่อนหรือในวันทีค่ รบกาหนดจัดทาหรือจัดส่งรายงาน
(3) การจัดทารายงานพอร์ตโฟลิโอ ดูเรชัน (portfolio duration) ตามข้อ “สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษทั จัดการ”
นับตัง้ แต่วนั ทีป่ รากฏเหตุตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว และการจัดส่งรายงานดังกล่าว หากวันทีป่ รากฏเหตุตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว
เกิดขึน้ ก่อนหรือในวันทีค่ รบกาหนดจัดส่งรายงาน
(4) การจัดทารายงานการลงทุนตามข้อ “สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษทั จัดการ” นับตัง้ แต่วนั ทีป่ รากฏเหตุตาม
หลักเกณฑ์ดงั กล่าว และการจัดส่งรายงานดังกล่าว หากวันทีป่ รากฏเหตุตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวเกิดขึน้ ก่อนหรือในวันทีค่ รบ
กาหนดจัดส่งรายงาน
(5) การจัดทาและจัดส่งรายงานเพื่อแสดงข้อมูลตามข้อ “สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษทั จัดการ” หากวันทีป่ รากฏ
เหตุการณ์ตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวเกิดขึน้ ก่อนหรือในวันทีค่ รบกาหนดจัดทาหรือจัดส่งรายงาน
(6) การคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามข้อ “วิธกี ารคานวณ
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กาหนดเวลาในการคานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุ น” นับตัง้ แต่วนั ทีป่ รากฏ
เหตุตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว และการประกาศมูลค่าและราคาดังกล่าวตามข้อ “วิธกี ารคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณและการ
ประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน” นับตัง้ แต่วนั ทีป่ รากฏเหตุตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว
20. การชาระบัญชีเมื่อเลิ กกองทุน
บริษทั จัดการจะจัดให้มกี ารชาระบัญชี โดยจะแต่งตัง้ ผูช้ าระบัญชีทส่ี านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบเพื่อทาหน้าทีร่ วบรวมและ
แจกจ่ายทรัพย์สนิ ทีค่ งเหลือจากการชาระหนี้สนิ ของกองทุนรวมแล้วให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน รวมทัง้ ทาการอย่างอื่นตามแต่จาเป็ นเพื่อชาระบัญชี
กองทุนให้เสร็จสิ้น ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี ารทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกาหนด สาหรับค่าใช้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการ
ชาระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจ่ายจากทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมและผูช้ าระบัญชีจะดาเนินการเฉลีย่ เงินคืนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน ตามมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิเท่าทีค่ งเหลืออยู่ตามสัดส่วนจานวนหน่วยลงทุนทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุนถืออยู่ตามหลักฐานทีป่ รากฏในทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุ น ณ วัน
เลิกโครงการ
เมื่อได้ชาระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผูช้ าระบัญชีจะทาการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และภายหลังจากจด
ทะเบียนเลิกกองทุนรวมแล้ว หากปรากฏว่ายังมีทรัพย์สนิ คงค้างอยู่ให้ผชู้ าระบัญชีจดั การโอนทรัพย์สนิ ดังกล่าวให้ตกเป็ นกรรมสิทธิ ์ของสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
โครงการจัดการกองทุนรวมทีผ่ ่านการอนุมตั จิ ากสานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิม่ เติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทีแ่ นบท้ายข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่วยลงทุนกับบริษทั จัดการกองทุนรวม ถือเป็ นส่วนหนึ่งของข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื
หน่วยลงทุนกับบริษทั จัดการกองทุนรวม
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