หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ
กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล อะเกรสซีฟ แอลโลเคชันเพื
่ ่อการเลี้ยงชีพ
Principal Aggressive Allocation Retirement Mutual Fund (PRINCIPAL AARMF)

• กองทุนรวมนี้ ลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ลงทุนจึงควรพิ จารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุน
โดยรวมของตนเองด้วย
• ผู้ลงทุนไม่สามารถนาหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไปจาหน่ าย โอน จานา หรือนาไปเป็ นประกัน
• ผู้ลงทุนควรศึกษาเกี่ยวกับสิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษี ที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวด้วย หากไม่ปฏิ บตั ิ ตาม
เงื่อนไขการลงทุน ผู้ลงทุนจะไม่ได้สิทธิ ประโยชน์ทางภาษี และจะต้องคืนสิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษี
• กองทุ น เปิ ดพริ น ซิ เพิ ล อะเกรสซี ฟ แอลโลเคชั น่ เพื่ อ การเลี้ ย งชี พ อาจลงทุ น ในสั ญ ญาซื้ อขายล่ ว งหน้ าเพื่ อ แสวงหา
ผลประโยชน์ ต อบแทน (Efficient Portfolio Management) โดยพิ จารณาจากสภาวะตลาดในขณะนัน้ กฎข้ อบังคับ และ
ปั จจัยอื่น ๆที่ เกี่ ยวข้อง เช่ น ทิ ศทางของราคาหลัก ทรัพย์ อัต ราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ย น และค่าใช้จ่ายในการป้ องกัน
ความเสี่ยง จึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น
• กองทุ น ไม่ ได้ มี ก ารป้ องกัน ความเสี่ย งด้ า นอัต ราแลกเปลี่ ย นทัง้ จ านวน ผู้ล งทุ น อาจขาดทุ น หรื อได้ ร ับ ก าไรจากอัต ร
แลกเปลี่ยน/หรือได้รบั เงินคืนนตา่ กว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
• การลงทุนในหน่ วยลงทุน มิ ใช่การฝากเงิ น และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รบั เงิ นลงทุนคืนมากกว่าหรือ
น้ อยกว่าเงิ นลงทุนเริ่ มแรกก็ได้ ดังนัน้ ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิ ดพริ นซิ เพิ ล อะเกรสซี ฟ แอลโลเคชั ่นเพื่อการเลี้ยง
ชีพเมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมนี้ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่
อาจเกิ ดขึ้นจากการลงทุนได้
• ในเหตุการณ์ที่ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รบั ชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนช้ากว่าระยะเวลาที่กาหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
• ในกรณี ที่กองทุนนี้ ไม่สามารถดารงสิ นทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่สานักงานกาหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่ วย
ลงทุนตามที่มีคาสั ่งไว้
• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจลักษณะกองทุนและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็ นข้อมูล เพื่อใช้อ้างอิ งใน
อนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่ วยลงทุน
• บริ ษัทจัดการขอสงวนสิ ทธิ ที่จะปฏิ เสธไม่รบั หรือไม่ดาเนิ นการตามคาสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนของผู้สั ่งซื้อ หรือสั ่งสับเปลี่ยนของ
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดที่ทาให้บริษทั จัดการและหรือกองทุนภายใต้การจัดการมีความเสี่ยงทางกฎหมาย ความเสี่ยงด้าน
ภาษี หรือความเสี่ยงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอื่น
ทัง้ ในและต่างประเทศที่มีลกั ษณะเดียวกัน
• การพิ จารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ มิ ได้เป็ นการแสดงว่ าสานักงานได้รบั รองถึง
ความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่ วยลงทุนที่ เสนอขาย
นัน้
• ผู้ลงทุนควรทาความเข้าใจลักษณะสิ นค้า (กองทุนรวม) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสิ นใจลงทุน
สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีที่ 18 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ระดับความ
เสี่ยงที่ลงทุน
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หนังสือชีช้ วนเสนอขายหน่วยลงทุน
กองทุนเปิ ดพริ นซิ เพิ ล อะเกรสซีฟ แอลโลเคชันเพื
่ ่อการเลี้ยงชีพ

ป้ องกันความเสี่ยง
อัตราแลกเปลี่ยน
ตามดุลยพินิจของ
ผู้จดั การกองทุน

จัดตัง้ และจัดการโดย

บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิ เพิล จากัด
เสนอขายต่อผูล้ งทุนทั ่วไป

วันและเวลาเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรก
ในวันและเวลาทาการถึง 15.30 น.

สถานที่ติดต่อซื้อขายหน่ วยลงทุน
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด
หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ บลจ.พรินซิเพิล แต่งตัง้

ผู้ดแู ลผลประโยชน์
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)

หนังสือชีช้ วนฉบับนี้รวบรวมขึน้ โดยใช้ขอ้ มูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
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รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล อะเกรสซีฟ แอลโลเคชั ่นเพื่อการเลี้ยงชีพ
คาจากัดความ :
เป็ นไปตามประกาศ
1. ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม

1.1. ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) : กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล อะเกรสซีฟ แอลโลเคชันเพื
่ ่อการเลี้ยงชีพ
1.2. ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) : Principal Aggressive Allocation Retirement Mutual Fund
1.3. ชื่อย่อ : PRINCIPAL AARMF
1.4. ประเภทโครงการ : กองทุนเปิ ด
1.5. ประเภทการขาย : ขายหลายครัง้
1.6. การกาหนดอายุโครงการ : ไม่กาหนด
1.7. อายุโครงการ : ไม่กาหนด
1.8. อายุโครงการถึงวันที่ (กรณีกาหนดอายุเป็ นช่วงเวลา) : ไม่กาหนด
1.9. เงื่อนไข (อายุโครงการ) : ไม่กาหนด
1.10. ลักษณะโครงการ : กองทุนเพื่อผูล้ งทุนทัวไป
่
1.11. ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย
2. จานวนเงิ นทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที่ ตราไว้ จานวน ประเภท ราคาของหน่ วยลงทุนที่เสนอขาย
2.1. จานวนเงินทุนของโครงการ : 1,000,000,000 บาท
2.1.1. จานวนเงินทุนของโครงการเริม่ ต้น : 1,000,000,000.00 บาท
2.2. เงื่อนไข (จานวนเงินทุนของโครงการ) : ไม่กาหนด
2.3. มูลค่าทีต่ ราไว้ต่อหน่วย : 10 บาท
2.4. จานวนหน่วยลงทุน : 100,000,000 หน่วย
2.5. ราคาของหน่วยลงทุนทีเ่ สนอขายครัง้ แรก : 10 บาท
2.6. มูลค่าขัน้ ต่าของการสั ่งซื้อครัง้ แรก : 1,000.00 บาท
2.7. มูลค่าขัน้ ต่าของการสั ่งซื้อครัง้ ถัดไป : ไม่กาหนด
2.8. มูลค่าขัน้ ต่าของการสั ่งขายคืน : ไม่กาหนด
2.9. จานวนหน่วยลงทุนขัน้ ต่าของการสั ่งขายคืน : ไม่กาหนด
2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั ้ ต่า : ไม่กาหนด
2.11. จานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั ้ ต่า : ไม่กาหนด
2.12. รายละเอียดเพิม่ เติม :
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการปรับลด หรือยกเว้นจานวนมูลค่าขัน้ ต่าตามข้อ 2.6 – 2.7 (ถ้ามี) ให้กบั ผูส้ ั ่งซื้อ หรือสั ่ง
ขายคืนหน่วยลงทุนตามประเภทของผูล้ งทุน ตามมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน ตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน
ตามช่องทางการซื้อขายหน่วยลงทุน หรือตามเงื่อนไขทีบ่ ริษทั จัดการอาจกาหนดขึน้ ในอนาคต เพื่อเป็ นการอานวย
ความสะดวก และเป็ นประโยชน์ให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อย
กว่า 7 วัน ณ ทีท่ าการของบริษทั จัดการ และผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือประกาศทางเว็บ
ไซด์ของบริษทั จัดการ
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล อะเกรสซีฟ แอลโลเคชันเพื
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อย่างไรก็ตาม บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการลดหรือเปลี่ยนแปลงมูลค่าขัน้ ต่าของการทารายการสั ่งซื้อและ/หรือขาย
คืนหน่วยลงทุนได้ โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ อื หน่วยแล้ว เพื่อรองรับรายการส่งเสริมการขายหรือบริการต่าง
ๆ หรือ ในกรณีทบี่ ริษทั จัดการเห็นว่าเหมาะสมมากกว่า การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษทั จัดการ
ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกล่าวบริษทั จัดการจะ
ประกาศให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ณ ทีท่ าการของบริษัทจัดการ และ/หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน และ/หรือประกาศทางเว็บไซด์ของบริษทั จัดการ
3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะโครงการ ประเภทและอัตราส่วนของ
หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิ ธีอื่นที่จะลงทุน
3.1 วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อเป็ นการส่งเสริมการออมระยะยาวภายหลังการเกษียณอายุทางานของประชาชนทัวไป
่ โดยบริษทั จัดการจะนาเงิน
ทีไ่ ด้จากการระดมเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นเพื่อที่จะให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนได้รบั ผลตอบแทนที่
เหมาะสมจากการลงทุน
3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน : ผสม
การลงทุนของนโยบายการลงทุนแบบผสม :
- ตราสารทุน : ไม่กาหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน
- ตราสารหนี้ : ไม่กาหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้
- หน่วย private equity : กาหนดสัดส่วนการลงทุนในหน่วย private equity ไม่เกิน 60.00 % ของ NAV
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ :
- กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF)
- กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Fund of Funds (Fund of Funds)
3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนทีล่ งทุนแบบมีความเสีย่ งทัง้ ในและต่างประเทศ
การกาหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : กาหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ ไม่เกินร้อยละ 75 ของ NAV
3.5. นโยบายการกู้ยมื (ถ้ามี) : 3.6. การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) : ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : ทีม่ ไิ ด้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อลดความเสีย่ ง (Non-Hedging)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซบั ซ้อน
3.6.2 วิธกี ารในการคานวน Global Exposure limit : Commitment approach
3.7. การลงทุนในตราสารทีม่ สี ญ
ั ญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ลงทุน
3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) : มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีช้วี ดั (active management)
3.9. ดัชนีช้วี ดั /อ้างอิง (Benchmark) :
หมายเหตุ:
1) ผลตอบแทนรวมของดัชนีพนั ธบัตรรัฐบาลระยะสัน้ ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ในอัตราส่วนร้อยละ 10
2) ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 TRI) ในสัดส่วนร้อยละ 45
3) ดัช นี MSCI World Index Net Total Return ในสกุ ล เงิน USD (ปรับ ด้ ว ยต้ น ทุ น การป้ องกั น ความเสี่ ย งอัต รา
แลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันทีล่ งทุน ประมาณร้อยละ 38.25 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อ
เทียบกับค่าสกุลบาท ณ วันทีค่ านวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 6.75) ในอัตราส่วนร้อยละ 45
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*มีผลตัง้ แต่ 4 มกราคม 2565 เป็ นต้นไป
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วดั ในการเปรียบเที ยบตามที่บริษทั จัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่ง
อยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กาหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิ ดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผลู้ งทุนทราบล่วงหน้าอย่าง
ชัดเจนถึงวันทีม่ ีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วดั ค่าอธิบายเกี่ย วกับตัวชี้วดั และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้วดั ดังกล่าวผ่านการ
ลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ ภายในเวลาทีผ่ ลู้ งทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
อย่างไรก็ตามในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วดั เพื่อให้เป็ นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อกาหนดของสมาคมบริ ษัท
จัดการลงทุ น และ/หรือ ประกาศข้อกาหนดของสานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ย วกับมาตรฐานการวัดผลการ
ดาเนิ น งานของกองทุ น รวม และ/หรือ การเปลี่ย นแปลงตัวชี้ว ัดในการใช้เปรีย บเทีย บในกรณี ที่ผู้อ อกตัวดัช นีข อง
ตัวชี้วดั ไม่ได้จดั ทาหรือเปิ ดเผยข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษทั จัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผถู้ ือ
หน่ วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์
จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบซับซ้อน
3.11. รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล อะเกรสซีฟ แอลโลเคชันเพื
่ ่อการเลี้ยงชีพ เป็ นกองทุนทีม่ นี โยบายการลงทุนในหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมอื่นทีม่ นี โยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุน และ/หรือ ตราสารแห่งหนี้ ทัง้ ที่ลงทุนในประเทศ และ/
หรือต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลให้กองทุนมี net exposure ในหน่วย CIS ของกองทุนดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปี ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน ส่วนทีเ่ หลือจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นหรือการหา
ดอกผลโดยวิธอี ่นื และ/หรือหน่วย private equity ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต
นอกจากนี้ บริษทั จัดการยังอาจลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ ตราสารทีม่ ลี กั ษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง เมื่อได้รบั
ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. และอาจลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเป็ นการเพิม่
ประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management) ด้วย
ทัง้ นี้ กองทุนอาจรับจานองอสังหาริมทรัพย์เพื่อเป็ นหลักประกันการลงทุนได้ และ/หรือในกรณีทกี่ องทุนรวมได้รบั
ทีด่ นิ จากการชาระหนี้ หรือสิทธิเรียกร้อง กองทุนรวมอาจดาเนินการจัดสรรที่ดนิ ทีไ่ ด้รบั โอนใบอนุญาตทาการจัดสรร
ทีด่ นิ เพื่อประโยชน์ในการจาหน่ายทีด่ นิ ดังกล่าวต่อไปได้ด้วย
ทัง้ นี้ ผูถ้ อื หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพนี้มสี ทิ ธิได้ร ับสิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยผูถ้ อื หน่วยลงทุน
ดังกล่าวจะต้องปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขตามที่กฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องและทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม (ถ้ามี)
กาหนด
3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ :
กองทุนสามารถลงทุนในต่างประเทศได้ ทัง้ นี้ไม่เกินร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื ทีจ่ ะลงทุน :
3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื ทีจ่ ะลงทุนในประเทศ :
ส่วนที่ 1 : ตราสาร TS (transferable securities)
เป็ นไปตามประกาศ และมีการลงทุนใน Structured Notes
ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สนิ ประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย Property
เป็ นไปตามประกาศ
ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สนิ ประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
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เป็ นไปตามประกาศ
ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสญ
ั ญาขายคืน (Reverse Repo) การลงทุนใน Reverse Repo
เป็ นไปตามประกาศ
ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยมื หลักทรัพย์ (Securities Lending)
เป็ นไปตามประกาศ
ส่วนที่ 6 : ธุรกรรมประเภท Derivatives
เป็ นไปตามประกาศ
ส่วนที่ 7 : ทรัพย์สนิ ประเภททองคาแท่ง (เฉพาะกรณีทเี่ ป็ นการลงทุนเพื่อกองทุนรวมทองคา)
ไม่มกี ารลงทุน
ส่วนที่ 8 : ทรัพย์สนิ ประเภทหน่วย private equity
เป็ นไปตามประกาศ
3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื ทีจ่ ะลงทุนในต่างประเทศ :
ส่วนที่ 1 : ตราสาร TS (transferable securities)
เป็ นไปตามประกาศ และมีการลงทุนใน Structured Notes
ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สนิ ประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property ต่างประเทศ
เป็ นไปตามประกาศ
ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สนิ ประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากต่างประเทศ
เป็ นไปตามประกาศ
ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสญ
ั ญาขายคืน (Reverse Repo)
ไม่มกี ารลงทุน
ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยมื หลักทรัพย์ (securities lending)
ไม่มกี ารลงทุน
ส่วนที่ 6 : ธุรกรรมประเภท Derivatives
เป็ นไปตามประกาศ
ส่วนที่ 7 : ทรัพย์สนิ ประเภททองคาแท่ง (เฉพาะกรณีทเี่ ป็ นการลงทุนเพื่อกองทุนรวมทองคา)
ไม่มกี ารลงทุน
ส่วนที่ 8 : ทรัพย์สนิ ประเภทหน่วย private equity
เป็ นไปตามประกาศ
3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่น เพื่อเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม :
อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่น เพื่อเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามผูอ้ อกทรัพย์สนิ หรือคู่สญ
ั ญา (Single Entity Limit)
เป็ นไปตามประกาศ และกรณีทกี่ ารลงทุนไม่เป็ นไปตามข้อนี้จะดาเนินการให้เป็ นไปตามที่ประกาศกาหนด
ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)
เป็ นไปตามประกาศ และกรณีทกี่ ารลงทุนไม่เป็ นไปตามข้อนี้จะดาเนินการให้เป็ นไปตามที่ประกาศกาหนด
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ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามประเภททรัพย์สิน (Product Limit) เฉพาะส่วนที่ไม่เป็ นไปตามประกาศ
และไม่ลงทุนใน Structured Notes
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
1
หน่วย Property
2
หน่วย Infra
3
ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้ก่งึ ทุนหรือ Basel lll ทีม่ อี นั ดับความ
น่าเชื่อทีต่ วั ตราสารและ/หรือผูอ้ อกตราสารทีต่ ่ากว่าทีส่ ามารถ
ลงทุนได้ (non-investment grade / unrated)

อัตราส่วน (% ของ NAV)
ไม่เกิน 15%
ไม่เกิน 20%
รวมกันไม่เกิน 15%

ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการทีล่ งทุน (concentration limit)
เป็ นไปตามประกาศ และกรณีทกี่ ารลงทุนไม่เป็ นไปตามข้อนี้จะดาเนินการให้เป็ นไปตามที่ประกาศกาหนด
ส่วนที่ 5 : การดาเนินการเมื่อทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนขาดคุณสมบัตหิ รือการลงทุนไม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุน
เป็ นไปตามประกาศ และกรณีทกี่ ารลงทุนไม่เป็ นไปตามข้อนี้จะดาเนินการให้เป็ นไปตามที่ประกาศกาหนด
ส่วนที่ 6 : การดาเนินการเมื่อการลงทุนไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน
เป็ นไปตามประกาศ และกรณีทกี่ ารลงทุนไม่เป็ นไปตามข้อนี้จะดาเนินการให้เป็ นไปตามที่ประกาศกาหนด
4. การแบ่งชนิ ดหน่ วยลงทุน (Class of Unit) :
4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี
4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี
4.3. รายละเอียดเพิม่ เติม (การแบ่งชนิดหน่ วยลงทุน) : ไม่มี
5. การเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรก :
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก :
- บริษทั จัดการ
- ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก :
สามารถดูขอ้ มูลในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.
6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก :
6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก :
- Internet
- บริษทั จัดการ
- ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- โทรศัพท์อตั โนมัติ หรือวิธกี ารอื่นๆ เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนในอนาคต
6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก :
สามารถดูขอ้ มูลในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.
6.3. การสั ่งซื้อหน่วยลงทุน : ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
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7. การรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน :
7.1. ช่องทางการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน :
- บริษทั จัดการ
- ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- โทรศัพท์อตั โนมัติ หรือวิธกี ารอื่นๆ เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนในอนาคต
7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิม่ เติม :
สามารถดูขอ้ มูลในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.
7.3. วิธกี ารรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
- รับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
7.4. รายละเอียดวิธกี ารรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิม่ เติม :
กรณีปกติ
7.4.1 ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
บริษทั จัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนทีค่ านวณได้ของสิน้ วันทาการทีร่ บั ซื้อคืนหน่วยลงทุน เป็ นเกณฑ์ในการ
คานวณราคารับซื้อคืน โดยมูลค่าหน่ วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ต้องเป็ นมูลค่าและราคาทีไ่ ด้รบั การ
รับรองโดยผูด้ ูแลผลประโยชน์แล้ว
ทัง้ นี้จะมีรายละเอียดตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ “วิธกี ารคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณ และการประกาศมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธกี ารดาเนินการในกรณีทมี่ ูลค่าหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้อง”
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน = มูลค่าหน่ วยลงทุนทีค่ านวณได้ของสิน้ วันทาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หักด้วย
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
7.4.2 วิธกี ารรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
7.4.2.1 วิธกี ารรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษทั จัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
(1) ผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีป่ ระสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถติดต่อขายคืนได้ที่บริษทั จัดการ หรือ
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้ทุกวันทาการ ในเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น.
โดยต้องกรอกข้อความในใบคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน โดยระบุรายละเอียดและความจานงให้ครบถ้วน
ชัดเจน และจะต้องระบุจานวนหน่ วยลงทุนที่ต้องการจะขายคืน หรือระบุจานวนเงินที่ต้องการได้รบั
จากการขายคืนหน่วยลงทุนอย่างใดอย่างหนึ่ง
(2) ผู้ข ายคืน ที่ ได้ ท าการยื่น แสดงความจ านงในการขายคืน หน่ ว ยลงทุ น แล้ ว จะท าการยกเลิ กหรือ
เปลี่ยนแปลงไม่ได้ ทัง้ นี้ เว้นแต่จะได้รบั ความเห็นชอบจากบริษทั จัดการซึ่งขึน้ อยู่กับดุลยพินิจในการ
พิจารณาของบริษทั จัดการเป็ นรายกรณี
(3) ในการขายคืน หน่ ว ยลงทุ น นั น้ ผู้ ถือ หน่ ว ยลงทุ น จะต้ อ งแสดงบัต รประจ าตัว ประชาชน หรือ บัต ร
ข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือบัตรแสดงตนอื่นใดที่บริษทั จัดการเห็นสมควร ต่อบริษัท
จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) สาหรับผูถ้ อื หน่ วยลงทุนประเภทนิตบิ ุคคลจะต้อง
แสดงถึงเอกสารสาคัญทีแ่ สดงถึงการทานิตกิ รรมในนามของนิตบิ ุคคลนัน้ ด้วย
(4) ในกรณีที่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนระบุจานวนหน่ วยลงทุน และ/หรือจานวนเงินที่ต้องการขายคืนในใบคาสั ่ง
ขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจานวนเงินทีป่ รากฏในบัญชีกองทุนของผูถ้ ือ
หน่ วยลงทุ นที่บนั ทึกโดยนายทะเบียนหน่ วยลงทุนหรือ ขายแล้วทาให้คงเหลือต่ ากว่าจานวนที่ต าม
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล อะเกรสซีฟ แอลโลเคชันเพื
่ ่ อการเลี้ยงชีพ

6

เงื่อ นไขกองทุ น กาหนด บริษั ท จัดการจะถือ ว่าผู้ถือ หน่ ว ยลงทุ น ประสงค์ จ ะขายคืน หน่ ว ยลงทุ น
ทัง้ หมดเท่าทีป่ รากฏอยู่ในรายการทีบ่ นั ทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนัน้
(5) ในกรณีที่ผู้ถือหน่ วยลงทุนได้ส่งคาสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุนและเอกสารหลักฐานของผู้ถือหน่ วยลงทุน
พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อ ง (ถ้ามี) ให้แ ก่บริษัท จัดการ หรือ ผู้ส นับสนุ น การขายหรือรับซื้อคืน ทาง
โทรสาร และ/หรือช่อ งทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ส ามารถยืนยันแหล่งที่มาได้ ผู้ถือหน่ ว ยลงทุ นตกลงส่ ง
ต้นฉบับเอกสารทุกฉบับให้แก่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุ น การขายหรือรับซื้อคืนภายใน 7 วัน นับ
แต่วนั ที่มีการส่งคาสั ่งขายคืน หน่ วยลงทุ นทางโทรสารและ/หรือช่อ งทางอิเล็กทรอนิกส์อ่นื นัน้ ทัง้ นี้
หากปรากฎในภายหลังว่าข้อความหรือข้อมูลตามเอกสารทีไ่ ด้รบั และเอกสารต้นฉบับไม่ตรงกัน หรือ
บริษทั จัดการ หรือผู้สนับสนุ นการขายหรือรับ ซื้อคืนไม่ได้รบั เอกสารต้นฉบับ และบริษทั จัดการ หรือ
ผู้ส นั บสนุ น การขายหรือ รับซื้อ คืน ได้ดาเนิ น การตามข้ อ มู ล ที่ไ ด้ร ับทางโทรสารและ/หรือ ช่ อ งทาง
อิเล็กทรอนิ กส์อ่นื นัน้ แล้ว บริษัท จัดการ หรือผู้สนั บสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนจะถือว่าผู้ถือหน่ วย
ลงทุ น ได้ ใ ห้ ค วามเห็ น ชอบในการด าเนิ น การตามข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ร ับ ทางโทรสารและ/หรือ ช่ อ งทาง
อิเล็กทรอนิกส์อ่นื นัน้ แล้ว
ทัง้ นี้ หากข้อมูลที่ได้รบั ไม่ชดั เจนหรือไม่ครบถ้วน และบริษัทจัดการ หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืนได้แจ้งให้ผู้ถือหน่ วยลงทุนทราบแต่ไม่ได้รบั การแก้ไขหรือยืนยันจากผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัท
จัดการ หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนสงวนสิทธิทจี่ ะไม่รบั คาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว
(6) นายทะเบียนหน่ วยลงทุน ซึ่งได้รบั มอบหมายจากบริษัท จัดการจะส่ง “หนังสือรับรองสิทธิในหน่ วย
ลงทุ น/ใบเสร็จรับเงิน /ใบกากับภาษี /และ/หรือเอกสาร/ข้อความใดซึ่งไม่ จากัดรูปแบบและวิธีการอัน
สามารถเป็ นหลักฐานยืนยันการทารายการสั ่งซื้อขายหน่ วยลงทุ นดังกล่าวได้ ” ให้แก่ผู้ถือหน่ วยลง
ทุนภายใน 4 วันทาการนับแต่วนั ทาการถัดจากวัน รับซื้อคืนหน่ วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทา
การของผูป้ ระกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศทีม่ ลี กั ษณะในทานองเดียวกับธุรกิจการจัดการ
กองทุนรวม และผูป้ ระกอบธุรกิจทีเ่ กี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการชาระราคา
7.4.2.2 วิธกี ารรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านอินเทอร์เน็ตของบริษทั จัดการ (www.principal.th)
(1) ผู้ที่ประสงค์จะขายคืนหน่ วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ จะต้องกรอกแบบฟอร์มขอใช้
บริการผ่ านเว็บไซด์ข องบริษัท จัดการ www.principal.th หรือ ติดต่ อขอรับแบบฟอร์ม ดังกล่ าวได้ที่
บริษทั จัดการ หรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน พร้อมสาเนาบัตรประชาชน หลังจากนัน้ บริษทั จะ
จัดส่งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านให้กับผู้ถือหน่ วยลงทุนที่ขอใช้บริการทางไปรษณีย์ลงทะเบียน และ/หรือ
วิธกี ารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการกาหนดและเห็นว่าเหมาะสมโดยเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของผูจ้ องซื้อ
(2) ในการเข้ามาใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษทั จัดการครัง้ แรก ระบบจะให้ผถู้ ือ
หน่วยลงทุนทาการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านทีไ่ ด้รบั เป็ นรหัสผ่านใหม่เสียก่อนจึงจะสามารถใช้บริการได้
(3) ผู้ถือหน่ วยลงทุนจะทาการขายคืนหน่ วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่ วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของ
บริษั ท จัด การได้ โดยเข้ าสู่ ระบบการซื้ อ ขายโดยผ่ านทางเว็บ ไซต์ “www.principal.th” ของบริษั ท
จัดการ ได้ตลอด 24 ชัวโมง
่
(4) ในกรณีที่ผู้ถือ หน่ วยลงทุน ระบุจานวนหน่ วยลงทุ น และ/หรือจานวนเงินที่ต้องการขายคืน มากกว่ า
จานวนหน่ วยลงทุนและ/หรือจานวนเงินที่ปรากฏในบัญชีกองทุ นของผู้ถือหน่ วยลงทุนที่บนั ทึกโดย
นายทะเบีย นหน่ วยลงทุ น บริษัท จัดการจะถือ ว่าผู้ถือหน่ วยลงทุ น ประสงค์จ ะขายคืน หน่ ว ยลงทุ น
ทัง้ หมดเท่าทีป่ รากฏอยู่ในรายการทีบ่ นั ทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนัน้
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(5) เอกสารใบบัน ทึกรายการที่ออกโดยเครื่อ งพิม พ์ของผู้ส ั ่งขายคืน หน่ วยลงทุน เป็ น เพีย งเอกสารการ
บัน ทึกรายการเท่ านั น้ ไม่ใช่ ห ลักฐานการท ารายการอย่ างสมบู ร ณ์ บริษัท จัดการจะถือ หลักฐานที่
ปรากฏอยู่กบั บริษทั จัดการเป็ นหลักฐานในการทารายการทีส่ มบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้
(6) นายทะเบียนหน่ วยลงทุนซึ่งได้รบั มอบหมายจากบริษัทจัดการ จะจัดส่งหนั งสือรับรองสิทธิในหน่ วย
ลงทุน /ใบเสร็จ รับเงิน/ใบกากับภาษี และ/หรือ เอกสาร/ข้อความใดซึ่งไม่จากัดรูปแบบและวิธีการอัน
สามารถเป็ นหลักฐานยืนยันการทารายการสั ่งซื้อขายหน่ วยลงทุนดังกล่าวได้ ให้แก่ผสู้ ั ่งขายคืนหน่วย
ลงทุนภายใน 4 วันทาการนับแต่วนั ทาการถัดจากวันที่ซ้อื ขายหน่ วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุด
ทาการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุ นต่างประเทศที่มีลกั ษณะในทานองเดียวกับธุรกิจการ
จัดการกองทุน รวม และผู้ประกอบธุร กิ จที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการชาระ
ราคา
(7) การขายคืนหน่ วยลงทุนผ่ านบริการซื้อขายหน่ วยลงทุน ทางอินเทอร์เน็ ต หากเกิดข้อผิดพลาดจาก
ระบบการให้บริการ บริษัทจัดการจะดาเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าวให้แล้วเสร็จ
ภายใน 30 วันนับจากวันทีไ่ ด้รบั แจ้งจากผูถ้ อื หน่วยลงทุน
7.4.2.3 วิธกี ารรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านทางระบบโทรศัพท์อตั โนมัตขิ องบริษทั จัดการ
(1) ผู้ที่ประสงค์จะขายคืน หน่ วยลงทุนผ่านบริการซื้อ ขายหน่ วยลงทุนผ่านระบบโทรศัพ ท์อตั โนมัติของ
บริษัท จัดการ จะต้องกรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการผ่านเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ www.principal.th
หรือติดต่อขอรับแบบฟอร์มดังกล่าวได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน พร้อม
สาเนาบัตรประชาชน หลังจากนัน้ บริษัทจะจัดส่งชื่อผูใ้ ช้และรหัสผ่านให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ขอใช้
บริการทางไปรษณี ย์ลงทะเบียน และ/หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัท จัดการกาหนดและเห็นว่าเหมาะสม
โดยเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของผูจ้ องซื้อ
(2) ในกรณีที่ผู้ถือ หน่ วยลงทุน ระบุจานวนหน่ วยลงทุ น และ/หรือจานวนเงินที่ต้องการขายคืน มากกว่ า
จานวนหน่ วยลงทุนและ/หรือจานวนเงินที่ปรากฏในบัญชีกองทุ นของผู้ถือหน่ วยลงทุนที่บนั ทึกโดย
นายทะเบีย นหน่ วยลงทุ น บริษัท จัดการจะถือ ว่าผู้ถือหน่ วยลงทุ น ประสงค์จ ะขายคืน หน่ วยลงทุ น
ทัง้ หมดเท่าทีป่ รากฏอยู่ในรายการทีบ่ นั ทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนัน้
(3) เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกจากเครื่องโทรสารของผู้ส ั ่งขายคืนหน่ วยลงทุนเป็ นเพียงเอกสารการ
บัน ทึกรายการเท่ านั น้ ไม่ใช่ ห ลักฐานการท ารายการอย่ างสมบู ร ณ์ บริษัท จัดการจะถือ หลักฐานที่
ปรากฏอยู่กบั บริษทั จัดการเป็ นหลักฐานในการทารายการทีส่ มบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้
(4) นายทะเบียนหน่ วยลงทุนซึ่งได้รบั มอบหมายจากบริษัทจัดการ จะจัดส่งหนัง สือรับรองสิทธิในหน่ วย
ลงทุน /ใบเสร็จ รับเงิน/ใบกากับภาษี และ/หรือ เอกสาร/ข้อความใดซึ่งไม่จากัดรูปแบบและวิธีการอัน
สามารถเป็ นหลักฐานยืนยันการทารายการสั ่งซื้อขายหน่ วยลงทุนดังกล่าวได้ ให้แก่ผูส้ ั ่งขายคืนหน่วย
ลงทุนภายใน 4 วันทาการนับแต่วนั ทาการถัดจากวันที่ซ้อื ขายหน่ วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุด
ทาการของผู้ประกอบธุ รกิจการจัดการกองทุ นต่างประเทศที่มีลกั ษณะในทานองเดียวกับธุรกิจการ
จัดการกองทุน รวม และผู้ประกอบธุร กิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่ งจะส่งผลกระทบต่อ การชาระ
ราคา
(5) การขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่ วยลงทุนทางโทรศัพท์อตั โนมัติ หากเกิดข้อผิดพลาด
จากระบบการให้บริการ บริษัทจัดการจะดาเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าวให้แล้ว
เสร็จภายใน 30 วันนับจากวันทีไ่ ด้รบั แจ้งจากผูถ้ อื หน่วยลงทุน
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7.4.3 การชาระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(1) บริษทั จัดการจะดาเนินการหรือมอบหมายให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน
5 วัน ทาการนับแต่ วนั คานวณมู ลค่าทรัพ ย์สิน สุท ธิ มูลค่ าหน่ วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่ ว ย
ลงทุนของวันทาการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนของกองทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทาการของผู้ประกอบธุรกิ จ
การจัดการกองทุน ต่ างประเทศที่มีล ักษณะในทานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุ นรวม และผู้ประกอบ
ธุรกิจ ที่เกี่ย วข้องในต่ างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการชาระราคา โดยนาฝากเงิน ดังกล่าวเข้าบัญ ชีเงิน
ฝากของผู้ถือหน่ วยลงทุ น หรือจ่ายเป็ น เช็คขีดคร่อมสั ่งจ่ายเฉพาะระบุ ช่ือผู้ถือหน่ วยลงทุ น และจัดส่ งทาง
ไปรษณี ย์ ห รือน าส่ งโดยนายทะเบีย นหน่ ว ยลงทุ น หรือ วิธกี ารอื่น ใดที่บริษัทจัดการยอมรับ เพื่อเป็ น การ
อานวยความสะดวกให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนในอนาคต ตามทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์
(2) สิทธิของผูถ้ อื หน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุน จะเกิดขึ้นหลังจากทีน่ ายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บนั ทึก
ข้อมูลการสั ่งขายหน่วยลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนแล้วเท่านัน้
7.5. ระยะเวลาในการรับซื้อคืน : ทุกวันทาการ
7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื้อคืน :
วันและเวลาในการขายคืนหน่วยลงทุน
การขายคืนหน่วยลงทุนไม่ว่ากระทาผ่านช่องทางใดก่อนเวลา 15.30 น. ในวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนใด ให้ถอื เป็ น
รายการของวันทาการซื้อขายหน่ วยลงทุนนัน้ สาหรับการทารายการขายคืนหน่วยลงทุนหลังเวลา 15.30 น. ในวันทาการ
ซื้อขายหน่วยลงทุนใด หรือในวันหยุดทาการ ให้ถอื เป็ นการขายคืนหน่วยลงทุนในวันทาการซื้อขายถัดไป
ในกรณีทบี่ ริษัทจัดการกองทุนรวมจาเป็ นต้องเปลี่ยนแปลงวันหรือเวลาในการขายหรือรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนให้แตกต่าง
จากที่กาหนดไว้ในโครงการหรือข้อผูกพันของกองทุนรวมเป็ นการชัวคราว
่
อันเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงวันหรือเวลา
ในการให้บริการของผู้ให้บริการตามที่สานักงานกาหนดซึ่งส่งผลกระทบต่อการซื้อขายทรัพย์สินที่กองทุนรวมไปลงทุน
บริษทั จัดการกองทุนรวมสามารถดาเนินการดังกล่าวได้เพียงเท่าทีม่ คี วามจาเป็ น ทัง้ นี้ ให้ถอื ว่าบริษทั จัดการกองทุนรวม
ได้ปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามโครงการหรือข้อผูกพันแล้ว
7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผูถ้ อื หน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิม่ เติม :
7.9. รายละเอียดเพิม่ เติม :
เงื่อนไขการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
7.9.1.กรณีหยุดรับคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน
(1) กรณีทเี่ อกสารหลักฐานการสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วน
(2) กรณี ที่ผู้ถือ หน่ ว ยลงทุ นที่ท าการขายคืน หน่ วยลงทุน ยังมิได้น าส่ งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่ใช้เปิ ดบัญ ชีจ น
ครบถ้ ว น ผู้ถือ หน่ ว ยลงทุ น รายที่ประสงค์ จะขายคืน หน่ วยลงทุ น จะต้ องน าส่ งเอกสารหลักฐานต่ างๆ จน
ครบถ้วนก่อน จึงจะทาการขายคืนหน่วยลงทุนได้
7.9.2 บริษทั จัดการจะถือว่าผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีท่ าการขายคืนหน่ วยลงทุนได้ทาการศึกษา และยินดีจะปฏิบตั ติ ามเงื่อนไข
ในการรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพดังทีไ่ ด้ระบุรายละเอียดไว้ในคู่มอื
ภาษีกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพแล้ว อนึ่ง ในกรณีที่การขายคืนหน่วยลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนไม่เป็ นไปตาม
เงื่อนไขทีก่ าหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ผูถ้ อื หน่วยลงทุนมีหน้าทีต่ ้องคืนภาษี และ/หรือเสียภาษีเพิม่ เติมตามที่
กาหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากรด้วย
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8. การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน :
8.1. ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
- Internet
- บริษทั จัดการ
- ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- โทรศัพท์อตั โนมัติ หรือวิธกี ารอื่นๆ เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนในอนาคต
8.2. รายละเอียดการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพิม่ เติม :
สามารถดูขอ้ มูลในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.
9. การชาระค่ารับซื้อคืน สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิ น :
ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถชาระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผูถ้ อื หน่วยลงทุนได้ และผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีส่ ั ่งขายรับซื้อ
คืนหน่วยลงทุนตกลงทีจ่ ะรับชาระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นแทนเงิน บริษทั จัดการอาจชาระค่า
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นได้ โดยได้รบั ความเห็นชอบจากผูด้ ูแลผลประโยชน์ ทัง้ นี้ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ มาคม และ/หรือ สานักงาน กาหนด
(1) การชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนนาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นนัน้ ไปชาระ
เป็ นค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นทีบ่ ริษทั จัดการเป็ นผูร้ บั ผิดชอบดาเนินการ
(2) บริษทั จัดการไม่สามารถชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นเงิน
(3) ผูถ้ อื หน่วยลงทุนตกลงรับชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นแทนเงินได้
10. การเลื่อนกาหนดการชาระเงิ นค่าขายคืนหน่ วยลงทุนคืนแก่ผ้ถู ือหน่ วยลงทุน :
บริษทั จัดการอาจเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนทีไ่ ด้มคี าสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิ ดได้ในกรณีดงั ต่อไปนี้
(1) บริษทั จัดการโดยความเห็นชอบของผูด้ ูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจาเป็ นทาให้ไม่สามารถจาหน่าย จ่าย โอน
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ของกองทุนเปิ ดได้อย่างสมเหตุสมผล
(2) มีคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาทีบ่ ริษทั จัดการยังไม่ได้ชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ ือ
หน่ วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้ รบั รอง
ข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุนทีไ่ ม่ถูกต้องนัน้ ต่าง
จากราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้ แต่หนึ่งสตางค์ขน้ึ ไปและคิดเป็ นอัตราตัง้ แต่รอ้ ยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืน
หน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง
(3) มีคาสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุ น ในช่ว งระยะเวลาที่บ ริษัทจัดการพบว่ าราคารับซื้อคืน หน่ วยลงทุ นไม่ ถู กต้ อง และผู้ดูแ ล
ผลประโยชน์ยงั ไม่ได้รบั รองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื้อคืน
หน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนัน้ ต่างจากราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุนทีถ่ ูกต้องตัง้ แต่หนึ่งสตางค์ขน้ึ ไป และคิดเป็ นอัตราตัง้ แต่
ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผถู้ อื หน่วย
ลงทุนตาม (1) (2) หรือ (3)บริษัทจัดการอาจเลื่อนได้ไม่เกิน 10 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ทาการถัดจากวันที่มคี าสั ่งขาย
คืนหน่ วยลงทุนนัน้ เว้นแต่ได้รบั การผ่อนผันจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ นี้ การผ่อนผันดังกล่าวไม่รวมกรณี
ตาม (1) และบริษทั จัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) ประกาศการเลื่อนกาหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุน ณ ที่ทาการทุกแห่งของบริษัท จัดการและสถานที่
ติดต่อทุกแห่งของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทีไ่ ด้
มีคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน
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(2) แจ้งการเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุน และจัดทารายงานในเรื่องดังกล่าว พร้อมทัง้ แสดงเหตุผล
และหลักฐานการได้รบั ความเห็นชอบหรือการรับรองข้อ มูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อ นหลังและรายงานการ
ชดเชยราคาจากผู้ ดูแลผลประโยชน์ให้ส านั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัท จัดการอาจ
มอบหมายให้ผูด้ แู ลผลประโยชน์ดาเนินการดังกล่าวแทนก็ได้
(3) ในระหว่างทีบ่ ริษัทจัดการเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนนัน้ หากถึงวันทาการซื้อขายหน่ วยลงทุน
วันอื่น และมีผถู้ อื หน่วยลงทุนสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนอีก บริษทั จัดการจะต้องรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนัน้ ทัง้ นี้ บริษัท
จัดการจะต้องชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่ วยลงทุนที่ยงั ค้า งอยู่ให้เสร็จสิ้นก่อน แล้วจึงชาระเงินค่า
ขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนทีส่ ั ่งขายคืนหน่วยลงทุนในวันนัน้ ๆต่อไป
11. การไม่ขายไม่รบั ซื้อคืนไม่สบั เปลี่ยนหน่ วยลงทุนตามสัง่ :
11.1 บริษทั จัดการกองทุนรวมจะไม่ขาย ไม่รบั ซื้อคืน หรือไม่รบั สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคาสั ่งซื้อ คาสั ่งขายคืนหรือคาสั ่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทีไ่ ด้รบั ไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคาสั ่งซื้อ คาสั ่งขายคืน หรือคาสั ่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะ
ในกรณีที่กาหนดไว้ในโครงการ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณีดงั ต่อไปนี้
(1) เป็ นการไม่ขายหน่ วยลงทุนตามคาสั ่งซื้อหน่ว ยลงทุนที่รบั ไว้แล้ว หรือเป็ นการหยุดรับคาสั ่งซื้อหน่ วยลงทุน แก่ผู้
ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้
(ก) บริษทั จัดการกองทุนรวมมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าผูล้ งทุนรายนัน้ ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทาดังต่อไปนี้
1. การกระทาทีเ่ ป็ นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้ องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็ นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ
3. การกระทาทีเ่ ป็ นการปฏิบตั ติ ามคาสั ่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สนิ โดยบุคคลผูม้ ีอานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษทั จัดการกองทุนรวมไม่สามารถดาเนินการรู้จกั ลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้
ในสาระสาคัญ
(2) อยู่ในระหว่างดาเนินการเปลี่ยนให้บริษทั จัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการ
อัน เนื่ อ งมาจากการที่ บริษัท จัดการกองทุ น รวมรายเดิม ไม่ ส ามารถดารงความเพีย งพอของเงิน กองทุ น ได้ต าม
ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดารงความเพียงพอของเงินกองทุนของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็ นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้า
หลักทรัพย์และการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็ นหน่ วยลงทุน และการเป็ นผู้จดั การเงินทุ นสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ซึ่งให้กระทาได้ไม่เกิน 3 วันทาการ
(3) อยู่ระหว่างดาเนินการเลิกกองทุนตามข้อ 22.1 ในส่วนข้อผูกพัน
11.2 กาหนดให้บริษทั จัดการกองทุนรวมสามารถระงับการซื้อขายหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้
(ก) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิ ดทาการซื้อขายได้ตามปกติ
(ข) บริษทั จัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจาเป็ นต้องระงั บการซื้อขายหน่วย
ลงทุนโดยได้รบั ความเห็นชอบของผูด้ ูแลผลประโยชน์ อันเนื่องจากเหตุจาเป็ นตามกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้ ทัง้ นี้ การ
ระงับการซื้อขายหน่ วยลงทุนต้องไม่เกินกว่า 5 วันทาการ เว้นแต่จะได้รบั การผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
1. ไม่สามารถจาหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมได้อย่างสมเหตุสมผล
2. ไม่สามารถคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมได้อย่างเป็ นธรรมและเหมาะสม
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3. มีเหตุจาเป็ นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่ วยลงทุ นโดยรวมในกรณี ที่มีการระงับการซื้อขายหน่ วย
ลงทุ นตาม (ข) วรรคหนึ่ง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบโดยทัน ที
ทัง้ นี้ หากเป็ น การระงับการซื้อขายหน่ วยลงทุน เกิน กว่า 1 วัน ท าการ สานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจ
พิจารณาสั ่งการให้บริษทั จัดการกองทุนรวมดาเนินการโดยประการใด ๆ เพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของผู้ ถอื หน่ วย
ลงทุนโดยรวมหรือเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจการจัดการกองทุนรวม
(ค) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้เกิดขึ้น ซึ่ง
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสาคัญ
1. ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่กองทุ นรวมลงทุนไม่สามารถเปิ ดท าการซื้อขายได้ตามปกติ ทัง้ นี้ เฉพาะในกรณี ที่
กองทุ น รวมลงทุ น ในหลักทรัพ ย์ ที่ซ้ือ ขายในตลาดซื้อ ขายหลักทรัพ ย์ แห่ ง นั น้ เกิน กว่าร้อ ยละ 10 ของมู ล ค่ า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
2. มีเหตุการณ์ทที่ าให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทาให้ไม่สามารถโอนเงินออกจาก
ประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ
3. มีเหตุทที่ าให้กองทุนรวมไม่ได้รบั ชาระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนไว้ตามกาหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ
ดังกล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบริษทั จัดการกองทุนรวมและผูด้ ูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
11.3 เมื่อปรากฏเหตุตามข้อ 11.1 และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขาย ไม่รบั ซื้อคืน หรือไม่รบั สับเปลี่ยนหน่ วย
ลงทุน หรือหยุดรับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมปฏิบตั ดิ งั ต่อไปนี้
(1) แจ้งผูถ้ ือหน่ วยลงทุนทีม่ ีคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รบั ซื้ อคืน
หน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็ นเหตุตามข้อ 11.1 (2) ให้เปิ ดเผยต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้ งทุนทัวไปให้
่
ทราบถึงการหยุดรับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธกี ารใดๆ โดยพลัน
(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รบั ซื้อคืน หรือไม่รบั สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วย
ลงทุนพร้อมทัง้ แสดงเหตุผล และรายงานแผนการดาเนินการของกองทุนรวมเปิ ดนัน้ ให้สานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีทบี่ ริษทั จัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วย
ลงทุนตามข้อ 11.1 (2) หรือข้อ 11.2 เกิน 1 วันทาการ ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมดาเนินการดังต่อไปนี้ ก่อนการ
เปิ ดรับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิ ดรับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิ ด ณ
วันทาการสุดท้ายก่อนวันรายงานนัน้ ให้สานักงานทราบภายในวันทาการก่อนวันเปิ ดรับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขาย
คืนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถอื หน่ วยลงทุนที่มคี าสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิ ด ขายหรือรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้ งทุนทัวไปให้
่
ทราบถึงการเปิ ดรับคาสั ่งซื้อหรือ
คาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธกี ารใดๆ โดยพลัน”
ในกรณี ทบี่ ริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รบั ซื้อคืน หรือไม่รบั สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนตามคาสั ่งซื้อ คาสั ง่ ขายคืนหรือ
คาสั ่งสับเปลี่ย นหน่ วยลงทุน ที่ได้ร ับมาแล้ว หรือ หยุดรับคาสั ่งซื้อ คาสั ่งขายคืน หรือ คาสั ่งสับเปลี่ยนหน่ ว ย
ลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่ วยลงทุน และราคา
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนก็ได้
11.4 บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่ วยลงทุนตามคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนที่ได้รบั มาแล้วหรือหยุดรับคา
สั ่งซื้อหรือคาสั ่งสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจั ดการพบว่าราคาขายหน่ วยลงทุนไม่ถู กต้อง และ
ผูด้ ูแลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้รบั รองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขาย
หน่วยลงทุนทีไ่ ม่ถูกต้องนัน้ ต่างจากราคาขายหน่ วยลงทุนทีถ่ ูกต้องตัง้ แต่หนึ่งสตางค์ขน้ึ ไปและคิดเป็ นอัตราตัง้ แต่รอ้ ย
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ละ 0.5 ของราคาขายหน่ วยลงทุนที่ถูกต้อง ทัง้ นี้ บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขายหน่ วยลงทุน หยุ ดรับคาสั ่งซื้อ
หรือคาสั ่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ณ ทีท่ าการทุกแห่งของบริษทั จัดการและสถานที่ตดิ ต่อทุกแห่งของผูส้ นับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผทู้ ไี่ ด้มคี าสั ่งซื้อหรือคาสั ่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ทราบโดยพลัน
กรณี การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก :
• บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ช่องทาง วิธกี าร และ/หรือ เงื่อนไขเกี่ยวกับการเสนอขาย
หน่ วยลงทุ น ภายหลังการเสนอขายหน่ ว ยลงทุ น ครัง้ แรก รวมถึงบริการใดๆ ที่ เกี่ย วข้อ ง โดยถือ ว่าได้ร ับความ
เห็นชอบจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษทั จัดการจะแจ้งให้ผู้ถอื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อน
วันทีม่ กี ารเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผ่านเว็บไซด์ของบริษทั จัดการ
• หากข้อมูลที่ได้รบั ไม่ชดั เจนหรือไม่ครบถ้วน และบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุ น การขายหรือรับซื้อคืนได้แจ้งให้ผู้
สั ่งซื้อทราบแต่ไม่ได้รบั การแก้ไขหรือยืนยันจากผู้ส ั ่งซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการ หรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับ
ซื้อคืนสงวนสิทธิทจี่ ะไม่รบั คาสั ่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว
• บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิม่ เติมบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนในอนาคตโดยไม่ถือว่าเป็ น
การแก้ไขโครงการ โดยบริษทั จัดการจะแจ้งให้ผลู้ งทุนทราบผ่านเว็บไซด์ของบริษทั จัดการ www.principal.th หรือ
ช่องทางอื่นใดทีจ่ ะกาหนดต่อไป
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการขยายเวลาในการเสนอขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งล่วงหน้า
ไม่ น้อ ยกว่ า 3 วันท าการนั บแต่ ว ันที่ไ ด้แ จ้ง การเปลี่ย นแปลงเวลาดังกล่าวต่ อส านั กงาน ก.ล.ต. แล้ ว โดยจะติด
ประกาศไว้ทสี่ านักงานของบริษทั จัดการ และผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการขยายเวลาในการเสนอขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งล่วงหน้ า
ไม่ น้อ ยกว่ า 3 วันท าการนั บแต่ ว ันที่ไ ด้แ จ้ง การเปลี่ยนแปลงเวลาดังกล่าวต่ อส านั กงาน ก.ล.ต. แล้ ว โดยจะติด
ประกาศไว้ทสี่ านักงานของบริษทั จัดการ และผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)
• ในกรณีที่ผสู้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุนชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็ นเช็ค หรือดราฟต์ ซึ่งไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวันที่
สั ่งซื้อไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม บริษัทจัดการจะถือ ว่าผู้ส ั ่งซื้อหน่ วยลงทุนทาการสั ่งซื้อหน่วยลงทุนในวันทาการที่
สามารถเรียกเก็บเงินได้ในราคาขายหน่วยลงทุนทีค่ านวณได้ของสิน้ วันทาการทีเ่ รียกเก็บเงินได้
ในกรณีที่เช็ค หรือดราฟต์ ดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผู้ส ั ่งซื้อ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะ
ระงับการขายหน่วยลงทุนให้กบั ผูส้ ั ่งซื้อนัน้
• ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่ อเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุน หรือของผู้ถือหน่ วยลงทุ น
หรือชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการสงวนสิทธิทจี่ ะจัดสรร หรือไม่จดั สรร
หน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทัง้ หมดก็ได้โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งให้ผซู้ ้อื หน่วยทราบล่วงหน้า
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิ่มเติม วิธีการชาระเงิน ค่าซื้อหน่ วยลงทุน ทั ง้ นี้ เพื่อ
ประโยชน์ ของผู้จองซื้อ/ผู้ถือหน่ วยลงทุน เป็ น สาคัญ โดยจะทาการติดประกาศที่สานักงานของบริษัทจัดการ และ
สานักงานสานักงานผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)
• บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาปฏิเสธ และ/หรือระงับการสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนทัง้ หมดหรือบางส่วน ในกรณี
ใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีที่การสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนนัน้ มีผลทาให้จานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจานวนหน่ วยลงทุนของ
โครงการตามทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
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(2) กรณี เอกสารหรือข้อ มู ลที่บริษัท จัดการได้รบั จากผู้ส ั ่งซื้อ หน่ วยลงทุ น ไม่ถู กต้ อ งตามความเป็ น จริง หรือ ไม่
ครบถ้วน
(3) กรณีบริษัทจัดการเกิดข้อสงสัยว่าการซื้อหน่วยลงทุนของผู้ส ั ่งซื้อหน่ วยลงทุนไม่ โปร่งใส เช่น อาจเป็ นการฟอก
เงิน เป็ นต้น
(4) กรณีทปี่ รากฏเหตุการณ์ตามข้อ “การเลื่อนกาหนดการชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ ผู้ถอื หน่วยลงทุน” ข้อ
“การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสั ่งซื้อ หรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน” ข้อ “การหยุดขายหรือรับ
ซื้อ คืนหน่ ว ยลงทุ น ” หรือข้อ “วิธีการคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณและประกาศมู ล ค่าทรัพ ย์ สิน สุ ท ธิ
มูล ค่าหน่ วยลงทุ น และราคาหน่ ว ยลงทุ น หลักเกณฑ์ แ ละวิธีการดาเนิ น การในกรณี ที่มู ล ค่าหน่ วยลงทุ น ไม่
ถูกต้อง”
(5) ในกรณีทบี่ ริษทั จัดการเห็นว่าเป็ นประโยชน์ต่อกองทุน หรือผูถ้ อื หน่วยลงทุน หรือกรณีทกี่ ารสั ่งซื้อหน่วยลงทุน
อาจก่อให้เกิดปั ญหาในการบริหารกองทุ น หรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุ น หรือ ในกรณี ที่บริษัทจัดการ
เห็นว่าบริษัทจัดการไม่สามารถคานวณมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผลหรือเป็ นธรรม เป็ น
ต้น ทัง้ นี้เพื่อเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ถือหน่ วยลงทุนและชื่อเสียง หรื อความรับผิดชอบทาง
กฎหมายในอนาคตของบริษทั จัดการเป็ นหลัก
(6) บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะหยุดรับคาสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนชัวคราว
่
ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ตามทีบ่ ริษทั จัดการ
เห็นสมควร ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่ วยลงทุนเป็ นสาคัญ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผถู้ ือหน่ วยลงทุ น
ทราบล่วงหน้าและบริษทั จัดการจะติดประกาศรายละเอียดดังกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันดาเนินการ
ทีท่ าการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ตดิ ต่อของผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการรับซื้อ
คืน หน่ ว ยลงทุ น และ/หรือเว็ปไซต์ ของบริษัท จัดการ เว้นแต่กรณี ที่เกิดจากปั จจัยที่ควบคุม ไม่ ได้ หรือ กรณี
จาเป็ นและสมควร บริษทั จัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยทันที
• ผูจ้ องซื้อจะต้องเปิ ดบัญชีผู้ถอื หน่วยลงทุนกับบริษทั จัดการไว้ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อทารายการซื้อหรือขายคืน
หน่ วยลงทุนของกองทุนทุกกองทุนภายใต้ การบริหารของบริษัทจัดการ โดยผู้ส ั ่งซื้อ จะต้องกรอกรายละเอียดและ
ข้อความต่ างๆ ในคาขอเปิ ดบัญ ชีกองทุ นอย่างถูกต้อ งและตามความจริง พร้อมทัง้ แนบเอกสารประกอบการเปิ ด
บัญชี (บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเรียกเอกสารหลักฐานอื่นๆ ตามทีเ่ ห็นสมควร)
• หากข้อมูลทีบ่ ริษทั จัดการ ได้รบั ไม่ชดั เจนหรือไม่ครบถ้วน และบริษทั จัดการได้แจ้งให้ผจู้ องซื้อทราบแต่ไม่ได้รบั การ
แก้ไข หรือยืนยันจากผูจ้ องซื้อ บริษทั จัดการสงวนสิทธิทจี่ ะไม่ดาเนินการเปิ ดบัญชีผูถ้ อื หน่วยลงทุนให้ เว้นแต่บริษัท
จัดการจะกาหนดเป็ นอย่างอื่นตามที่เห็นสมควร บริษทั จัดการกาหนดให้ผู้ใช้สทิ ธิในฐานะผูถ้ อื หน่วยลงทุ นและเป็ น
ผูม้ สี ิทธิทจี่ ะได้รบั เงินที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือเงินปั นผล รวมถึงเงินทีไ่ ด้จากการขายคืนอัตโนมัติ (ถ้า
มี) จะต้องเป็ นผู้ถือหน่ วยที่มีช่อื ในทะเบียนผู้ถือหน่ วยลงทุนเท่านัน้ ในกรณีที่มีผู้ถือหน่ วยลงทุนตัง้ แต่ 2 รายถือ
หน่ วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะดาเนินการจดแจ้งชื่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุนทุกรายนัน้ เป็ นผู้ถือหน่ วยลงทุนร่วมกัน
ในทะเบียนผู้ถือหน่ วยลงทุน (ทัง้ นี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการอนุมตั ิเปิ ดบัญชีร่วมข้างต้นได้ไม่เกิน 4 ราย)
ซึ่งในกรณีดงั กล่าว บริษัทจัดการจะทาการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปั นผล รวมถึงเงินทีไ่ ด้จากการขาย
คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ถ้ามี) เข้าบัญชีเงินฝากตามทีผ่ ู้ถอื หน่วยลงทุนทุกรายนัน้ ได้แจ้งความประสงค์ไว้แก่บริษัท
จัดการ ทัง้ นี้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการอนุมตั กิ ารดาเนินการตามทีเ่ ห็นสมควร และเป็ นผู้กาหนดขัน้ ตอนและ
หลักเกณฑ์ของแต่ละกรณี
กรณี การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน :
• บริษทั จัดการอนุญาตให้มีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางซึ่งเป็ นกองทุนต่างๆ ที่บริหารภายใต้บริษัท
จัดการและกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพทีบ่ ริหารภายใต้บริษทั จัดการอื่น มายังกองทุนนี้ได้ แต่ขอสงวนสิทธิทจี่ ะไม่
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อนุ ญาตให้มีการสับเปลี่ยนจากกองทุนนี้เข้ากองทุนปลายทางอื่น ยกเว้นกองทุ นปลายทางเป็ นกองทุนรวมเพื่อการ
เลี้ยงชีพภายใต้การบริหารของบริษทั จัดการและบริษทั จัดการอื่น
• บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดรับคาสั ่งสับเปลี่ยนการถือหน่ วยลงทุนเป็ นการชัวคราว
่
หรือถาวรก็ได้ ในกรณี ที่
บริษัทจัดการเห็นว่าการหยุดรับคาสั ่งสับเปลี่ยนดังกล่าวจะเป็ นประโยชน์ หรือมีผลกระทบในทางที่ดตี ่อกองทุนเปิ ด
และผู้ถอื หน่วยลงทุน โดยบริษทั จัดการจะปิ ดประกาศเรื่องดังกล่าวไว้ในที่เปิ ดเผย ณ บริษั ทจัดการ และสานักงาน
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน
• บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการขยายเวลาในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ซึ่งบริษทั จัดการจะแจ้งล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 3 วันทาการนับแต่วนั ทีไ่ ด้แจ้งการเปลี่ยนแปลงเวลาดังกล่าวต่อสานักงาน ก.ล.ต.แล้วโดยจะติดประกาศ
ไว้ทสี่ านักงานของบริษทั จัดการ และผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)
• หากข้อมูลที่ได้รบั ไม่ชดั เจนหรือไม่ครบถ้วน และบริษทั จัดการ หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้แจ้งให้ผูถ้ ือ
หน่ วยลงทุนทราบแต่ไม่ได้รบั การแก้ไขหรือยืนยันจากผู้ถื อหน่วยลงทุนบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุ นการขายหรือ
รับซื้อคืนสงวนสิทธิทจี่ ะไม่รบั คาสั ่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว
12. การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน :
เป็ นไปตามประกาศ
13. เงื่อนไขและข้อจากัดในการจัดสรรและการโอนหน่ วยลงทุน :
กรณีผถู้ อื หน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนรวม
บริษทั จัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนทีเ่ กินกว่า 1 ใน 3 เว้นแต่กรณีทมี่ กี ารแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิด
ดังกล่าวมีผถู้ อื หน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผูถ้ อื หน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจานวนทีถ่ อื อยู่
ในกรณีทผี่ ถู้ อื หน่วยลงทุนมีคาสั ่งให้บริษทั จัดการกองทุนรวมโอนย้ายการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยง
ชีพไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่น บริษทั จัดการกองทุนรวมต้องโอนเงินลงทุนในหน่วยลงทุนพร้อมด้วยผลประโยชน์
ทัง้ หมดภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั คาสั ่งจากผูถ้ อื หน่วยลงทุน
14. การจ่ายเงิ นปันผล :
14.1. นโยบายการจ่ายเงินปั นผล : ไม่จ่าย
14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปั นผล :
14.3. กาหนดเวลา วิธกี าร และข้อจากัดในการจ่ายเงินปั นผลแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน :
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล อะเกรสซีฟ แอลโลเคชันเพื
่ ่อการเลี้ยงชีพ ไม่มนี โยบายการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน
15. ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สงซื
ั ่ ้อหรือผู้ถือหน่ วยลงทุน :
15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีป่ ระมาณการได้ทเี่ รียกเก็บจากกองทุนรวมทัง้ หมด) :
ประมาณการค่าใช้จา่ ยทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวมทัง้ หมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
ของกองทุน
15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม :
15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี :
ไม่เกินร้อยละ 1.07 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
15.2.2. ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์รายปี :
ไม่เกินร้อยละ 0.12 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
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15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี :
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.15 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
15.2.4. ค่าธรรมเนียมทีป่ รึกษาการลงทุน :
ไม่มี
15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจาหน่าย :
ไม่มี
15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ :
ประมาณการค่าธรรมเนียมอื่นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิม่ เติม :
ทัง้ นี้ เนื่องจากกองทุนรวมหน่วยลงทุนที่ลงทุนในกองทุนอื่นในต่างประเทศ กองทุนจึงต้องเสียค่าธรรมเนียม
การจัดการรายปี ให้กับ กองทุ น อื่น ในต่ า งประเทศตามอัต ราที่ ร ะบุ ไว้ข องกองทุ น อื่น ในต่ างประเทศ โดย
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้รวมอยู่ในมู ลค่าทรัพย์สินสุท ธิของกองทุน อื่นในต่ างประเทศอยู่แล้ ว นอกจากนี้ บริษัท
จัดการยังอาจได้รบั เงินค่าตอบแทนจากกองทุนเนื่องจากการนาเงินของกองทุนรวมดังกล่าวไปลงทุนในหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ
(1) ค่าใช้จ่ายทีเ่ กี่ยวเนื่องกับกองทุน
(1.1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายในการเสนอขายครัง้ แรก เช่น ค่าโฆษณาประชาสัม พันธ์ เป็ นต้น
และค่ า ใช้ จ่ า ยในการส่ ง เสริ ม การขายภายหลั ง การเสนอขายครัง้ แรก เช่ น ค่ าโฆษ ณ า
ประชาสัมพันธ์ หรือค่าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้
ค่าใช้จ่ายในด้านการตลาด ตลอดจนการจัดสัมมนาการแนะนากองทุ น เป็ นต้น ตามที่จ่ายจริง แต่
ทัง้ นี้ไ ม่เกิน ร้อ ยละ 1.07 ของมูล ค่ าทรัพ ย์ สิน สุ ทธิข องกองทุ น และไม่ เกิน 2,000,000 บาทต่ อ ปี
บัญชี
(1.2) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมทีเ่ กี่ยวข้องในการจัดตัง้ กองทุน เช่นค่าธรรมเนียมในการจัดตัง้ กองทุน
และจดทะเบีย นกองทรัพ ย์ สิน ของกองทุ น กั บ สานั กงาน ค่ าที่ ปรึกษาทนายความ ในช่ วงจัดตัง้
กองทุน เป็ นต้น
(1.3) ค่าแปลหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนเป็ นภาษาต่างประเทศ (ถ้ามี)
(1.4) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี
(1.5) ค่าทีป่ รึกษากฎหมาย
(1.6) ค่ าจัด ท า จัด พิ ม พ์ แบบฟอร์ ม ค าขอใช้ บ ริก ารกองทุ น หนั ง สื อ รับ รองสิ ท ธิ ใ นหน่ ว ยลงทุ น /
ใบเสร็จรับเงิน/ใบกากับภาษี รายงานการถือหน่วยลงทุนและแบบฟอร์มอื่นๆทีเ่ กี่ยวข้องกับกองทุน
และค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมและจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน ตลอดจนค่าใช้จ่าย
อื่นๆทีเ่ กี่ยวเนื่องกับกองทุน
(1.7) ค่ าจัดท า ค่ าพิมพ์ห นั งสือชี้ช วนเสนอขายหน่ วยลงทุน รายงานประจ างวด 6 เดือ นและรายงาน
ประจาปี ถงึ ผูถ้ อื หน่วยลงทุน
(1.8) ค่าใช้จ่ายในการประกาศมู ลค่ าทรัพย์ สินตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในหนั งสือพิม พ์
รายวันหรือสิง่ พิมพ์อ่นื ใด
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(1.9) ค่าใช้จ่าย และ/หรือค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ การลงทุนในหลักทรัพย์
เช่ น ค่ านายหน้ า ซื้ อ ขายหลักทรัพ ย์ ค่ าประกัน ความเสี่ ย งเนื่ อ งจากความผัน ผวนของอัต รา
แลกเปลี่ยน และ/หรือ อัตราดอกเบี้ย เป็ นต้น
(1.10)ค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดี (ถ้ามี) อาทิเช่น ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการติดตามทวงถาม หรือ การ
ดาเนินคดี เพื่อการรับชาระหนี้ใดๆ ของกองทุน และ/หรือ ค่าใช้จ่ ายในการดาเนินคดีของผู้ดูแ ล
ผลประโยชน์ที่ฟ้องร้องให้บริษทั จัดการปฏิบตั หิ น้าที่หรือเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจาก
บริษัทจัดการเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื่อได้รบั คาสั ่งจากสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายในการดาเนินคดีทางศาลเพื่อ
รักษาสิทธิของกองทุน เป็ นต้น
(1.11)ค่าจัดเตรียมรายงานต่างๆ สาหรับผูถ้ อื หน่วยลงทุน และ/หรือค่าใช้จ่ายต่างๆทีเ่ กิดขึน้ จากการ
ปฏิบตั ติ ามกฎหมายหรือประกาศของสานักงาน หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสมาคม หรือ
หน่วยงานทีม่ อี านาจตามกฎหมาย
(1.12)ค่าใช้จ่ายในการจัดทา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือบอกกล่าว ประกาศและรายงานต่างๆ รวมถึงการ
ลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน ที่นอกเหนือจากการประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ เช่น ประกาศ
การแก้ไขเพิม่ เติมโครงการ การปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายเงินปั นผล เป็ นต้น และ/หรือ ข่าวสารถึงผู้
ถือหน่วยลงทุน
(1.13)ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโครงการ เช่น การจัดประชุมผู้ถอื หน่ วยลงทุน การ
ขอมติผูถ้ อื หน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไขในหนังสือพิมพ์ เป็ นต้น
(1.14)ค่าเอกสารทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทุน
(1.15)ค่าใช้จ่ายในการรับชาระเงินค่ าซื้อหน่ วยลงทุ น ค่ าใช้จ่ายในการชาระเงินค่ าขายคืน หน่ วยลงทุ น
เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร เป็ นต้น
(1.16)ค่าฤชา ค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่นค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าอากรแสตมป์
ค่าไปรษณียากร ค่าไปรษณียากรสาหรับหนังสือโต้ตอบกับผูถ้ อื หน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าจด
ทะเบียนกับผูม้ อี านาจตามกฎหมาย รวมทัง้ ค่าใช้จ่าย และ/หรือ ค่าธรรมเนียมต่างๆทีเ่ กี่ยวเนื่องกับ
การจัดหา ได้มา รับมอบ/ส่งมอบดูแล รักษา ป้ องกันผลประโยชน์ ซึ่งสินทรัพย์หรือหลักทรัพย์
ต่างๆของกองทุนทีน่ อกเหนือไปจากทีร่ ะบุไว้ในข้อ "ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์รายปี " เป็ นต้น
(1.17)ค่าใช้จ่ายต่างๆในการชาระบัญชี และเลิกกองทุน
(1.18)ค่าฤชา ค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวเนื่องกับกองทุน
15.3. ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากผูส้ ั ่งซื้อหรือผูถ้ อื หน่ วยลงทุน :
15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : ไม่มี
15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) : ไม่มี
15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) :
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :ไม่มี
15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี
15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี – เนื่องจากไม่อนุญาตให้โอนหน่วยลงทุน
รายละเอียดเพิม่ เติม : ไม่มี - เนื่องจากไม่อนุญาตให้โอนหน่วยลงทุน
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15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ
บริษทั จัดการจะเรียกเก็บตามทีจ่ ่ายจริง โดยในระยะแรกจะยกเว้นไม่เรียกเก็บ เมื่อมีการเรียกเก็บจะประกาศ
ให้ท ราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันเริ่มเก็บค่าธรรมเนีย ม โดยปิ ดประกาศไว้ ณ ที่สานั กงานใหญ่
ของบริษทั จัดการ และตัวแทน (ถ้ามี)
15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองทีก่ าหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี
15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ : มี
ค่าใช้จ่ายอื่นๆทีผ่ ถู้ ือหน่วยลงทุนขอให้บริษทั จัดการหรือตัวแทน (ถ้ามี) หรือนายทะเบียนดาเนินการให้ผถู้ ือ
หน่วยลงทุนเป็ นกรณีพเิ ศษนอกเหนือจากกรณีปกติ เช่น
(1) ค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนชื่อ – สกุล ที่อยู่ การออกหนังสือรับรองสิทธิใหม่ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ใน
กรณีหาย และอื่นๆที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งเป็ นความประสงค์เฉพาะตัวของผูถ้ ือหน่วยลงทุน โดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุนจะคิดค่าธรรมเนียมจากผูถ้ อื หน่วยลงทุน ตามทีจ่ ่ายจริง
(2) ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพื่อเข้าบัญชีของผูถ้ อื หน่วยลงทุน ไม่มี
(3) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีผ่ ู้ถอื หน่วยลงทุนขอให้บริษทั จัดการหรือตัวแทน (ถ้ามี) หรือนายทะเบียนดาเนินการให้
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนเป็ นกรณีพเิ ศษ นอกเหนือจากกรณีปกติ ตามทีจ่ ่ายจริง
15.4. วิธกี ารคานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม :
การค านวณค่ าธรรมเนี ย มตามหัว ข้อ ค่ า ธรรมเนี ย มที่ เ รีย กเก็บ จากผู้ส ัง่ ซื้ อ หรือ ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น และ หัว ข้ อ
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม) เป็ นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษี
อื่น ใดในท านองเดีย วกัน ไว้แ ล้ ว บริษั ท จัดการจะคานวณค่ าธรรมเนี ย มข้อ 15.2.1 - 15.2.3 ทุ กวัน โดยใช้มู ล ค่ า
ทรัพ ย์สิน สุท ธิข องกองทุ น ในแต่ ล ะวัน เป็ น ฐานคานวณ แต่ จะเรียกเก็บจากกองทุ น โดยการตั ดจ่ายจากบัญ ชีข อง
กองทุนเป็ นรายเดือน
ค่าใช้จ่ายข้อ 15.2.6 (1) - 15.2.6 (8) จะเรียกเก็บจากกองทุนเมื่อมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นตามที่จ่ายจริง โดยในทางบัญ ชี
บริษัท จัดการจะพิจารณาตัดจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี่ยเท่ากันทุ กวัน ตามระยะเวลาของค่าใช้จ่ ายนัน้ หรือ
ตามระยะเวลาทีเ่ หมาะสม
ค่าใช้จ่ายข้อ 15.2.6 (9) - 15.2.6 (18) จะเรีย กเก็บจากกองทุ น เมื่อ มี ค่าใช้จ่ ายเกิดขึ้น ตามจ านวนที่ จ่ ายจริง โดย
ในทางบัญชี บริษทั จัดการจะตัดจ่ายครัง้ เดียวในวันทีเ่ กิดค่าใช้จ่ายนัน้ ๆ
ทัง้ นี้การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นจะเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กาหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบ
บัญชีรบั อนุญาตแห่งประเทศไทย
อนึ่ ง หากมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ย วกับภาษี มู ลค่ าเพิ่ม ภาษี ธุรกิจเฉพาะ หรือภาษี อ่นื ใดในท านองเดียวกัน บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะเปลี่ยนแปลงการรับรูภ้ าษีต่างๆดังกล่าว โดยถือว่าได้รบั มติจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนแล้ว
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทนรวม เมื่อรวมกันทัง้ หมดแล้วต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 3.21 ต่ อปี
ของมูลค่าทรัพย์สนิ
15.5. การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย :
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามข้อ “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากผูซ้ ้อื หรือผูถ้ อื หน่วยลงทุนและกองทุน”
อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ถอื ว่าเป็ นการแก้ไขเพิม่ เติมรายละเอียดโครงการ โดยบริษทั จัดการจะดาเนินการ
ดังต่อไปนี้
1. ในกรณีทบี่ ริษทั จัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามทีไ่ ด้ระบุไว้ในโครงการและ
ได้ดาเนินการดังกล่าวแล้ว ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผลู้ งทุนทราบอย่างทัวถึ
่ งภายใน 3
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วันทาการนับแต่วนั ทีม่ กี ารลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทัง้ นี้ การเปิ ดเผยข้อมูลต้องกระทาโดยวิธกี ารที่
เหมาะสมอันทาให้ม ั ่นใจได้ว่าผูล้ งทุนได้รบั ทราบข้อมูลดังกล่าว เช่น เผยแพร่ขอ้ มูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ
กองทุนรวม หรือ ณ สถานทีใ่ นการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษทั จัดการกองทุนรวม และผูส้ นับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็ นต้น
การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถอื ว่าสานักงานให้ความเห็นชอบการแก้ไข
เพิม่ เติมโครงการในเรื่องดังกล่าวเมื่อบริษทั จัดการกองทุนรวมได้ดาเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว
2. ในกรณีทบี่ ริษทั จัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิม่ ขึน้ ตามทีร่ ะบุไว้ใน
โครงการ บริษทั จัดการกองทุนรวมต้องคานึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้า
เป็ นสาคัญ และต้องเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผลู้ งทุนทราบล่วงหน้าอย่างทัวถึ
่ งด้วยวิธีการทีเ่ หมาะสมอันทาให้
มั ่นใจได้ว่าผูล้ งทุนได้รบั ทราบข้อมูลดังกล่าว โดยอย่างน้อยต้องจัดให้มกี ารเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษทั
จัดการกองทุนรวม และ ณ สถานทีใ่ นการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษทั จัดการกองทุนรวม และ
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
2.1 ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิม่ ขึน้ ไม่เกินกว่าอัตราขัน้ สูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
เดิมตามทีร่ ะบุไว้ในโครงการ ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผลู้ งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อย
กว่า 3 วันทาการก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิม่ ขึน้
2.2 ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิม่ ขึน้ เกินกว่าอัตราขัน้ สูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิม
ตามทีร่ ะบุไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษทั จัดการกองทุนรวมสามารถกระทาการดังกล่าวได้ ทัง้ นี้ ในรอบ
ระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปี นับแต่วนั ทีบ่ ริษทั จัดการกองทุนรวมประสงค์จะขึน้ ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ให้
บริษทั จัดการกองทุนรวมดาเนินการตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
(ก) ในกรณีทกี่ ารเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิม่ ขึ้นไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขัน้ สูงดังกล่าว
ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผูล้ งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียก
เก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายทีเ่ พิม่ ขึน้ ดังกล่าว
(ข) ในกรณีทกี่ ารเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิม่ ขึน้ เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขัน้ สูงดังกล่าว
บริษทั จัดการกองทุนรวมต้องได้รบั มติพเิ ศษ
ในการเปิ ดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ่ง มิให้นามาใช้กับกรณีที่บริษทั จัดการกองทุนรวมได้รบั มติพเิ ศษ”
ทัง้ นี้ การเปลี่ยนแปลงข้อ 2 (2.2) ให้บริษทั จัดการแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ
ภายใน 15 วันนับแต่วนั เปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว
16. วิ ธีการคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน และราคา
หน่ วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิ ธีการดาเนิ นการในกรณี ที่มูลค่าหน่ วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง :
16.1. วิธกี ารคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วย
ลงทุน : ในประเทศ
16.2. เงื่อนไขพิเศษ :
1. บริษทั จัดการจะคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธกี ารทีส่ านักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกาหนด และตามทีส่ มาคมบริษทั จัดการลงทุนกาหนดโดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.
2. บริษทั จัดการจะคานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อ
คืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี้
(2.1) คานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทาการถัดไปเว้นแต่วนั ทาการนัน้ ตรงกับ
วันหยุดของกองทุนต่างประเทศทีก่ องทุนเข้าไปลงทุน และประเทศทีเ่ กี่ยวข้องกับการลงทุน หรือตามที่
บริษทั จัดการจะประกาศกาหนด
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(2.2) คานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกสิน้ วันทาการซื้อขายหน่วยลงทุน ภายใน 2
วันทาการถัดไป
(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพ ย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน ราคาขายหน่ วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุนของ
วันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด ภายใน 3 วันทาการถัดไป
(2.4) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของวันปิ ดทะเบียนเพื่อการจ่ายเงินปั นผล ภายใน 3 วัน
ทาการถัดจากวันปิ ดทะเบียนผู้ถอื หน่ วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปั นผล ในกรณีที่บริษัทจัดการกาหนดวันทา
การซื้อขายหน่ วยลงทุนแต่ละครัง้ ห่างกันเกิน 1 สัปดาห์ บริษัทจัดการจะประกาศมูล ค่าทรัพย์สินสุทธิและ
มูลค่าหน่ วยลงทุนที่คานวณทุกสิ้นวันทาการสุดท้ายของสัปดาห์ ตาม (2.1) ภายในวัน 3 ทาการถัดจากวัน
ทาการสุดท้ายของสัปดาห์ดงั กล่าวด้วย
มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดเมื่อ
สิน้ วันทาการทีค่ านวณนัน้
ทัง้ นี้ กองทุนอาจดาเนินการไม่เป็ นไปตามกรอบระยะเวลาตามข้อ (2.1)-(2.4) ได้ในกรณีที่กรอบระยะเวลา
ทีก่ าหนดตามข้อ (2.1)-(2.4) นัน้ ตรงกับวันหยุดของกองทุนต่างประเทศทีก่ องทุนเข้าไปลงทุนและประเทศที่
เกี่ยวข้องกับการลงทุน หรือตามที่บริษทั จัดการจะประกาศกาหนด เป็ นเหตุให้กองทุนไม่ได้รบั ข้อมูลมูลค่า
ทรัพ ย์สินสุทธิของกองทุ นต่างประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุน ซึ่ง กองทุน จะดาเนินการตามข้อ (2.1)-(2.4)
โดยพลันเมื่อได้รบั ข้อมูลมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนต่างประเทศทีก่ องทุนเข้าไปลงทุนครบถ้วน
มูลค่าทรัพย์ สินสุท ธิ มูลค่ าหน่ ว ยลงทุน ราคาขายหน่ วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุนที่ประกาศ
ข้างต้น ต้องได้รบั การรับรองโดยผูด้ ูแลผลประโยชน์
ในกรณีที่การประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระทาผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่ วยลงทุ น ที่จดั ขึ้น
โดยสมาคม (NAV Center) หรือช่องทางอื่น ที่สานั กงานยอมรับ บริษัท จัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 4 วันทาการถัดไปได้
การประกาศข้ า งต้ น บริ ษั ท จั ด การจะประกาศ/เผยแพ ร่ ข้ อ มู ล ท างเว็ บ ไซ ด์ ข องบริ ษั ท จั ด การ
ที่ www.principal.th ทัง้ นี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะประกาศโดยช่องทางอื่นแทนการประกาศในเว็บ
ไซด์ หรือช่ องทางอื่นใดที่เหมาะสม โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผู้ถือ หน่ ว ยลงทุน แล้ว และบริษัท
จัดการจะแจ้ง ให้ผู้ถื อ หน่ วยลงทุ น ทราบล่ วงหน้ าไม่ น้ อยกว่า 30 วัน และจัดให้มีประกาศดัง กล่ าวไว้ ณ
สถานทีต่ ิดต่อทุกแห่งของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการซื้อ ขายหน่วยลงทุน และ/หรือวิธีการ
อื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการกาหนดและเห็นว่าเหมาะสมในกรณีที่มูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จานวน
หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดไม่ถูกต้อง บริษทั จัดการ
จะดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุน หรือ
จานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด บริษทั จัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี้
(3.1) คานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิเป็ นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตาแหน่ง โดยใช้วธิ ีการปั ดเศษทศนิยม
ตามหลักสากล
(3.2) คานวณมู ลค่ าหน่ วยลงทุน เป็ น ตัวเลข โดยมีทศนิย ม 5 ตาแหน่ ง โดยใช้วิธีการปั ดเศษทศนิ ยมตามหลัก
สากล สาหรับมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการคานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปั ดเศษทศนิยมตาแหน่ งที่ 4
ขึน้ ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการคานวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตาแหน่งที่ 5 ทิ้ง
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่ วยลงทุนตามที่คานวณได้ใน (3.2) เป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตาแหน่ งโดยตัดทศนิยม
ตาแหน่งที่ 5 ทิ้ง และประกาศราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามทีค่ านวณได้ใน (3.2)
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(3.4) คานวณจานวนหน่ วยลงทุนเป็ น ตัวเลขโดยมีทศนิ ยม 5 ต าแหน่ ง โดยใช้วิธีการปั ด เศษทศนิยมตามหลัก
สากล แต่จะใช้ผลลัพธ์เป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตาแหน่งโดยตัดทศนิยมตาแหน่งที่ 5 ทิ้ง
ในกรณี ที่มีผ ลประโยชน์ เกิดขึ้น จากการคานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัท จัดการจะน าผลประโยชน์นั น้
รวมเข้าเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนเปิ ด
เงื่อนไขพิเศษ
1.ในกรณีทวี่ นั ทาการในประเทศไทยตรงกับวันหยุดทาการในต่างประเทศที่กองทุนไปลงทุนในการคานวณ
มูล ค่ าทรัพ ย์ สิน สุ ท ธิ บริษัท จัดการจะใช้ราคาหลักทรัพ ย์แ ละทรัพ ย์สิน ล่ าสุ ดที่มีใ นการคานวณมู ล ค่ า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทัง้ นี้ เว้นแต่กรณีที่บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นร่วมกันว่าควรใช้
ราคาอื่นทีเ่ หมาะสมกว่า
2.บริษัทจัดการอาจไม่คานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด ในกรณีทตี่ ลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ
ทีก่ องทุนได้ลงทุน
ในหลักทรัพ ย์ ที่ซ้ือ ขายในตลาดดังกล่ าวเกิน กว่า ร้อ ยละสิบ ของมู ล ค่ าสิ น ทรัพ ย์สุ ท ธิข องกองทุ น ไม่
สามารถเปิ ดทาการซื้อขายได้ตามปกติ มีเหตุการณ์ทที่ าให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้
อย่างเสรี และทาให้ไม่สามารถถอนเงินออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
เกิดเหตุ การณ์ อ่นื ๆที่มีนั ยสาคัญ และส่งผลให้กองทุ นไม่ สามารถคานวณมูล ค่าทรัพย์ สินสุ ทธิได้อย่ าง
สมเหตุสมผล หรือเป็ นธรรม และเหตุอ่นื ใดตามทีไ่ ด้รบั การผ่อนผันจากสานักงาน
เมื่อ ปรากฏเหตุดงั กล่ าว บริษัท จัดการจะประกาศหยุ ดคานวณมู ลค่าทรัพ ย์สิน สุทธิ มูล ค่าหน่ วยลงทุ น
ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อ คืนหน่ วยลงทุนของกองทุน ณ ที่ทาการทุกแห่งของบริษัทจัดการ
และจัดให้มปี ระกาศดังกล่าวไว้ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อทุกแห่งของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการ
ซื้อขายหน่ วยลงทุ น (ถ้ามี) และบริษัทจัดการจะรายงานการหยุดคานวณมูลค่าดังกล่าวพร้อมทัง้ แสดง
เหตุผล และรายงานแผนการดาเนินการของกองทุนให้สานักงานทราบโดยพลัน
บริษทั จัดการได้รบั ยกเว้นไม่ปฏิบตั ติ ามข้อ 16.2 เมื่อมีเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี้
1.เมื่อบริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รบั ซื้อคืน หรือไม่รบั สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนตามคาสั ่งซื้อ คาสั ่งขายคืนหรือ
คาสั ่งสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุ นที่ได้รบั ไว้แ ล้ว หรือหยุดรับคาสัง่ ซื้อ คาสั ่งขายคืน หรือคาสั ่งสับเปลี่ย น
หน่ วยลงทุน หรือเป็ นวันหยุดทาการซื้อขายของกองทุน และ/หรือกองทุนหลัก และ/หรือตัวแทนขาย
ของกองทุนหลัก โดยให้ได้รบั ยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
2.เมื่อมีเหตุทบี่ ริษทั จัดการต้องเลิกกองทุน โดยให้ได้รบั ยกเว้นตัง้ แต่วนั ทีป่ รากฎเหตุดงั กล่าว
ประกาศราคาขายหน่ วยลงทุนและ/หรือราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุนของวันทาการซื้อขายหน่ วยลงทุน
ล่าสุดภายใน 3 วันทาการถัดไป
16.3. แหล่งข้อมูลการเปิ ดเผยมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน :
เว็บไซต์ของบริษทั จัดการ อย่างไรก็ตามในกรณีเกิดเหตุสุดวิสยั หรือเกิดเหตุขดั ข้องทีไ่ ม่สามารถประกาศทางเว็บไซต์
ของบริษทั จัดการได้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิประกาศทางช่องทางอื่นทีเ่ หมาะสมแทน อาทิ ระบบเผยแพร่ขอ้ มูล
มูลค่าหน่ วยลงทุนทีจ่ ดั ขึน้ โดยสมาคม (NAV Center) หรือหนังสือพิมพ์รายวัน หรือติดประกาศทีบ่ ริษทั จัดการและจะ
ประกาศในช่องทางดังกล่าวข้างต้นทันทีในโอกาสแรกทีก่ ระทาได้โดยไม่ชกั ช้า
ทัง้ นี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงช่องทางในการประกาศผ่านทางช่องทางอื่นใดที่เหมาะสม และถือว่า
ได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถอื หน่ วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
30 วัน
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16.4. หลักเกณฑ์และวิธกี ารดาเนินการในกรณีทมี่ ูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง :
1. ในกรณีทมี่ ูลค่าหน่ วยลงทุนหรือราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากมูลค่าหน่ วยลงทุนหรือราคาหน่วยลงทุน ที่
ถูกต้องน้อยกว่าหนึ่งสตางค์ หรือต่างจากมูลค่าหน่วยลงทุนหรือราคาหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้องตัง้ แต่หนึ่งสตางค์ขน้ึ ไป
แต่ไม่ถงึ ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหน่วยลงทุนหรือราคาหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง บริษทั จัดการจะจัดทาและส่งรายงานให้
ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความไม่ ถูกต้ องภายใน 7 วัน ทาการนับแต่วนั ที่พ บว่ามู ลค่าหน่ ว ยลงทุ นหรือราคา
หน่ ว ยลงทุ นไม่ ถูกต้ อ ง และจัดให้มีสาเนารายงานดังกล่ าวไว้ ณ ที่ท าการของบริษัท จัดการเพื่อ ให้ส านั กงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(1) มูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ถูกต้อง
(2) มูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง
(3) สาเหตุทที่ าให้มูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(4) มาตรการป้ องกันเพื่อมิให้มลู ค่า/ราคาหน่ วยลงทุนไม่ ถูกต้อง ในกรณีที่ความไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปั จจัย
ภายนอกทีไ่ ม่อาจควบคุมได้
ในกรณี ที่ส าเหตุ ที่ท าให้มูล ค่า/ราคาหน่ วยลงทุ นไม่ถู กต้ อง มีผ ลต่ อเนื่ องถึงการคานวณมูล ค่า/ราคาหน่ ว ย
ลงทุนครัง้ ต่อไป ให้แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องตัง้ แต่วนั ทีพ่ บว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
2. ในกรณีที่มูลค่าหน่ วยลงทุนหรือราคาหน่ วยลงทุนทีไ่ ม่ถูกต้องต่างจากมูลค่าหน่ วยลงทุนหรือราคาหน่วยลงทุนที่
ถูกต้องตัง้ แต่หนึ่งสตางค์ข้ึนไป และคิดเป็ นอัตราตัง้ แต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหน่ วยลงทุนหรือราคาหน่ วยลงทุน
ลงทุนทีถ่ ูกต้อง บริษทั จัดการจะคานวณมูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วนั ที่พบมูลค่า/ราคาหน่ วยลงทุน
ไม่ถูกต้องจนถึงวันทีม่ ูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดาเนินการดังต่อไปนี้เฉพาะวันทีม่ ูลค่า/ราคาหน่วยลงทุน
ทีไ่ ม่ถูกต้องต่างจากมูลค่า/ราคาหน่ วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้ แต่หนึ่งสตางค์ขน้ึ ไป และคิดเป็ นอัต ราส่วนตัง้ แต่ร้อยละ
0.5 ของมูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง
(1) จัดทารายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่ วยย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิน้ ภายในวันทาการ
ถัดจากวัน ที่พ บว่ ามู ล ค่ า/ราคาหน่ วยลงทุ น นั น้ ไม่ ถู กต้ อง และส่ ง รายงานดังกล่า วให้ผู้ดูแ ลผลประโยชน์
ภายในวันท าการถัดจากวัน ที่คานวณมูล ค่า/ราคาหน่ ว ยลงทุน เสร็จ สิ้น เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รบั รอง
ข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทาการถัดจากวันที่บริษัทจัดการส่ง รายงานให้ผดู้ ูแลผลประโยชน์ ทัง้ นี้
รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(ก) มูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ถูกต้อง
(ข) มูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง
(ค) สาเหตุทที่ าให้มูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(ง) การดาเนินการของบริษทั จัดการเมื่อพบว่ามูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
ทัง้ นี้ บริษัท จัดการจะจัดให้มีสาเนารายงานตาม (1) ไว้ ณ ที่ท าการของบริษัท จัดการ เพื่อให้สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้
(2) แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่ วยลงทุนทีไ่ ม่ถูกต้องให้เป็ นราคาหน่ วยลงทุนทีถ่ ูกต้องภายในวันทีผ่ ู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)
(3) ดาเนิน การโดยวิธีการใดๆ เพื่อ ให้ผู้ถือหน่ วยลงทุนสามารรับทราบชื่อกองทุ น ที่มีการแก้ไขราคาตาม (2)
และวัน เดือน ปี ทมี่ ีการแก้ไขมูลค่า/ราคาตาม (2) ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ที่ผดู้ ูแลผลประโยชน์รบั รอง
ข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและดาเนินการด้วยวิธกี ารใดๆเพื่อให้ผซู้ ้อื หน่วยลงทุนหรือผูข้ ายคืนหน่วยลงทุนทีไ่ ด้
ซื้อหรือขายคืนหน่ วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่ราคาหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2)
และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ทีผ่ ดู้ ูแลผลประโยชน์รบั รองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
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(5) จัดทารายงานมาตรการป้ องกันเพื่อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทัง้ สาเนา
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที่จดั ทาตาม (1) ให้สานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทาการนับแต่วนั ที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ รบั รองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลัง
และรายงานการชดเชยราคานัน้ เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอก
ทีไ่ ม่อาจควบคุมได้ บริษทั จัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้ องกันให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะ
ส่งสาเนาเอกสารทีผ่ ดู้ ูแลผลประโยชน์รบั รองว่าการทีร่ าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกที่
ไม่อาจควบคุมได้แทน
3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2(4) บริษทั จัดการจะปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์และวิธกี าร ดังต่อไปนี้
(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ถูกต้องต่ากว่าราคาหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง (understate) บริษทั จัดการจะปฏิบตั ดิ งั นี้
(ก) กรณีที่เป็ นการขายหน่ วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจานวนหน่ วยลงทุนของผูซ้ ้ือหน่ วยลงทุนเป็ นจานวน
ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่ วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้องหากปรากฏว่า
ผู้ซ้อื หน่ วยลงทุ นไม่ มีห น่ วยลงทุน เหลืออยู่ หรือ มีหน่ วยลงทุน เหลืออยู่น้อ ยกว่าจานวนหน่ วยลงทุน ที่
จะต้ องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงิน ของบริษัทจัดการเองเป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่ างของราคาที่ขาดอยู่
หรือลดจานวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่นั น้ และจ่ายเงินของบริษทั จัดการเองเป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่างของ
ราคาที่ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิ ด เว้นแต่การทีร่ าคาหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้องมี
สาเหตุม าจากปั จจัยภายนอกที่ไม่ อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพ ย์ตามราคาตลาดครัง้ สุดท้ายของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซ้อื ขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รบั รองว่า
มีสาเหตุดงั กล่าว
(ข) กรณีที่เป็ นการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ่มจานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่ วยลงทุน
เป็ น จานวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่ วยลงทุ นที่ไม่ถู กต้องกับราคาหน่ วยลงทุน ที่ถูกต้อ ง
หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิ ดเป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่ วย
ลงทุ น แต่ หากปรากฏว่ าผู้ข ายคืน หน่ วยลงทุ นไม่ มีห น่ ว ยลงทุ น เหลือ อยู่ บริษัท จัดการจะจ่ายเงิน ของ
กองทุนเปิ ดเป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผขู้ ายคืนหน่วยลงทุน
(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง (overstate) บริษทั จัดการจะปฏิบตั ดิ งั นี้
(ก) กรณีที่เป็ นการขายหน่วยลงทุน บริษทั จัดการจะเพิม่ จานวนหน่ วยลงทุนของผูซ้ ้อื หน่วยลงทุนเป็ นจานวน
ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่ วยลงทุนทีไ่ ม่ถูกต้องกับราคาหน่ วยลงทุนที่ถูกต้อง หรือจ่ายเงิน
ของกองทุนเปิ ดเป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผซู้ ้อื หน่วยลงทุน
(ข) กรณีที่เป็ นการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจานวนหน่วยลงทุนของผูข้ ายคืนหน่วยลงทุนเป็ น
จานวนซึ่งมีมูลค่าเท่ ากับส่วนต่างของราคาหน่ วยลงทุนที่ไม่ถูกต้ องกับราคาหน่ วยลงทุ นที่ถูกต้ องหาก
ปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่ ว ยลงทุน ไม่มีหน่ วยลงทุน เหลือ อยู่ หรือมีหน่ วยลงทุ นเหลืออยู่น้ อยกว่าจานวน
หน่ วยลงทุน ที่จะต้องลด บริษัท จัดการจะจ่ายเงิน ของบริษัท จัดการเองเป็ นจานวนเท่ ากับส่วนต่างของ
ราคาที่ข าดอยู่ หรือลดจานวนหน่ วยลงทุนที่เหลือ อยู่นั น้ และจ่ายเงิน ของบริษัทจัดการเองเป็ น จานวน
เท่ ากับส่ วนต่ างของราคาที่ข าดอยู่ แล้วแต่ กรณี เพื่อชดเชยราคาให้แก่ กองทุ นเปิ ด เว้น แต่การที่ราคา
หน่ วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกทีไ่ ม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคา
ตลาดครัง้ สุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซ้อื ขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผูด้ ูแล
ผลประโยชน์รบั รองว่ามีสาเหตุดงั กล่าว
ในกรณีทบี่ ริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็ นเงินให้แก่ผู้ซ้อื หน่ วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่ วยลงทุนรายใดมี
มูลค่าไม่ถงึ หนึ่งร้อยบาท บริษทั จัดการอาจนาเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกทีม่ ีการจ่ายเงินให้
ผูถ้ อื หน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็ นผูถ้ ือหน่ วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคา
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล อะเกรสซีฟ แอลโลเคชันเพื
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ให้แล้วเสร็จภายใน 5 วัน ทาการนั บแต่ วนั ที่ ผู้ดูแลผลประโยชน์รบั รองข้อมูล ในรายงานการแก้ไขราคา
ย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาการจ่ายเงินของกองทุนเปิ ดเพื่อ ชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่ วย
ลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซ้อื หน่ วยลงทุนตาม 2(ก) บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินของบริษทั จัดการเองแทน
กองทุนเปิ ดก็ได้
4. บริษทั จัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ จากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศการ
แก้ไขราคาตามข้อ 2(3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผซู้ ้อื หน่วยลงทุนและ
ผูข้ ายคืนหน่วยลงทุน เป็ นต้น เว้นแต่ในกรณีทรี่ าคาหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกทีไ่ ม่อาจ
ควบคุมได้
17. ชื่อผู้เกี่ยวข้อง :
17.1. ชื่อบริษทั จัดการ :
ชื่อ : บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด
17.2. ชื่อผูด้ ูแลผลประโยชน์ :
ชื่อ : ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
17.3. ชื่อผูป้ ระกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : ไม่มี
17.4. ชื่อของผูร้ บั มอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : ไม่มี
17.5. ทีป่ รึกษา : ไม่มี
17.6. ผูส้ อบบัญชี :
ชื่อ : ชัยกรณ์ อุ่นปิ ตพิ งษา นาย
ชื่อ : วิรชั อภิเมธีธารง นาย
รายละเอียดเพิม่ เติม (ผูส้ อบบัญชี) : สานักงาน ดร.วิรชั แอนด์ แอสโซซิเอทส์
เลขที่ 518/3 อาคารภาณุนี ชัน้ 7 ถนนเพลินจิต กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ (02) 254-8386-7
หรือบุคคลอื่นทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผูส้ อบบัญชี โดยบริษทั จัดการจะแจ้งให้
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
17.7. การแต่งตัง้ คณะตัวแทนผูถ้ อื หน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : ไม่มี
18. รอบระยะเวลาบัญชีประจาปี ของกองทุนรวม :
18.1. วันทีส่ นิ้ สุดรอบบัญชี : วันที่ 31 ธันวาคม
18.2. วันทีส่ นิ้ สุดรอบบัญชีครัง้ แรก : วันที่ 31 ธันวาคม 2548
19. การขอมติ ของผู้ถือหน่ วยลงทุน และวิ ธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิ ธีการจัดการ :
19.1 การดาเนินการใดทีโ่ ครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกาหนดให้ต้องได้รบั มติของผูถ้ อื หน่วยลงทุน หากบริษทั
จัดการกองทุนรวมได้ดาเนินการไปตามมติของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีไ่ ด้รบั มาโดยชอบแล้ว ให้ถอื ว่าผูถ้ อื หน่วยลงทุนทัง้
ปวงเห็นชอบให้ดาเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ
มติของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีใ่ ห้ดาเนินการใดอันเป็ นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ทกี่ าหนดในกฎหมายให้ถอื ว่ามตินัน้
เสียไป
ในกรณีทเี่ ป็ นการขอมติเพื่อแก้ไขเรื่องทีก่ ระทบต่อสิทธิของผูถ้ อื หน่วยลงทุนอย่างมีนัยสาคัญต้องได้รบั มติโดยเสียง
ข้างมากหรือมติพเิ ศษของผูถ้ อื หน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจานวนหน่ วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่ง หรือไม่น้อยกว่าสามในสี่
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล อะเกรสซีฟ แอลโลเคชันเพื
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ของจานวนหน่วยลงทุนทัง้ หมดของผูถ้ อื หน่วยลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจานวน
หน่วยลงทุนทัง้ หมดของผูถ้ อื หน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่กรณีทกี่ องทุนรวม
มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติ ผูถ้ อื หน่วยลงทุนต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์เพิม่ เติมดังต่อไปนี้ด้วย
(1) ในกรณีทเี่ ป็ นการขอมติทมี่ ผี ลกระทบต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รบั ผลกระทบต่อผูถ้ อื หน่วย
ลงทุนไม่เท่ากัน ต้องได้รบั มติเสียงข้างมากหรือมติพเิ ศษของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ
แล้วแต่กรณี
(2) ในกรณีทเี่ ป็ นการขอมติทมี่ ผี ลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รบั มติเสียงข้าง
มากหรือมติพเิ ศษของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) ในกรณีทเี่ ป็ นการขอมติทมี่ ผี ลกระทบต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ต้องได้รบั มติเสียงข้างมากหรือมติพเิ ศษ
ของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมด
บริษทั จัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนทีเ่ กินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดนัน้
ในการดาเนินการและบริหารจัดการใดๆ ของกองทุนนัน้ บริษทั จัดการจะดาเนินการให้เป็ นไปตามทีร่ ะบุไว้ในโครงการ
จัดการกองทุนและหนังสือชี้ชวน เว้นแต่กรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. สานักงาน สมาคม และ/หรือหน่วยงานอื่นใดทีม่ ี
อานาจตามกฎหมาย เช่น กระทรวงการคลัง เป็ นต้น ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิม่ เติม ประกาศ กาหนด สั ่งการ เห็นชอบ
และ/หรือผ่อนผันเป็ นอย่างอื่น บริษทั จัดการจะดาเนินการให้เป็ นไปตามนัน้ โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ อื
หน่วยลงทุนแล้ว
19.2 วิธกี ารแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธกี ารจัดการ
1. การแก้ไขเพิม่ เติมโครงการโดยใช้วธิ กี ารขอมติผูถ้ อื หน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพเิ ศษมี
จานวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 หรือในกรณีทเี่ ป็ นกองทุนรวมทีม่ กี ารแบ่งชนิดหน่วยลงทุน หาก
ปรากฎว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพเิ ศษเมื่อคานวณเฉพาะหน่วยลงทุนแต่ละชนิดมีจานวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่
เกินร้อยละ 80 ให้ บริษทั จัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผูด้ ูแล
ผลประโยชน์ เพื่อให้ผดู้ ูแลผลประโยชน์รบั รองผลการนับมตินัน้
2. ในกรณีทกี่ ารแก้ไขเพิม่ เติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธจี ดั การได้กระทาตามมติของผูถ้ อื หน่วยลงทุน ซึ่งจะ
ดาเนินการโดยการจัดประชุมผูถ้ อื หน่วยลงทุนหรือส่งหนังสือขอมติของผูห้ น่วยลงทุนก็ได้
3. ให้บริษทั จัดการแจ้งการแก้ไขเพิม่ เติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธจี ดั การให้สานักงานทราบ รวมทัง้ แจ้งไปยัง
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนทุกคนและเผยแพร่ในลักษณะทีผ่ ลู้ งทุนทัวไปสามารถเข้
่
าตรวจดูได้ ทัง้ นี้ ภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่
มีมติให้แก้ไข
4. การแก้ไขเพิม่ เติมโครงการหรือวิธีการจัดการตามกรณีดงั ต่อไปนี้ บริษทั จัดการต้องได้รบั มติเสียงข้างมาก เว้นแต่ใน
กรณีดงั ต่อไปนี้ ต้องได้รบั มติพเิ ศษจากผูถ้ อื หน่วยลงทุน
(1) การเปลี่ยนแปลงประเภทหรือนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมทีท่ าให้ผลตอบแทนและความเสีย่ งของกองทุน
รวมเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญ
(2) การชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่น เว้นแต่กรณีเป็ นกองทุนรวมทีม่ ีการชาระค่าขาย
คืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นแทนเงินให้แก่กองทุนสารองเลี้ยงชีพ และกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
ดังกล่าวจะนาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้รบั ไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทีเ่ ป็ นกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เพิ่มเติมสาหรับการจัดตัง้ และจัดการของกองทุน
รวมเพื่อผูล้ งทุนทีเ่ ป็ นกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
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(3) การควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมทีม่ นี โยบายการลงทุน ความเสีย่ ง และระดับความเสีย่ งของการ
ลงทุน (risk spectrum) แตกต่างกัน
(4) การรับชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สนิ อื่นแทนเงิน
(5) การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิม่ ขึน้ เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิม
ตามทีร่ ะบุไว้ล่าสุดในโครงการ
(6) การเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขการประกัน ผูป้ ระกัน สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผูป้ ระกัน หรือการแก้ไข
เพิม่ เติมสัญญาประกันในเรื่องใดๆ อันมีผลให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนเสียประโยชน์
5. ในกรณีที่กองทุนรวมใดมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผถู้ ือหน่ วยลงทุน นอกจากจะต้องปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอมติผถู้ อื หน่วยลงทุนแล้ว ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์เพิม่ เติมดังต่อไปนี้ดว้ ย
(1) กรณี เป็ น การขอมติที่มีผลกระทบต่ อ ผู้ถือหน่ วยลงทุ นทุ กชนิ ด โดยแต่ล ะชนิ ดได้ร ับผลกระทบต่ อผู้ถือหน่ ว ย
ลงทุนไม่เท่ากัน ต้องได้รบั มติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจานวนหน่ วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รบั ผลกระทบ
แล้วแต่กรณี
(2) กรณีเป็ นการขอมติที่มผี ลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุ นไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รบั มติเสียงข้างมาก
หรือมติพเิ ศษของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) กรณีเป็ นการขอมติทมี่ ีผลกระทบต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ต้องได้รบั มติเสี ยงข้างมากหรือมติพิเศษ
ของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
6. ในการแก้ไขเพิม่ เติมโครงการหรือวิธกี ารจัดการ หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพเิ ศษมีจานวนไม่เกินร้อยละ 55
หรือไม่เกินร้อยละ 80 หรือในกรณีทเี่ ป็ นกองทุนรวมทีม่ กี ารแบ่งชนิดหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือ
มติพเิ ศษเมื่อคานวณเฉพาะหน่วยลงทุนแต่ละชนิด มีจานวนไม่เกินอัตราดังกล่าว แล้วแต่กรณี ให้บริษทั จัดการกองทุน
รวมจัดส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผูด้ ูแลผลประโยชน์ เพื่อให้ผดู้ ูแลผลประโยชน์รบั รอง
ผลการนับมตินัน้
7. การแก้ไขเพิม่ เติมโครงการในกรณีดงั ต่อไปนี้ บริษทั จัดการกองทุนรวมอาจขอให้สานักงานให้ความเห็นชอบแทนการ
ขอมติผูถ้ อื หน่วยลงทุนได้ ทัง้ นี้สานักงานอาจกาหนดเงื่อนไขให้บริษทั จัดการกองทุนรวมปฏิบตั เิ พื่อประโยชน์ในการ
แก้ไขโครงการก่อนให้ความเห็นชอบก็ได้
(1) การเปลี่ยนแปลงข้อกาหนดเกี่ยวกับการขายและการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(2) การเพิม่ ชนิดหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ทาให้สทิ ธิทผี่ ูถ้ อื หน่วยลงทุนมีอยู่เดิมด้อยลง
(3) การเปลี่ยนแปลงประเภทของทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนรวมลงทุนหรืออัตราส่วนการลงทุนทีส่ อดคล้องกับนโยบายการ
ลงทุน
(4) การชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นแทนเงินให้แก่กองทุนสารองเลี้ยงชีพ และกองทุน
สารองเลี้ยงชีพดังกล่าวจะนาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้รบั ไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทีเ่ ป็ นกองทุน
สารองเลี้ยงชีพตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เพิม่ เติมสาหรับการการจัดตัง้ และ
จัดการของกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทีเ่ ป็ นกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
(5) กรณีอ่นื ใดนอกเหนือจาก (1) (2) (3) และ (4)
การแก้ไขเพิม่ เติมโครงการตามวรรคหนึ่งต้องไมมีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนรวมถึงไม่ทาให้
ผลตอบแทนและความเสีย่ งของกองทุนรวมเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสาคัญ
8. การแก้ไขเพิม่ เติมโครงการโดยขอความเห็นชอบต่อสานักงาน ในเรื่องดังต่อไปนี้ ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมยื่นคา
ขอพร้อมทัง้ เอกสารหลักฐานประกอบคาขอทีถ่ ูกต้องครบถ้วนตามคู่มอื สาหรับประชาชนผ่านระบบทีจ่ ดั ไว้บนเว็บไซต์
ของสานักงาน และให้ถอื ว่าได้รบั ความเห็นชอบการแก้ไขเพิม่ เติมโครงการในเรื่องดังกล่าว เมื่อสานักงานได้รบั คาขอ
พร้อมทัง้ เอกสารหลักฐานประกอบคาขอถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสาหรับประชาชนแล้ว
(1) การแก้ไขเพิม่ เติมซึ่งมีผลให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทัง้ ปวงได้รบั ประโยชน์เพิม่ ขึน้
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(2) การแก้ไขเพิ่มเติม ที่ต้อ งดาเนินการให้เป็ นไปตามพระราชบัญ ญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพ ย์ ตลอดจน
ประกาศ กฎ และคาสั ่งทีอ่ อกโดยอาศัยอานวจแห่งกฎหมายดังกล่าว
(3) การแก้ไขเพิม่ เติมชื่อและรายละเอียดของบุคคลให้ถูกต้อง
9. การแก้ไขเพิม่ เติมโครงการโดยขอความเห็นชอบต่อสานักงานนอกเหนือจากข้อ 8 ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมยื่นคา
ขอพร้อมทัง้ เอกสารหลักฐานประกอบคาขอทีถ่ ูกต้องครบถ้วนตามคู่มอื สาหรับประชาชนผ่านระบบที่จดั ไว้บนเว็บไซต์
ของสานักงาน และชาระค่าธรรมเนียมต่อสานักงาน เมื่อสานักงานได้รบั คาขอพร้อมทัง้ เอกสารหลักฐานประกอบคา
ขอทีถ่ ูกต้องครบถ้วนตามคู่มอื สาหรับประชาชนแล้ว ทัง้ นี้อตั ราค่าธรรมเนียมให้เป็ นไปตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกาหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการจด
ทะเบียน และการยื่นคาขอต่างๆ ทัง้ นี้ ค่าธรรมเนียมดังกล่าว มิให้บริษทั จัดการเรียกเก็บจากกองทุน
เมื่อสานักงานได้รบั คาขอและเอกสารหลักฐานทีถ่ ูกต้องครบถ้วนตามวรรคหนึ่งแล้ว สานักงานจะดาเนินการ
พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน
การชาระค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง มิให้บริษทั จัดการเรียกเก็บจากกองทุนรวม
19.3 หลักเกณฑ์และวิธกี ารในการขอมติของผูถ้ อื หน่วยลงทุน
19.3.1 ในการขอมติจากผูถ้ อื หน่วยลงทุน บริษทั จัดการอาจใช้วธิ ีดงั ต่อไปนี้
1) การจัดประชุมผูถ้ อื หน่วยลงทุน หรือ
2) การส่งหนังสือเพื่อขอมติไปยังผูถ้ อื หน่วยลงทุน
19.3.2 วันและเวลาในการดาเนินการรวมถึงวันปิ ดสมุดทะเบียนผุถ้ อื หน่วยลงทุนเพื่อขอมติจะเป็ นไปตามวันที่
บริษทั จัดการจะกาหนดขึน้ โดยไม่ชกั ช้า
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการใช้วธิ ีการในการดาเนินการตามความเหมาะสม หรือวิธกี ารอื่นใดที่
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด ทัง้ นี้ ในการขอมติจากผูถ้ อื หน่วยลงทุน บริษทั จัดการกองทุนรวม
จะไม่นับคะแนนเสียงของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทัง้ หมดในบางกรณี เช่น กรณีทผี่ ู้ถอื หน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุน
เกินข้อจากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
ข้อจากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่ องบริษทั จัดการ
การดาเนินการใดทีโ่ ครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกาหนดให้ต้องได้รบั มติของผูถ้ อื หน่วยลงทุน
หากบริษทั จัดการกองทุนรวมได้ดาเนิน การไปตามมติของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีไ่ ด้รบั มาโดยชอบแล้ว ให้ถอื ว่า
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนทัง้ ปวงเห็นชอบให้ดาเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ
มติของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีใ่ ห้ดาเนินการใดอันเป็ นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎหมาย ให้ถอื
ว่ามตินัน้ เสียไป
ในกรณีทเี่ ป็ นการขอมติเพื่อแก้ไขข้อผูกพันในเรื่องทีก่ ระทบต่อสิทธิของผูถ้ อื หน่วยลงทุนอย่างมีนัยสาคัญ
ต้องได้รบั มติโดยเสียงข้างมากของผูถ้ อื หน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของ
จานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของโครงการจัดการกองทุนรวมนัน้ เว้นแต่กรณีทกี่ องทุนรวมมี
การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผูถ้ อื หน่วยลงทุนต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์เพิม่ เติมดังต่อไปนี้ดว้ ย
(1) ในกรณีทเี่ ป็ นการขอมติทมี่ ผี ลกระทบต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รบั ผลกระทบต่อผูถ้ อื
หน่วยลงทุนไม่เท่ากัน ให้ได้รบั มติผถู้ อื หน่วยลงทุนทีถ่ อื หน่วยลงทุนชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบเกินกึ่งหนึ่ง
ของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
(2) ในกรณีทเี่ ป็ นการขอมติทมี่ ผี ลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ให้ได้รบั มติผถู้ อื
หน่วยลงทุนทีถ่ อื หน่วยลงทุนชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบเกินกึ่งหนึ่งของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
(3) ในกรณีทเี่ ป็ นการขอมติทมี่ ผี ลกระทบต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ให้ได้รบั มติผถู้ อื หน่วยลงทุน
ชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบเกินกึ่งหนึ่งของจานวนหน่วยลงทุนชนิดนัน้
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การเพิม่ จานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิดาเนินการเพิ่มจานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนตามเหมาะสม โดยถือว่า
ได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนแล้ว ทัง้ นี้ เมื่อดาเนินการเพิม่ จานวนเงินทุนจดทะเบียนของ
กองทุนแล้ว บริษทั จัดการจะแจ้งการดาเนินการดังกล่าว โดยติดประกาศทีท่ ที่ าการทุกแห่งของบริษทั จัดการ
และ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน ภายใน 15 วัน
นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั จดทะเบียนเพิม่ จานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน
หลักเกณฑ์และวิธกี ารในการขอมติของผูถ้ อื หน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดงั กล่าว ให้เป็ นไปตาม
ข้อกาหนดในข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทัง้ นี้ การขอมติเพื่อแก้ไข
เพิม่ เติม
โครงการเป็ นไปตามทีก่ าหนดไว้ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่ง
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
20. ข้อกาหนดอื่นๆ :
1. บริษั ท จัดการขอสงวนสิท ธิในการแก้ ไ ข เปลี่ ย นแปลง เพิ่ ม เติม โครงการจัดการกองทุ น หรื อ วิ ธีก ารจัดการตามที่
เห็นสมควรในกรณีทสี่ ่วนราชการต่าง ๆ เช่น คณะกรรมการ ก.ล.ต. สานักคณะกรรมการ ก.ล.ต. กระทรวงการคลัง และ/
หรือ หน่ วยงานอื่นใดทีม่ ีอานาจตามกฎหมาย ได้มกี ารปรับเปลี่ยน แก้ไข เพิม่ /ลด ประกาศ เห็นชอบ สั ่งการ ผ่อนผันใน
เรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับสิทธิประโยชน์ทางภาษี และ/หรือหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการจัดตัง้ จัดการ และ/หรือวิธีการ
บริหารจัดการกองทุนไม่ว่าจะเป็ นเรื่องของกฎหมาย ประกาศ ข้อกาหนด ระเบียบปฏิบตั ิ เงื่อนไข หรือ รายละเอียดต่าง
ๆ ทัง้ นี้โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนทุกราย ทัง้ นี้การแก้ไข เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมดังกล่ าว จะต้อง
เป็ นไปตามทีส่ านักงานประกาศกาหนด เห็นชอบ ผ่อนผัน สั ่งการ ให้สามารถกระทาได้
2. การลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพเพื่อให้ได้สทิ ธิประโยชน์ทางภาษี ผู้ลงทุนหรือผูถ้ ือหน่ วยลงทุ นจะต้องปฏิบตั ิ
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กฎหมายที่เกี่ย วข้อง และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี) กาหนด หน้าที่และความ
รับผิดชอบของผูถ้ อื หน่วยลงทุน
1) การลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ผู้ถือหน่ วยลงทุนมีสิทธิได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษีเมื่อผู้ถอื หน่ ว ยลงทุน
ได้ดาเนินการตามเงื่อนไขทีก่ ฎหมายภาษีอากรกาหนดไว้ครบถ้วนแล้ว
2) ศึกษาคู่มือภาษี อากรกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่ วยลงทุนให้ชดั เจนก่อนตัดสินใจ
ลงทุน
3) ตรวจสอบการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพของตนเองให้เป็ นไปตามเงื่อนไขทีก่ าหนดในกฎหมายภาษีอากร
4) แสดงข้อมูลการลงทุนต่อกรมสรรพากร และดาเนินการเสียภาษีในกรณีทมี่ กี ารขายคืนหน่ วยลงทุน หรือมีการลงทุนที่
ไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขในการได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษีทกี่ าหนดไว้ในกฎหมาย
3. การกู้ยมื เงินหรือการทาธุรกรรมขายโดยมีสญ
ั ญาซื้อคืน
บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือท าธุรกรรมการขายโดยมีสญ
ั ญาซื้อคืนในนามกองทุนได้ โดยจะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์
เงื่อนไขและวิธกี ารทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
4. การจัดทาทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจากัดในการโอนหน่วยลงทุน
บริษั ท จัดการกองทุ น รวมมีห น้ าที่จ ัดให้มีท ะเบีย นผู้ถือ หน่ ว ยลงทุ น ตามหลักเกณฑ์ ที่ อ อกตามมาตรา 125(5) แห่ ง
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ให้สนั นิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่ วยลงทุนถูกต้อง และ
การชาระเงินหรือทรัพย์สินอื่น รวมทัง้ การให้สิทธิหรือการจากั ดสิทธิใดๆ แก่ผู้ถือหน่ วยลงทุนที่ปรากฏรายชื่อ ในสมุ ด
ทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน หากได้กระทาตามข้อกาหนดในข้อผูกพันหรือตามกฎหมายแล้ว ให้ถอื ว่าบริษทั จัดการกองทุน
รวมได้ดาเนินการตามอานาจหน้าทีแ่ ล้วบริษัทจัดการกองทุนรวมมีอานาจปฏิเสธการโอนหน่ วยลงทุน ในกรณีที่การถือ
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หน่ ว ยลงทุ น เกิน ข้อจ ากัดการถือ หน่ ว ยลงทุ น ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุ น ว่าด้ว ยหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับ
ข้อจากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่ องบริษทั จัดการ
5. การควบรวมกองทุน
การควบรวมกองทุนรวมต้องเป็ นการควบกองทุนรวมหรือการรวมกองทุนรวมทีอ่ ยู่ภายใต้การจัดการของบริษทั จัดการ
กองทุนรวมเดียวกัน โดยบริษทั จัดการกองทุนรวมต้องพิจารณาถึงผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ ต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนของแต่ละ
กองทุนรวมด้วยความเป็ นธรรม
กองทุนรวมตัง้ แต่ 2 กองทุนรวมขึน้ ไปจะดาเนินการเพื่อควบรวมกองทุนรวมได้ต่อเมื่อได้รบั มติของผูถ้ อื หน่วยลงทุนตาม
หลักเกณฑ์ทรี่ ะบุไว้ในโครงการและข้อผูกพัน ภายใต้หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
1. กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมทีม่ นี โยบายการลงทุน ความเสีย่ งและระดับความเสีย่ งของการลงทุน
(risk spectrum) เดียวกัน บริษทั จัดการกองทุนรวมต้องได้รบั มติเสียงข้างมากของโครงการแต่ละกองทุนรวมทีจ่ ะควบ
รวมกองทุนรวมดังกล่าว
2. กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมทีม่ นี โยบายการลงทุน ความเสีย่ งและระดับความเสีย่ งของการลงทุน
(risk spectrum) แตกต่างกัน บริษทั จัดการกองทุนรวมต้องได้รบั มติพเิ ศษของโครงการแต่ละกองทุนรวมทีจ่ ะควบรวม
กองทุนรวมดังกล่าว
การขอมติของผูถ้ อื หน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง ให้บริษทั จัดการกาหนดรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวมใหม่
หรือแก้ไขเพิม่ เติมโครงการจัดการกองทุนรวมทีร่ บั โอน (ถ้ามี) พร้อมทัง้ ขอมติผถู้ อื หน่วยลงทุนเพื่อเลิกกองทุนรวมเดิม
หรือกองทุนรวมทีโ่ อนไปในคราวเดียวกันด้วย
ในการควบรวมกองทุนไม่ว่าจะเป็ นการควบรวมระหว่างกองทุนปิ ดกับกองทุนปิ ด หรือกองทุนปิ ดกับกองทุนเปิ ด หากมี
ผลให้เกิดกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมทีร่ บั โอนเป็ นกองทุนเปิ ด ให้บริษทั จัดการขอมติผถู้ อื หน่ วยลงทุนเพื่อแก้ไข
โครงการจัดการกองทุนปิ ดเป็ นโครงการจัดการกองทุนเปิ ดด้วย และหากได้รบั มติโดยเสียงข้างมากของผูถ้ อื หน่วยลงทุน
ตามหลักเกณฑ์ใน (1) ของวรรคหนึ่ง ให้ถอื ว่าได้รบั มติของผูถ้ อื หน่วยลงทุนในการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนปิ ดเป็ น
โครงการจัดการกองทุนเปิ ดแล้ว ทัง้ นี้โดยได้รบั ยกเว้นไม่ต้องปฏิบตั ติ ามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกาหนดวิธปี ฏิบตั ใิ นการขอความเห็นชอบเพื่อแก้ไขประเภทของโครงการ
จัดการกองทุนรวม
ในการขอมติจากผูถ้ อื หน่วยลงทุน บริษทั จัดการจะส่งหนังสือนัดประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบสีว่ นั ก่อนวันประชุม หรือ
ส่งหนังสือขอมติล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนวันที่กาหนดให้เป็ นวันสุดท้ายของการรับหนังสือแจ้งมติจากผูถ้ อื
หน่วยลงทุน โดยเปิ ดเผยข้อมูลทีผ่ ูถ้ อื หน่วยลงทุนควรทราบเกี่ยวกับการควบรวมกองทุนอย่างน้อยดังต่อไปนี้ให้ชดั เจน
ไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือหนังสือขอมติดงั กล่าว
(1) สถานะการลงทุนของกองทุนรวมทีจ่ ะควบรวมกองทุนที่เป็ นปั จจุบนั ก่อนการขอมติควบรวมกองทุน ซึ่งจะต้องแสดง
รายละเอียดเป็ นรายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นโดยระบุประเภท ชื่อ จานวน อัตราผลตอบแทน (ถ้ามี) มูลค่า
ยุตธิ รรมของหลักทรัพย์ตามมาตรฐานการบัญชีสาหรับกิจการทีด่ าเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันทาการสุดท้ายของสัปดาห์ล่าสุด และผลการดาเนินงานล่าสุดของกองทุนรวม
(2) สรุปประเด็นเปรียบเทียบสาระสาคัญและความแตกต่างของกองทุนรวมทีจ่ ะควบรวมกองทุน และลักษณะทีจ่ ะ
เปลี่ยนแปลงเมื่อมีการควบรวมกองทุนแล้ว โดยต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทและวัตถุประสงค์ของโครงการ
จัดการกองทุนรวม นโยบายการลงทุน และค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากผูซ้ ้อื หรือผูถ้ อื หน่วยลงทุนและจากกองทุนรวม
เป็ นอย่างน้อย
(3) ขัน้ ตอน สาระสาคัญของการดาเนินการในแต่ละขัน้ ตอน และกาหนดเวลาในการควบรวมกองทุน
(4) สิทธิของผูถ้ อื หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีจ่ ะควบรวมกองทุน
(5) รายงานแสดงฐานะการเงินของกองทุนรวมทีจ่ ะควบรวมกองทุน ประมาณการฐานะการเงินของกองทุนรวมใหม่หรือ
กองทุนรวมทีร่ บั โอน
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(6) การดาเนินการเกี่ยวกับการจ่ายเงินปั นผล (ถ้ามี) ก่อนการควบรวมกองทุน และนโยบายการจ่ายเงินปั นผลภายหลัง
การควบรวมกองทุน (ถ้ามี)
(7) ค่าใช้จ่ายในการควบรวมกองทุน และค่าใช้จ่ายทีจ่ ะเกิดขึน้ จากการดังกล่าวทีจ่ ะเรียกเก็บจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนและ
กองทุนรวม (ถ้ามี) เช่น ค่าใช้จ่ายในการชาระบัญชี
(8) ข้อดีและข้อเสียหลังจากมีการควบรวมกองทุน เช่น ค่าใช้จ่าย ความเสีย่ ง หรือสิทธิประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุน
ทัง้ นี้ ต้องไม่มลี กั ษณะทีเ่ กินความจริง
3. ในกรณีทผี่ ูถ้ อื หน่วยลงทุนไม่ได้แสดงเจตนาภายในกาหนดเวลาให้สทิ ธิในการออกจากกองทุนรวมก่อนวันทีก่ ารควบรวม
กองทุนแล้วเสร็จ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะถือว่าผูถ้ อื หน่วยลงทุนได้มอบหมายให้บริษทั จัดการดาเนินการให้ผูถ้ อื
หน่วยลงทุนดังกล่าวเป็ นผูถ้ อื หน่วยลงทุนของกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมทีร่ บั โอนได้
4. ในช่วงระยะเวลานับแต่วนั ส่งหนังสือนัดประชุมหรือหนังสือขอมติเพื่อควบรวมกองทุนถึงวันทีม่ กี ารควบรวมกองทุน
บริษทั จัดการอาจไม่ขายหน่วยลงทุนตามคาสั ่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีจ่ ะควบรวมกองทุนรวมทีไ่ ด้รบั ไว้แล้ว
หรืออาจหยุดรับคาสั ่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าวได้ โดยการปิ ดประกาศเรื่องดังกล่าวไว้ ณ ทีท่ าการทุกแห่ง
ของบริษทั จัดการ และจัดให้มีการประกาศเรื่องดังกล่าวไว้ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อทุกแห่งของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
ในช่วงระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้บริษทั จัดการจัดทารายงานแสดงสถานะการลงทุนของวันทาการสุดท้ายของแต่ละ
สัปดาห์ของกองทุนรวมทีจ่ ะควบรวมกองทุนรวมและจัดให้มรี ายงานดังกล่าวไว้ ณ ทีท่ าการของบริษทั จัดการและสถานที่
ติดต่อทุกแห่งของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเพื่อให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ และจัดสาเนาให้เมื่อผูถ้ อื
หน่วยลงทุนร้องขอ
เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีประกาศแก้ไขหรือเพิม่ เติมรายละเอียด
การควบรวมกองทุนไปจากรายละเอียดข้างต้น บริษทั จัดการจะดาเนินการตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
ประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทีแ่ ก้ไขหรือเพิม่ เติมดังกล่าว
6. การถือหน่วยลงทุนเกินหนึ่งในสาม
กรณีผถู้ อื หน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนรวม
บริษทั จัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนทีเ่ กินกว่า 1 ใน 3 เว้นแต่กรณีทมี่ กี ารแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิด
ดังกล่าวมีผถู้ อื หน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผูถ้ อื หน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจานวนทีถ่ อื อยู่
7. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับ/หรือเพื่อประโยชน์กบั
1) พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐ อเมริกา(ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือที่
ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผูท้ มี่ ีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผูถ้ อื Green Card ทีอ่ อก
โดยประเทศสหรัฐอเมริกา
2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน เป็ นต้น ซึ่งจัดตัง้ ขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขา
ของนิตบิ ุคคลดังกล่าว
3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทัง้ ในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา
4) ผูล้ งทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคาสั ่งเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริษทั จัดการ หรือชาระ/รับชาระเงินเกี่ยวกับหน่วย
ลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทัง้ นี้ รวมถึง ผูล้ งทุนทีใ่ ช้ตวั แทนหรือผูจ้ ดั การทีต่ งั ้ อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา
ในการดาเนินการดังกล่าว
5) กองทรัพย์สนิ ของบุคคลและนิตบิ ุคคลดังกล่าว ตามข้อ 1-4 บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิทจี่ ะปฏิเสธหรือระงับการสั ่งซื้อ
การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสาหรับผูล้ งทุนทีม่ ลี กั ษณะดังกล่าวข้างต้น

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล อะเกรสซีฟ แอลโลเคชันเพื
่ ่ อการเลี้ยงชีพ

30

8. ข้อกาหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน:
ข้อกาหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายทีเ่ รียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งต่อไปจะ
เรียกว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วนั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกาหนดให้สถาบันการเงินที่
ไม่ใช่สญ
ั ชาติอเมริกนั นอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี่ยวกับบัญชี
ของบุคคลทีอ่ ยู่ในบังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิ ตบิ ุคคล สัญชาติอเมริกนั ผู้
ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผูซ้ ่งึ มีถนิ่ ที่อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปิ ดหรือมีไว้กับ FFI นัน้ นอกจากนี้
ยังปรากฎด้ว ยว่าในปั จจุบันมีรฐั บาลในหลายประเทศกาลังดาเนิ นการออกกฎหมายที่ มีข้อกาหนดและหลักเกณฑ์ ใน
ลักษณะที่คล้ ายคลึง กับ FATCA (ซึ่ งต่ อ ไปจะรวมเรีย ก FATCA และกฎหมายดัง กล่ าวว่ า “กฎหมายต่ างประเทศที่
เกี่ยวข้อง”)
กองทุนรวมและบริษทั จัดการถือว่าเป็ น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกาหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าทีต่ ้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกนั
และบุคคลทีม่ ลี กั ษณะตามหลักเกณฑ์ที่ FATCA กาหนด หน้าทีใ่ นการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื่อหาความสัมพันธ์ของ
ลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าทีใ่ นการกาหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทาเอกสารยืนยันตนตาม
หลักเกณฑ์ของ FATCA เป็ นต้น
ภายใต้ข้อกาหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพัน ตนเพื่อปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มี
สถานะเป็ น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนัน้ จะได้รบั ผลกระทบทีส่ าคัญใน
สองกรณี คือ
(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินทีก่ องทุนรวมจะได้รบั จากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สิน
ทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริม่ ต้นตัง้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็ นต้น
ไป และเงินลงทุนทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝาก
และเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเริม่ ต้นตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2560 เป็ นต้นไป โดย
FATCA กาหนดให้สถาบัน การเงิน ของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที่เข้าร่ว มผู กพัน ตนตามข้อ กาหนดของ
FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผู้รบั ฝากทรัพ ย์สิน ผู้สนับสนุ นการขายและรับซื้อ
คืนหน่วยลงทุน) มีหน้าทีด่ าเนินการหักเงิน ณ ทีจ่ ่ายดังกล่าวก่อนชาระให้กบั กองทุนรวมทีเ่ ป็ น NPFFI
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ ผูด้ ู แลผลประโยชน์ ผู้รบั ฝากทรัพย์สนิ และ
ผูส้ นับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่เข้าร่วมผูกพันตามข้อกาหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับ
การทาธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษทั จัดการ ซึ่งอาจทาให้กองทุน
รวมไม่สามารถดาเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดาเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทาให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทารายการผ่านทางผูส้ นับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้อกี ต่อไป
เพื่อมิให้บริษัท จัดการและกองทุ นรวมได้รบั ผลกระทบในการดาเนิ นงานรวมทัง้ เพื่อเป็ นการรักษาประโยชน์ข องผู้ถือ
หน่ วยลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และ
ข้อกาหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้บริษัท จัดการและกองทุน รวมสามารถปฏิบัติต ามภาระ
ผูกพัน ภายใต้ ข้อ กาหนดและหลักเกณฑ์ ของกฎหมายต่ างประเทศที่เกี่ย วข้อ งได้ บริษัท จัดการและกองทุ นรวม (ซึ่ง
รวมทัง้ ผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับการปฎิบตั งิ านของกองทุ น เช่น ผูด้ ูแลผลประโยชน์ ผู้รบั ฝากทรัพย์สิน และผูส้ นับสนุ นการขาย
และรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดาเนินการดังนี้
(1) ร้อ งขอให้ ผู้ถือ หน่ ว ยลงทุ น ที่ เ ข้าข่ ายเป็ น พลเมือ งของประเทศสหรัฐ อเมริ กา(หรือ เป็ น บุ คคลตามที่ กฎหมาย
ต่างประเทศทีเ่ กี่ยวข้องกาหนด) ให้คายินยอมบริษทั จัดการและกองทุนและตัวแทนในการนาส่งข้อมูล (เช่น ชื่อ ที่
อยู่ เลขประจาตัวผู้เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา จานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จานวนเงินค่าขายคืนหน่ วย
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ลงทุ น หรือเงิน ปั น ผลที่ไ ด้ร ับ เป็ น ต้ น )ที่มีอ ยู่ ในบัญ ชี ท งั ้ หมดของผู้ถือหน่ วยลงทุ น นั น้ กับบริษั ท จัดการ ให้ กับ
หน่วยงานของรัฐทัง้ ในและต่างประเทศ ตามข้อกาหนดของกฎหมายต่างประเทศทีเ่ กี่ยวข้อง
(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่ วยลงทุนนาส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคายินยอม เพิ่ม เติม เพื่อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความ
เกี่ยวข้องกับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกนั หรือการให้ขอ้ มูลตามหัวข้อที่
กาหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื่อข้อมูลที่
เคยให้ ไว้มี การเปลี่ย นแปลง เป็ น ต้ น รวมถึ งน าส่ ง หลักฐานเพื่ อ ยืน ยัน การเข้ าร่ ว มใน FATCA หรือ กฎหมาย
ต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง (ในกรณี ที่เป็ น ลูกค้าสถาบัน การเงิน ) ทัง้ นี้ เป็ น ไปตามหลักเกณฑ์ และข้อ กาหนดของ
กฎหมายดังกล่าว
(3) ดาเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศทีเ่ กี่ยวข้อง
เพื่อเป็ นการป้ องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถอื หน่วยลงทุนโดยรวม รวมทัง้ เพื่อให้กองทุนหรือผู้
ถือ หน่ ว ยลงทุ น โดยรวมได้ร ับประโยชน์ เพิ่ ม ขึ้น หากมีการดาเนิ น การที่ ส อดคล้ อ งกับกฎหมายต่ างประเทศที่
เกี่ยวข้องข้างต้น ในกรณีทผี่ ู้ถือหน่ วยลงทุนปฏิเสธการดาเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่
บริษทั จัดการกาหนด บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ตาม
ความจาเป็ นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่ วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดาเนินการตามที่บริษัทจัดการ
แจ้งนี้แล้ว และ/หรือได้ดาเนินการตามข้อตกลงทีไ่ ด้ระบุไว้ในคาขอเปิ ดบัญชี
(1) ไม่รบั คาสั ่งซื้อ/ สับเปลี่ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดาเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผูถ้ อื หน่วยลงทุนดังกล่าว
(3) ดาเนินการหักเงิน ณ ทีจ่ ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปั นผลและ/หรือเงินทีช่ าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผูถ้ ือ
หน่ วยลงทุน รายนัน้ ได้ เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกาหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ทัง้ นี้
ต้องไม่ขดั กับกฎหมายของประเทศไทย
(4) ดาเนินการอื่นใดอันเป็ นการป้ องกันหรือลดผลกระทบ หรือทาให้กองทุนหรือผู้ถือ หน่ วยลงทุ นโดยรวมได้รบั
ประโยชน์เพิม่ ขึน้ หากมีการดาเนินการทีส่ อดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศทีเ่ กี่ยวข้องข้างต้น
การดาเนินการดังกล่าวถือเป็ นความจาเป็ น และเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็ นการ
กระทาเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการดาเนินการที่ไม่ สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และ
กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องอันจะทาให้กองทุนอาจต้องถู กหัก ณ ที่จ่าย หรือถูกปิ ดบัญชีธนาคารตามที่
กล่ าวแล้ วข้างต้ น ซึ่งในทางปฏิบัติบริษัท จัดการจะเลือ กดาเนิ น การเฉพาะผู้ถือหน่ ว ยลงทุ น ที่เข้าข่ า ยเป็ น
พลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็ นบุคคลตามทีก่ ฎหมายต่างประเทศทีเ่ กี่ยวข้องกาหนด)เท่านัน้
ทัง้ นี้ ในกรณีทกี่ ฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิม่ เติมข้อกาหนดเพื่อรองรับการดาเนินการตามทีบ่ ริษทั จัดการได้
สงวนสิทธิไว้ขา้ งต้น บริษทั จัดการ(รวมถึงผูท้ เี่ กี่ยวข้อง) จะดาเนินการตามข้อกาหนดของกฎหมาย
ภายในประเทศ โดยอาจนาส่งข้อมูลของผูถ้ อื หน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดาเนินการอื่นใดทีร่ าชการ
กาหนด โดยไม่จาเป็ นต้องร้องขอต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุน
9. ในกรณีทผี่ ถู้ อื หน่วยลงทุน ไม่มภี ูมลิ าเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็ นอย่างอื่น บริษทั จัดการกองทุนรวมจะอ้างอิง
ทีอ่ ยู่ของบริษทั จัดการกองทุนรวมเป็ นภูมลิ าเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีทตี่ ้องมีการวางทรัพย์
21. การดาเนิ นการกรณี บริษัทจัดการไม่สามารถดารงเงิ นกองทุนได้ตามที่ประกาศกาหนด :
ในกรณีที่บริษทั จัดการไม่สามารถดารงเงินกองทุนได้ตามที่ประกาศกาหนด บริษทั จัดการจะดาเนินการเปลี่ยนให้บริษทั
จัดการรายอื่นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธกี ารขอรับความเห็นชอบจากสานักงานหรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้
ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจานวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมด
ของกองทุนรวมภายใน 15 วันนับแต่วนั ทีร่ ูห้ รือควรรูว้ ่าไม่สามารถดารงเงินกองทุนได้ ทัง้ นี้ หากมีเหตุจาเป็ นและสมควร
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บริษทั จัดการอาจขอให้สานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษทั จัดการกองทุนรวมรายใหม่จะ
คานึงถึงประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ และในกรณีที่มคี ่าใช้จ่ายเกิดขึน้ จากการเปลี่ยนบริษทั จัดการ บริษทั
จัดการรายเดิมจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษทั จัดการไม่สามารถดาเนินการได้ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด
บริษทั จัดการจะดาเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป
22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม :
บริษทั จัดการกองทุนรวมมีหน้าทีป่ ฏิบตั ติ ามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่วยลงทุนกับบริษทั จัดการ
กองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคาสั ่งที่ออกโดยอาศัยอานาจ
แห่งกฎหมายดังกล่าว ทัง้ นี้ ในกรณีที่ขอ้ กาหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคาสั ่ง
ดังกล่าว หากบริษัทจัดการกองทุ นรวมได้ดาเนิน การให้เป็ น ไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคาสั ่งนั น้ ให้ถือว่ าบริษัท
จัดการกองทุนรวมได้ปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามโครงการแล้ว
บริษทั จัดการกองทุนรวมจะแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามทีร่ ะบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผูด้ ูแล
ผลประโยชน์ มีอ านาจลงนามในข้อ ผูกพัน ระหว่างผู้ถือ หน่ วยลงทุน และบริษัท จัดการกองทุน รวม ทัง้ นี้ การลงนามในข้อ
ผูกพันของผูด้ ูแลผลประโยชน์ทไี่ ด้รบั การแต่งตัง้ โดยชอบ ให้ถอื ว่าผูกพันผูถ้ อื หน่วยลงทุนทัง้ ปวง
การทีผ่ ถู้ อื หน่ วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี้ ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถอื ว่าผู้ถอื หน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับทีจ่ ะผูกพันตามข้อกาหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม
และข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่วยลงทุนและบริษทั จัดการกองทุนรวม
โครงการจัดการกองทุนรวมทีผ่ ่านการอนุ มตั จิ ากสานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิม่ เติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถอื หน่ วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือ
เป็ นส่วนหนึ่งของข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่วยลงทุนกับบริษทั จัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล อะเกรสซีฟ แอลโลเคชันเพื
่ ่ อการเลี้ยงชีพ

33

แนวทางในการใช้สิทธิ ออกเสียงและการดาเนิ นการใช้สิทธิ ออกเสียง
ผูล้ งทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สทิ ธิออกเสียงและการดาเนินการใช้สทิ ธิออกเสียงในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ต่างๆ ในรอบปี
ปฏิทนิ ได้จาก website ของบริษทั จัดการ (www.principal.th)
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ มีการทาธุรกรรมกับกองทุนรวม
กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล อะเกรสซีฟ แอลโลเคชั ่นเพื่อการเลี้ยงชีพ
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
- ไม่มี หมายเหตุ : ผู้ล งทุน สามารถตรวจสอบการท าธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
กองทุ น รวมได้ ที่ บริ ษั ท จัด การโดยตรง หรื อ ที่ website ของบริ ษั ท จัด การ
(www.principal.th) และสานักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)
รายชื่อผู้จดั การกองทุนที่บริหารจัดการกองทุนรวม
กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล อะเกรสซีฟ แอลโลเคชั ่นเพื่อการเลี้ยงชีพ
1. นายศุภกร ตุลยธัญ, CFA
2. นายวิทยา เจนจรัสโชติ, CISA
3. น.ส.วิรยิ า โภไคศวรรย์
4. นายชาตรี มีชยั เจริญยิง่
5. นางสาวปุณยนุช บุณยรัตพันธุ์
6. นายสุปรีดิ ์ สุวพันธ์, CFA
7. นายประพจน์ อ้วนเจริญกุล
8. นายธนา เชนะกุล, CFA
9. นายวรุณ ทรัพย์ทวีกุล
10. นายสิทธิการย์ พงษ์พฒ
ั นศึกษา, CFA
11. นายปฐมพงษ์ เรืองคณารักษ์
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถดูรายชื่อผู้จดั การกองทุนทัง้ หมดได้ที่ website ของ
บริษทั จัดการ (www.principal.th)
รายงานรายละเอียดการรับค่าตอบแทน หรือประโยชน์ อื่นใดที่มิใช่ดอกเบี้ย หรือผลประโยชน์ ทั ่วไปที่ เกิ ดจากการลงทุน
- ไม่มี -

รายงานการรับผลประโยชน์ ตอบแทนเนื่ องจากการทีก่ องทุนใช้ บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)
ของธุรกิจกองทุนรวม
ผลประโยชน์ ตอบแทนทีไ่ ด้ รับ
เหตุผลในการรับ
ลาดับ
ชื่อผู้ให้ ผลประโยชน์ ตอบแทน
สิ ทธิในการจองหุ้น IPO
บทวิเคราะห์
อื่นๆ ผลประโยชน์ ตอบแทน
ซื้อหุ้นสามัญ
1 ธนาคาร กรุ งเทพ จากัด (มหาชน)

2 บริ ษทั หลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน)

3 บริ ษทั หลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ ป จากัด(มหาชน)

4 บริ ษทั หลักทรัพย์ ซีจเี อส ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด

5 บริ ษทั หลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จากัด

6 บริ ษทั หลักทรัพย์ ซิต้ คี อร์ป (ประเทศไทย) จากัด

7 บริ ษทั หลักทรัพย์เครดิต ดีบเี อส วิคเกอร์ (ประเทศไทย) จากัด

8 บริ ษทั หลักทรัพย์เครดิต ฟิ นันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)


9 ธนาคาร กสิ กรไทย จากัด(มหาชน)

10 บริ ษทั หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

เพื่อเป็ นข้อมูลประกอบ
11 บริ ษทั หลักทรัพย์ กสิ กรไทย จากัด (มหาชน)


การตัดสิ นใจลงทุน
12 บริ ษทั หลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) 
13 บริ ษทั หลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน)


14 ธนาคาร ไทยพาณิ ชย์ จากัด(มหาชน)

15 บริ ษทั หลักทรัพย์ ไทยพาณิ ชย์ จากัด


16 บริ ษทั หลักทรัพย์ ธนชาต จากัด (มหาชน)

17 บริ ษทั หลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด (มหาชน)

18 บริ ษทั หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮี ยน (ประเทศไทย) จากัด


ส่วนข้อผูกพัน

ข้อผูกพัน
1. บริษทั จัดการ :
ชื่อ : บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนพรินซิเพิล จากัด
ทีอ่ ยู่ (ภาษาไทย) : เลขที่ 44 อาคารซีไอเอ็มบี ไทย ชัน้ 16 ถ.หลังสวน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร.0-2686-9500
ทีอ่ ยู่ (ภาษาอังกฤษ) : 44 CIMB THAI Building 16th Floor Langsuan Road, Lumpini, Pathumwan Bangkok 10330
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
(ก) สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษทั จัดการ
ในการจัดการกองทุนบริษทั จัดการมีสทิ ธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) การบริหารกองทุนรวม
(1.1) ยื่นคาขอจดทะเบียนกองทรัพย์สนิ ซึ่งเป็ นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็ นกองทุนต่อสานักงาน
ภายใน 15 วันทาการนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครัง้ แรก
(1.2) จัดการลงทุนโดยใช้ความสามารถเพื่อพิทกั ษ์ผลประโยชน์ของลูกค้าอย่างเต็มที่ โดยคานึงถึงและรักษาผลประโยชน์
สูงสุดให้แก่ลูกค้า และตัง้ อยู่บนหลักแห่งความซื่อสัตย์สุจริต และความรอบคอบระมัดระวัง
(1.3) นาเงินของกองทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ต่าง ๆ ตามทีร่ ะบุไว้ภายใต้ขอ้ “ประเภทของหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สนิ อื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื ทีจ่ ะลงทุน” และซื้อขาย จาหน่าย สั ่งโอน เปลี่ยนแปลงเพิม่ เติมหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนไว้ตามทีบ่ ริษทั จัดการเห็นสมควร โดยจะลงทุนให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของกฎหมายและตาม
วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุนตามทีไ่ ด้รบั อนุ มตั จิ ากสานักงาน ทัง้ นี้ โดยคานึงผลประโยชน์ของผูถ้ อื
หน่วยลงทุนเป็ นหลัก
(1.4) ดาเนินการเพิ่มจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายแล้ว หรือยกเลิกหน่วยลงทุนทีร่ บั ซื้อคืนในวันทาการถัดจากวันทาการ
ขายหรือวันทาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจานวนนัน้ แล้วแต่กรณี
(1.5) ดาเนินการเพิ่มจานวนทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามวิธกี ารทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(1.6) สงวนสิทธิทจี่ ะปฏิเสธ ระงับ หรือหยุดการสั ่งซื้อ-ขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามทีร่ ะบุไว้ในโครงการ
(1.7) สงวนสิทธิทจี่ ะเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามทีร่ ะบุไว้ในโครงการ
(1.8) สงวนสิทธิทจี่ ะรับชาระหนี้เพื่อกองทุนด้วยทรัพย์สนิ อื่นแทนการชาระหนี้ดว้ ยเงินสดตามตราสารแห่งหนี้ตามทีร่ ะบุไว้
ในโครงการ
(1.9) สงวนสิทธิทจี่ ะชาระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นแทนเงินได้ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่
สมาคมกาหนด
(1.10)สงวนสิทธิทจี่ ะละเว้นไม่ปฏิบตั ติ ามมติของผูถ้ อื หน่วยลงทุน เมื่อบริษทั จัดการ และ/หรือ ผูจ้ ดั การกองทุนมีเหตุอนั
สมควรเชื่อได้ว่ามติดงั กล่าว ขัด ฝ่ าฝืน กฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ของสานักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
หน่วยงานอื่นใดทีม่ อี านาจตามกฎหมาย
(1.11)เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการทีก่ องทุนถือหุน้ หรือหลักทรัพย์อยู่เท่าทีจ่ าเป็ น เพื่อรักษา
ผลประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุน
(1.12) เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเพิม่ เติมโครงการจัดการกองทุน หรือวิธจี ดั การกองทุนตามทีร่ ะบุไว้ในโครงการภายใต้หวั ข้อ
28. “วิธกี ารแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธกี ารจัดการ”
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล อะเกรสซีฟ แอลโลเคชันเพื
่ ่อการเลี้ยงชีพ
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(1.13) กระทานิตกิ รรมสัญญาใด ๆ ในนามของกองทุน ซึ่งบริษทั จัดการมีอานาจกระทาได้ภายในขอบเขตของกฎหมาย
(1.14) ปฏิบตั กิ ารอื่น ๆ เพื่อให้บรรลุซ่งึ วัตถุประสงค์ของกองทุน และรักษาไว้ซ่งึ ผลประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนภายใต้
ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษทั จัดการ ทัง้ นี้ จะต้องไม่ขดั ต่อพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศทีเ่ กี่ยวข้อง
(1.15) ดาเนินการเลิกกองทุนตามทีร่ ะบุไว้ในโครงการ
(1.16) จัดให้มกี ารชาระบัญชี ตามทีร่ ะบุไว้ในโครงการภายใต้หวั ข้อ “การชาระบัญชีกองทุนรวม และวิธกี ารเฉลี่ยเงินคืน
ให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนเมื่อเลิกโครงการ”
(2) การรับและจ่ายเงินของกองทุน
(2.1) จัดให้มกี ารรับและจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย หรือเงินตอบแทนอื่นใดจากและให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนและกองทุน ให้
เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดการของกองทุนตามที่กาหนดไว้ในข้อ “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บ
จากผูส้ ั ่งซื้อหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุนและกองทุนรวม”
(2.2) ได้รบั ค่าตอบแทนในการจัดการกองทุนรวม และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ตามทีก่ าหนดไว้ในข้อ “ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากผูส้ ั ่งซื้อหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุนและกองทุนรวม”
(3) การแต่งตัง้ บุคคลทีเ่ กี่ยวข้องเพื่อการจัดการกองทุน
(3.1) จัดให้มผี ดู้ ูแลผลประโยชน์กองทุนซึ่งมีคุณสมบัตติ ามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยคุณสมบัตขิ องผูด้ ูแล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวม รวมถึงการเปลี่ยนตัวผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุน และแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์อ่นื
แทนตามเงื่อนไขในการเปลี่ยนตัวผูด้ ูแลผลประโยชน์ทกี่ าหนดไว้ในข้อ “เงื่อนไขการเปลี่ยนผูด้ ูแลผลประโยชน์” ทัง้ นี้
โดยได้รบั อนุญาตจากสานักงาน ก่อน
(3.2) แต่งตัง้ ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี ารทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กาหนด
(3.3) จัดให้มผี สู้ อบบัญชีของกองทุนทีม่ ีคุณสมบัติ และไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามประกาศสานักงาน ว่าด้วยการให้ความ
เห็นชอบผูส้ อบบัญชีของบริษทั หลักทรัพย์และบริษทั เงินทุนหลักทรัพย์
(3.4) แต่งตัง้ ผูช้ าระบัญชีกองทุนเมื่อยุตหิ รือเลิกกองทุน ทัง้ นี้โดยความเห็นชอบของสานักงาน ก่อน
(3.5) แต่งตัง้ และถอดถอนนายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนตามทีบ่ ริษทั จัดการเห็นสมควร
(3.6) แต่งตัง้ บุคคลใด ๆ เพื่อมาปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้แก่กองทุน ทัง้ นี้ตามทีบ่ ริษทั จัดการเห็นสมควร
(4) การขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และงานทะเบียนหน่วยลงทุน
(4.1) จัดให้มใี บคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน คาสั ่งซื้อหน่วยลงทุน หรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน ซึ่งมีลกั ษณะเป็ นไปตามที่
สานักงาน ก.ล.ต. กาหนด
(4.2) ขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามวิธกี ารทีร่ ะบุไว้ในโครงการภายใต้ขอ้ “การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก” ข้อ 14.
“การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก” และข้อ “การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน”
(4.3) จัดสรรหน่วยลงทุนตามวิธกี ารที่กาหนดในข้อ “การเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรก” และข้อ “การเสนอขายภายหลัง
การเสนอขายครัง้ แรก”
(4.4) จัดสรรหน่วยลงทุนของกองทุนทีจ่ ะรับซื้อคืนจากผูถ้ อื หน่วยตามส่วนตามข้อ “การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขาย
คืนหน่วยลงทุน” แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน หรือข้อ “การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสั ่งซื้อหรือขายคืน
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล อะเกรสซีฟ แอลโลเคชันเพื
่ ่อการเลี้ยงชีพ
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หน่วยลงทุน ทีไ่ ด้รบั ไว้แล้ว หรือการหยุดรับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน" หรือข้อ “การชาระค่ารับซื้อคืน
หน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นแทนเงิน”
(4.5) ยกเลิกจานวนหน่วยลงทุนทีร่ บั ซื้อคืน ซึ่งได้รบั การจัดสรรแล้วในวันทาการถัดจากวันทีบ่ ริษทั จัดการทาการซื้อขาย
หน่วยลงทุนนัน้
(4.6) ชดเชยราคาตามข้อ “หลักเกณฑ์และวิธกี ารดาเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง”
(4.7) ปิ ดบัญชีกองทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีม่ ไิ ด้ทาการซื้อขายหน่วยลงทุนและไม่มหี น่วยลงทุนตามทีร่ ะบุไว้ในหัวข้อ 16.
“การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” คงเหลืออยู่ในบัญชี
(5) การดาเนินการอื่น ๆ
(5.1) จัดให้มกี ารฝากทรัพย์สนิ ของกองทุนไว้กบั ผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุน
(5.2) จัดให้มแี ละเก็บรักษาไว้ซ่งึ ทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ านักงาน ประกาศกาหนด
(5.3) จัดทาและส่งรายงานเกี่ยวกับข้อมูลการจัดการกองทุนรวมสาหรับทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปี บญ
ั ชีหรือของ
รอบปี ปฏิทนิ และรายงานทุกรอบปี บญ
ั ชีของกองทุนตามทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด และส่งรายงาน
ดังกล่าวแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนทีม่ ชี ่อื อยู่ในทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนและสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 2
เดือนนับแต่วนั สิน้ รอบระยะเวลา 6 เดือน และ ภายใน 3 เดือนนับแต่วนั สิน้ ปี บญ
ั ชี ทัง้ นี้ หากบริษทั จัดการเลือก
จัดทาและจัดส่งรายงานรอบปี บญ
ั ชีตามรายงานรอบปี ปฎิทนิ บริษทั จัดการสามารถขยายระยะเวลาการส่งรายงาน
เพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมเป็ นภายใน 4 เดือนนับแต่วนั สิน้ รอบปี บญ
ั ชีของกองทุน ตามลาดับ การจัดส่ง
รายงานดังกล่าวให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนนัน้ ให้บริษทั จัดการจะดาเนินการอย่างน้อยด้วยวิธกี ารอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้
(1) จัดส่งรายงานดังกล่าวในรูปแบบเอกสารสิง่ พิมพ์ หรือ สื่อบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
(2) เผยแพร่รายงานดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษทั จัดการกองทุนรวม
ทัง้ นี้ ในกรณีทผี่ ถู้ อื หน่วยลงทุนแจ้งความประสงค์ให้จดั ส่งรายงานดังกล่าวโดยวิธกี ารตาม (1) ให้บริษทั จัดการ
กองทุนรวมดาเนินการตามวิธกี ารดังกล่าวด้วย
ทัง้ นี้ ในกรณีทบี่ ริษทั จัดการเลือกจัดทารายงานรอบปี บญ
ั ชีของกองทุน บริษทั จัดการจะได้รบั การยกเว้นไม่ต้องจัดทา
และจัดส่งรายงานในรอบระยะเวลา 6 เดือนหลังสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีนัน้ เว้นแต่ในกรณีทคี่ ณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือสานักงาน
(5.4) แจ้งการแก้ไขเพิม่ เติมข้อมูลทีไ่ ด้จดทะเบียนไว้แล้ว ยกเว้นการเพิ่มจานวนเงินทุนจดทะเบียนและการแก้ไขเพิม่ เติม
จานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนทีข่ ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนให้แก่สานักงาน ทราบภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ที่
ได้แก้ไขเพิม่ เติมนัน้
(5.5) จัดทารายงานการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นเพื่อการลงทุนของกองทุนรวมเป็ นรายวัน และจัดให้ผดู้ ูแล
ผลประโยชน์ภายในทุกสิน้ วันทาการนัน้
(5.6) จัดทารายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเป็ นรายวันและจัดส่งให้ผดู้ ูแลผลประโยชน์ภายในทุกสิน้ วันทาการนัน้
(5.7) ขอรับใบแทนหลักฐานการรับจดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนต่อสานักงาน โดยเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่
สานักงาน กาหนดในกรณีทหี่ ลักฐานดังกล่าวสูญหายหรือถูกทาลาย
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(5.8) จัดทารายงานอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ และ/หรือ ทรัพย์สนิ ทีม่ มี ูลค่าเกินอัตราส่วนทีส่ านักงาน กาหนด ในกรณี
ทีม่ ไิ ด้เกิดจากการลงทุนหรือได้หลักทรัพย์มาเพิม่ เติมตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ านักงาน กาหนด และจัดส่งให้ผดู้ ูแล
ผลประโยชน์ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ถัดจากวันทีไ่ ด้มาซึ่งหลักทรัพย์ และ/หรือ ทรัพย์สนิ นัน้ มีมูลค่าเกินอัตราที่
กาหนด
(5.9) จัดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทัง้ หมดของผูถ้ อื หน่วยลงทุนรายใดในกรณีทผี่ ถู้ อื หน่วยลงทุนนัน้ ๆ ขายคืนหน่วยลงทุนเกิน
กว่าจานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 16. “การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน”
(5.10) กาหนดราคาทีเ่ ป็ นธรรมของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ของกองทุน ด้วยความเห็นชอบของผูด้ ูแลผลประโยชน์เพื่อใช้ใน
การคานวณทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน ในกรณีทบี่ ริษทั จัดการสามารถแสดงให้เห็นได้ว่า วิธกี ารคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ
ของกองทุนตามทีก่ าหนดในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสมาคม ไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในขณะทีค่ านวณ
มูลค่า
(5.11) ดูแลติดตาม และรักษาสิทธิของกองทุน รวมถึงการดาเนินการฟ้ องร้อง บังคับคดี หรือฟ้ องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทน
ความเสียหาย ทัง้ นี้เพื่อประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุน
(5.12) ขอความเห็นชอบจากผูด้ ูแลผลประโยชน์ในการดาเนินการรับชาระหนี้เพื่อกองทุนรวมด้วยทรัพย์สนิ อื่น
(5.13) จัดทาบัญชีแสดงการลงทุนของกองทุนไว้โดยถูกต้องครบถ้วน
(5.14) จัดทาและจัส่งรายงานตามทีส่ านักงาน ก.ล.ต. กาหนด
(5.15) คานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ “วิธกี ารคานวณ กาหนดเวลาในการ
คานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์ และวิธกี ารดาเนินการ
ในกรณีทมี่ ูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง”
(5.16) สั ่งผูด้ ูแลผลประโยชน์ให้ส่งมอบ รับมอบ แปลงสภาพ จาหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์ ตลอดจนชาระราคาค่าหลักทรัพย์
และเบิกจ่ายเงินของกองทุนสาหรับค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานของกองทุน ตามข้อ “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียก
เก็บจากกองทุน”
(5.17) หน้าทีอ่ ่นื ใดตามทีส่ านักงาน กาหนด
(ข) เงื่อนไขการเปลี่ยนบริษทั จัดการ
กองทุนรวมอาจเปลี่ยนบริษทั จัดการได้เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ และเมื่อได้รบั การอนุมตั ิ หรือเห็นชอบจากสานักงาน
(1) เมื่อสิน้ สุดระยะเวลา และ/หรือเงื่อนไขทีก่ าหนดไว้ในโครงการ
(2) ในกรณีทมี่ กี ารเปลี่ยนแปลงนโยบาย วิธกี ารในการจัดการ การดาเนินงาน การบริหารจัดการกองทุน หรือมีการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างผูถ้ อื หน่วยลงทุน หรือกรณีอ่นื ใดอันจะมีผลให้บริษทั จัดการไม่ประสงค์ทจี่ ะปฏิบตั หิ น้าทีต่ ่อไป บริษทั จัดการขอ
สงวนสิทธิในการไม่รบั หน้าทีใ่ นการจัดการกองทุนต่อไป ทัง้ นี้ บริษทั จัดการจะต้องแจ้งต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนล่วงหน้าเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรว่าไม่ประสงค์จะรับหน้าทีต่ ่อไป (ลาออก) โดยทีป่ ระชุมผูถ้ อื หน่วยลงทุนจะต้องดาเนินการจัดหาบริษทั จัดการ
รายใหม่ทมี่ คี ุณสมบัตคิ รบถ้วนตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
สานักงาน และได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน เพื่อทาหน้าทีจ่ ดั การกองทุนตามทีร่ ะบุไว้ในโครงการแทนบริษทั จัดการ
ภายในระยะเวลาไม่เกิน 90 วันนับจากวันทีไ่ ด้รบั แจ้งจากบริษทั จัดการ ในการเปลี่ยนตัวบริษทั จัดการหากเป็ นกรณีที่
กฎหมายกาหนดให้ต้องได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ก็ให้ดาเนินการขอความเห็นชอบดังกล่าวก่อน โดยบริษทั จัดการ
จะปฏิบตั หิ น้าทีต่ ่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตัง้ บริษทั จัดการรายใหม่
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อย่างไรก็ดี หากเป็ นกรณีที่บริษทั จัดการได้ทาการบอกกล่าวการลาออกจากการเป็ นบริษทั จัดการตามข้อ (2) ข้างต้นนี้จน
ครบถ้วน แต่กองทุน และ/หรือผูถ้ อื หน่วยลงทุน และ/หรือคณะกรรมการลงทุนไม่สามารถจัดหาบริษทั จัดการกองทุนรวมอื่นใด
มารับหน้าทีไ่ ด้ภายใน 180 วันนับแต่วนั ทีบ่ ริษทั จัดการได้ทาการบอกกล่าว บริษทั จัดการสงวนสิทธิทจี่ ะเลิกโครงการ โดยถือว่า
การดาเนินการดังกล่าวได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนทุกรายแล้ว
บริษทั จัดการกองทุนรวมมีหน้าทีป่ ฏิบตั ติ ามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคาสั ่งทีอ่ อกโดยอาศัยอานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทัง้ นี้ ในกรณีทขี่ อ้ กาหนดในข้อผูกพัน
หรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคาสั ่งดังกล่าว หากบริษทั จัดการ
กองทุนได้ดาเนินการให้เป็ นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคาสั ่งนัน้ ให้ถอื ว่าบริษทั จัดการกองทุนได้ปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตาม
ข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว
เงื่อนไขการเปลี่ยนบริษทั จัดการ :
ในกรณีทมี่ ีการเปลี่ยนบริษทั จัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคาสั ่งของสานักงาน หรือโดยเหตุอ่นื ใดตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษทั จัดการกองทุนรวมต้องดาเนินการตามทีจ่ าเป็ นเพื่อให้บริษทั จัดการกองทุนรวมรายใหม่
เข้าทาหน้าทีต่ ่อไปได้ ซึ่งรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษทั จัดการกองทุนรวมรายใหม่
2. ผู้ดูแลผลประโยชน์ :
ชื่อ : ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
ทีอ่ ยู่ : ฝ่ ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ (ธล.) ชัน้ 19
เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวง สามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-470-5920
โทรสาร : 02-470-1996
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
(1) สิทธิของผูด้ ูแลผลประโยชน์
(1.1) ได้รบั ค่าธรรมเนียมตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากผูส้ ั ่งซื้อหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุนและ
กองทุนรวม”
(1.2) บอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ ตามเงื่อนไขทีก่ าหนดไว้ในสัญญาดังกล่าว ทัง้ นี้ โดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
(2) หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของผูด้ ูแลผลประโยชน์
(2.1) ดูแลให้บริษทั จัดการปฏิบตั ติ ามหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบให้เป็ นไปตามโครงการจัดการกองทุนภายใต้มาตรา 125
แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และประกาศสานักงานทีอ่ อกตามพระราชบัญญัตดิ งั กล่าวโดยเคร่งครัด
(2.2) ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพย์สนิ ของกองทุนโดยแยกทรัพย์สนิ ของกองทุนออกจากทรัพย์สนิ ของผูด้ ูแล
ผลประโยชน์และทรัพย์สนิ ของลูกค้าอื่นจนกว่าจะจดทะเบียนยกเลิกกองทุน พร้อมทัง้ ดูแลให้การเบิกจ่ายของกองทุน
เป็ นไปตามทีร่ ะบุไว้ในโครงการ โดยต้องเก็บรักษาหรือฝากไว้อย่างปลอดภัยทีผ่ ดู้ ูแลผลประโยชน์ หรือบริษทั ศูนย์รบั
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล อะเกรสซีฟ แอลโลเคชันเพื
่ ่อการเลี้ยงชีพ
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ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด หรือธนาคารแห่งประเทศไทย เว้นแต่บริษทั จัดการจะอนุญาตหรือตกลงเป็ นอย่าง
อื่น ทัง้ นี้หากมีการเปลี่ยนแปลงสถานทีเ่ ก็บรักษาทรัพย์สนิ ต้องได้รบั ความยินยอมจากบริษทั จัดการ รับเงินต่าง ๆ ที่
กองทุนจะพึงได้รบั จากการจัดตัง้ และดาเนินงานของกองทุน เช่น เงินจองซื้อหน่วยลงทุน เงินปั นผล และดอกเบี้ยจาก
หลักทรัพย์ เงินได้จากการจาหน่าย หรือเวนคืนหลักทรัพย์ และเงินอื่นใดของกองทุนและนาเข้าไว้ในบัญชีเงินฝาก
และ/หรือ บัญชีทรัพย์สนิ ของกองทุน
(2.3) จัดให้มกี ารรับมอบ เปลี่ยนแปลง จาหน่าย ส่งมอบ และโอนหลักทรัพย์ต่าง ๆ ซึ่งเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนตลอดจนรับ
ชาระหรือชาระราคาค่าหลักทรัพย์ดงั กล่าว ตามคาสั ่งของบริษทั จัดการเมื่อเห็นว่าหลักฐานถูกต้องแล้ว
(2.4) รับรองความถูกต้องในการแจ้งแก้ไขเพิม่ เติมมูลค่าหน่ วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุน ณ วันทาการ
สุดท้ายของแต่ละเดือนต่อสานักงานทุกเดือน ภายในวันทาการที่ 7 ของเดือนถัดไป
(2.5) รับรองความถูกต้องในจานวนหน่วยลงทุนทีเ่ พิม่ ขึน้ จากการออกหน่วยลงทุนให้กบั ผูส้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุนหรือผูถ้ อื หน่วย
ลงทุน ตามจานวนเงินทีบ่ ริษทั จัดการโอนเข้าบัญชีส ั ่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนและจานวนหน่วยลงทุนทีถ่ ูกยกเลิก
จากการขายคืนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนในแต่ละวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนตามคาสั ่งของบริษทั จัดการ
(2.6) ให้ความเห็นชอบแก่บริษทั จัดการในการที่บริษทั จัดการเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผถู้ อื หน่วย
ลงทุนทีไ่ ด้มคี าสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน เนื่องจากมีเหตุจาเป็ นทาให้ไม่สามารถ จาหน่ าย จ่าย โอน
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล
(2.7) ให้ความเห็นชอบแก่บริษทั จัดการในการที่บริษทั จัดการไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขาย
คืนหน่วยลงทุนทีไ่ ด้รบั ไว้แล้ว หรือหยุดรับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน หากเห็นว่ามีเหตุจาเป็ นทาให้ไม่
สามารถ จาหน่ าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผลหรือไม่สามารถคานวณมูลค่า
ทรัพย์สนิ ของกองทุนได้อย่างเป็ นธรรมและเหมาะสม หรือมีเหตุจาเป็ นอื่นใดเพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วย
ลงทุน
(2.8) ให้ความเห็นชอบแก่บริษทั จัดการในกรณีที่บริษทั จัดการชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่น
แทนเงิน ในกรณีทกี่ องทุนไม่สามารถชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนได้ และผูถ้ อื หน่วยลงทุนที่
สั ่งขายคืนหน่วยลงทุนตกลงทีจ่ ะรับชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นแทนเงิน ทัง้ นี้ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ มาคมกาหนด
(2.9) ให้ความเห็นชอบราคาทีเ่ ป็ นธรรมของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ของกองทุนในกรณีทบี่ ริษทั จัดการสามารถแสดงให้เห็น
ว่าการคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. หรือประกาศสมาคมไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์
ในขณะคานวณมูลค่าดังกล่าว
(2.10)ให้ความเห็นชอบแก่บริษทั จัดการในการรับชาระหนี้เพื่อกองทุนด้วยทรัพย์สนิ อื่นทีม่ ใิ ช่หลักประกันแทนการชาระหนี้
ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี้
(2.11)ให้ความเห็นเกี่ยวกับการจัดการกองทุนของบริษทั จัดการ เพื่อประกอบกับข้อมูลอื่น ๆ ทีบ่ ริษทั จัดการเป็ นผูจ้ ดั หาใน
การจัดทารายงานดังนี้
1) รายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปี บญ
ั ชีหรือปี ปฏิทิน โดยส่งให้บริษทั จัดการภายใน 30 วันนับตัง้ แต่วนั
ถัดจากวันสิน้ รอบระยะเวลาหกเดือนดังกล่าว
2) รายงานทุกรอบปี บญ
ั ชี โดยส่งให้บริษทั จัดการภายใน 60 วัน นับแต่วนั สิน้ ปี บญ
ั ชีนัน้
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(2.12) รับรองความถูกต้องในการคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคารับซื้อคืน และราคาขายหน่วยลงทุนของ
กองทุน และการคานวณหน่วยลงทุนทีเ่ พิม่ ขึน้ จากการออกหน่วยลงทุนให้ผสู้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุน และจานวนหน่วยลงทุนที่
ลดลงจากการขายคืนหน่วยลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุน ทีบ่ ริษทั จัดการได้คานวณไว้ และส่งให้ผดู้ ูแลผลประโยชน์รบั รอง
เมื่อเห็นว่าถูกต้องแล้ว
(2.13) จ่ายเงินจากบัญชีของกองทุนในเวลาทีก่ าหนดตามคาสั ่งของบริษทั จัดการ
(2.14) แจ้งและรายงานให้บริษทั จัดการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเข้าประชุมผูถ้ อื หุน้ รับเงินปั นผล และรับดอกเบี้ย
การจองหุน้ เพิม่ ทุน การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ และการเปลี่ยนแปลงอื่นใดทีม่ ผี ลต่อการถือครองหลักทรัพย์ของกองทุน
โดยทันทีทผี่ ดู้ ูแลผลประโยชน์ได้รบั ข่าวเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากตลาดหลักทรัพย์
(2.15) จัดทารายงาน และบัญชี ดังต่อไปนี้ และส่งให้แก่บริษทั จัดการ
1) รายงานเป็ นลายลักษณ์อกั ษรถึงผลในการดาเนินการตามคาสั ่งของบริษทั จัดการเกี่ยวกับการรับและจาหน่าย
หลักทรัพย์ การรับเงินปั นผล ดอกเบี้ย และอื่น ๆ
2) จัดทาบัญชี และรับรองความถูกต้องของทรัพย์สนิ ของกองทุนทีร่ บั ฝากไว้
3) จัดทาบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สนิ ของกองทุน และรับรองความถูกต้อง
4) จัดทางบกระทบยอดสาหรับบัญชีเงินฝากของกองทุนทีอ่ ยู่ภายใต้การดูแลของผูด้ ูแลผลประโยชน์
5) จัดทารายงานเกี่ยวกับเงินสด และรายละเอียดการคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุน
ของกองทุน
(2.16) แจ้งให้บริษทั จัดการทราบในกรณีทบี่ ริษทั จัดการมิได้ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทัง้
ประกาศหลักเกณฑ์ หรือข้อบังคับอื่นใดทีอ่ อกโดยอาศัยอานาจของกฎหมายดังกล่าวจนก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
กองทุน
(2.17) จัดทารายงานเสนอต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีบริษทั จัดการกระทาการหรืองดเว้น กระทาการจน
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนหรือไม่ปฏิบตั ติ ามหน้าทีต่ ามมาตรา 125 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 5 วันนับแต่วนั ทีผ่ ดู้ ูแลผลประโยชน์รถู้ งึ เหตุการณ์ดงั กล่าว
(2.18) ดูแลและตรวจสอบสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานของกองทุนตามที่เห็นสมควร ทัง้ นี้จะต้องไม่เข้ามามีอานาจต่อการ
ตัดสินใจและการดาเนินงานของบริษทั จัดการ
(2.19) ดาเนินการฟ้ องร้องบังคับคดีให้บริษทั จัดการปฏิบตั ติ ามหน้าทีข่ องตนหรือฟ้ องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย
จากบริษทั จัดการ ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทัง้ ปวง หรือเมื่อได้รบั คาสั ่งจากสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. สาหรับค่าใช้จ่ายในการฟ้ องร้องบังคับคดีเพื่อประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนในกองทุนให้เรียกร้องจากทรัพย์สนิ
ของกองทุนรวม
(2.20) ในกรณีทมี่ กี ารเลิกโครงการ หน้าทีผ่ ดู้ ูแลผลประโยชน์จะสิ้นสุดเมื่อผูช้ าระบัญชีได้จดทะเบียนเลิกกองทุนกับสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยในช่วงระยะเวลาทีก่ ารชาระบัญชียงั ไม่สนิ้ สุดผู้ดูแลผลประโยชน์จะรับฝากทรัพย์สนิ ของ
กองทุนจนกว่าจะจดทะเบียนเลิกกองทุน
(2.21) ในกรณีทผี่ ดู้ ูแลผลประโยชน์หมดหน้าทีล่ งไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ผูด้ ูแลผลประโยชน์นนั ้ ต้องทาหน้าทีผ่ ู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุนต่อไปอย่างสมบูรณ์จนกว่าการจัดการโอนทรัพย์สนิ และเอกสารหลักฐานทัง้ หมดของกองทุนนัน้ ตลอดจน
การดาเนินการอื่นใดทีจ่ าเป็ นเพื่อให้การโอนทรัพย์สนิ และเอกสารทัง้ หลายเป็ นไปโดยเรียบร้อยให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล อะเกรสซีฟ แอลโลเคชันเพื
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ข้อผูกพัน
รายใหม่จะเสร็จสิน้ และผูด้ ูแลผลประโยชน์รายใหม่สามารถทาหน้าทีไ่ ด้ทนั ที เว้นแต่บริษทั จัดการหรือผูม้ อี านาจตาม
กฎหมายจะมีคาสั ่งเป็ นอย่างอื่น
(2.22) แจ้งการเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทารายงานในเรื่องดังกล่าว พร้อมทัง้ แสดงเหตุผล และ
หลักฐานทีไ่ ด้ให้ความเห็นชอบหรือทีไ่ ด้ให้การรับรองข้อมูลใน รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชย
ราคาจากผู้ดูแลผลประโยชน์ให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน
(2.23) ทาการรับรองในกรณีทรี่ าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องอันมีสาเหตุเนื่องจากจากปั จจัยภายนอกทีไ่ ม่อาจควบคุมได้ เช่น จาก
ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้ สุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซ้อื ขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง
(2.24) รับรองข้อมูลการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนย้อนหลัง รวมถึงการชดเชยราคากรณีคานวณหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(2.25) กรณีการชาระบัญชีกองทุน ผูด้ ูแลผลประโยชน์จะดาเนินการเฉลี่ยเงินคืนแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สนิ คงเหลือ
ทีผ่ ชู้ าระบัญชีระบุ รวมถึงการรับฝากทรัพย์สนิ จนกว่าการชาระบัญชีจะเสร็จสิน้
(2.26) จดทะเบียนทรัพย์สนิ หรือหลักทรัพย์ทตี่ ้องจดทะเบียนต่อนายทะเบียน หรือผูอ้ อกหลักทรัพย์แล้วแต่กรณี
(2.27) จัดทาบัญชีและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สนิ ของกองทุนทีร่ บั ฝากไว้ รวมทัง้ จัดทาบัญชีแสดงการรับจ่ายของกองทุน
ด้วย
(2.28) ผูด้ ูแลผลประโยชน์จะปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสานักงาน ประกาศไว้โดยเคร่งครัด
(2.29) ดาเนินการอื่น ๆ ตามทีก่ าหนดไว้ในสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ ทัง้ นี้ต้องไม่ขดั ต่อกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศของสานักงาน หรือ ประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ผูด้ ูแลผลประโยชน์มอี านาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบตามทีก่ าหนดไว้ในสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ ของกองทุน
รวมและตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถึงหน้าทีด่ ูแลรักษาประโยชน์ของผูถ้ อื
หน่วยลงทุน และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผูด้ ูแลผลประโยชน์ ผูด้ ูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที่ดาเนินการตามทีจ่ าเป็ น
เพื่อให้ผดู้ ูแลผลประโยชน์รายใหม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีต่ ่อไปได้ ซึ่งการดาเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื่อใน
หนังสือเพื่อรับรองความถูกต้องและครบถ้วนของสิง่ ทีส่ ่งมอบให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงผูด้ ูแล
ผลประโยชน์
ในกรณีทผี่ ู้ดูแลผลประโยชน์กระทาการ งดเว้นกระทาการ หรือละเลยไม่ปฏิบตั หิ น้าที่ ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผู้
ถือหน่วยลงทุน ผูถ้ อื หน่วยลงทุนอาจใช้สทิ ธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้ องร้องบังคับคดีกับผูด้ ูแลผลประโยชน์เพื่อประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทัง้ ปวง
ได้
ผูด้ ูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทาการอันเป็ นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผูถ้ อื หน่วยลงทุน ไม่ว่าการ
กระทานัน้ จะเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของผูด้ ูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผูอ้ ่ืน เว้นแต่เป็ นการเรียกค่าตอบแทนใน
การทาหน้าทีเ่ ป็ นผูด้ ูแลผลประโยชน์ หรือเป็ นการดาเนินการในลักษณะทีเ่ ป็ นธรรมและได้เปิ ดเผยข้อมูลให้ผถู้ อื หน่วย
ลงทุนทราบก่อนอย่างเพียงพอแล้ว โดยผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีไ่ ด้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน
ในกรณีที่การดาเนินการใดต้องได้รบั มติของผูถ้ อื หน่วยลงทุน หากบริษทั จัดการกองทุนรวมไม่ดาเนินการขอมติ ให้
ผูด้ ูแลผลประโยชน์มอี านาจดาเนินการตามทีจ่ าเป็ นเพื่อขอมติของผูถ้ อื หน่วยลงทุนได้
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ข้อผูกพัน
เงื่อนไขการเปลี่ยนผูด้ ูแลผลประโยชน์ :
บริษทั จัดการจะเปลี่ยนตัวผูด้ ูแลผลประโยชน์เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งหรือทัง้ หมดดังต่อไปนี้ ทัง้ นี้ โดยได้รบั ความเห็นชอบจาก
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
(1) เมื่อบริษทั จัดการหรือผูด้ ูแลผลประโยชน์มคี วามประสงค์จะบอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์โดยบอกกล่าวให้อกี
ฝ่ ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไม่น้อยกว่า 90 วัน
(2) ในกรณีทบี่ ริษทั จัดการหรือผู้ดูแลประโยชน์ไม่ปฏิบตั ติ ามหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีไ่ ด้ตกลงไว้ผดู้ ูแลผลประโยชน์หรือ
บริษทั จัดการอาจบอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ โดยบอกกล่าวให้อกี ฝ่ ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า
30 วัน
(3) ในกรณีทมี่ กี ารเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการจัดการโครงการ หรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์หรือ
ประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอ่นื ใดอันจะมีผลให้บริษทั
จัดการและผูด้ ูแลผลประโยชน์ไม่สามารถตกลงทีจ่ ะแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา ให้สอดคล้องกับกฎหมาย และประกาศ
ดังกล่าว ทัง้ นี้เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว มีผลให้เป็ นการเพิม่ ภาระหน้าทีแ่ ก่ผู้ดูแลผลประโยชน์ และผูด้ ูแล
ผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าทีด่ งั กล่าวต่อไป ผูด้ ูแลผลประโยชน์มสี ทิ ธิบอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ได้โดย
บอกกล่าวให้บริษทั จัดการทราบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
(4) ในกรณีทผี่ ถู้ อื หน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากซึ่งคิดตามจานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนหน่วย
ลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนเรียกร้องให้มกี ารเปลี่ยนแปลงผูด้ ูแลผลประโยชน์
(5) ในกรณีทผี่ ดู้ ูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัตขิ อ้ หนึ่งข้อใดตามประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยคุณสมบัตขิ อง
ผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม บริษทั จัดการจะดาเนินการให้ผดู้ ูแลผลประโยชน์จดั การแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วัน
นับแต่วนั ทีบ่ ริษทั จัดการตรวจพบหรือปรากฎจากการตรวจสอบของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วัน
นับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันทีไ่ ด้แก้ไขเสร็จสิน้
ในกรณีทผี่ ู้ดูแลผลประโยชน์มไิ ด้ทาการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษทั จัดการจะดาเนินการขออนุญาต
เปลี่ยนตัวผูด้ ูแลผลประโยชน์ต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันที่ ครบกาหนดเวลาให้
แก้ไข และเมื่อได้รบั อนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้วบริษทั จัดการจะแต่งตัง้
ผูด้ ูแลผลประโยชน์รายใหม่แทนโดยพลัน ทัง้ นี้เว้นแต่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะสั ่งเป็ นอย่างอื่น
(6) ในกรณีทผี่ ดู้ ูแลผลประโยชน์นาข้อมูลต่าง ๆ ทีเ่ กี่ยวกับการจัดการกองทุน หรือข้อมูลอื่นทีเ่ กี่ยวข้องกับกองทุนไปเปิ ดเผย
หรือใช้ในทางทีก่ ่อหรืออาจจะก่อความเสียหายต่อกองทุนหรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผดู้ ูแลผลประโยชน์เอง บริษทั จัดการ
สามารถบอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ได้ทนั ที
เนื่องจากพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กาหนดให้กองทุนต้องมีผดู้ ูแลผลประโยชน์ ดังนัน้ ใน
กรณีทผี่ ดู้ ูแลผลประโยชน์หมดหน้าทีล่ งตามข้อ 6.2 “เงื่อนไขการเปลี่ยนผูด้ ูแลผลประโยชน์” ผูด้ ูแลผลประโยชน์นนั ้ ต้องทา
หน้าทีด่ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนต่อไปอย่างสมบูรณ์จนกว่าการจัดการโอนทรัพย์สนิ และเอกสารทัง้ หมดของกองทุนนัน้
ตลอดจนถึงการดาเนินการอื่นใดทีจ่ าเป็ นเพื่อให้การโอนทรัพย์สินและเอกสารทัง้ หลายเป็ นไปโดยเรียบร้อยให้แก่ผดู้ ูแล
ผลประโยชน์รายใหม่จะเสร็จสิน้ และผูด้ ูแลผลประโยชน์รายใหม่สามารถทาหน้าทีไ่ ด้ทนั ทีเว้นแต่บริษทั จัดการหรือผูม้ อี านาจ
ลงนามตามกฎหมายจะมีคาสั ่งเป็ นอย่างอื่น
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ข้อผูกพัน
ในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์กระทาการอันเป็ นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีไ่ ม่เข้าข้อยกเว้นให้
กระทาได้ หากเป็ นกรณีทมี่ นี ัยสาคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมมีอานาจบอกเลิกสัญญาแต่งตัง้
ผูด้ ูแลผลประโยชน์ได้
สถานทีเ่ ก็บรักษาทรัพย์สนิ กองทุนรวม :
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
เลขที่ 400/22 ถนน พหลโยธิน แขวง สามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-470-5920
โทรสาร : 02-470-1996
และ/หรือ ทีบ่ ริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด หรือทีผ่ ดู้ ูแลผลประโยชน์ทบี่ ริษทั จัดการจะแต่งตัง้ ขึน้
3. ผู้สอบบัญชี :
ชื่อ : ชัยกรณ์ อุ่นปิ ตพิ งษา นาย
ทีอ่ ยู่ : สานักงาน ดร.วิรชั แอนด์ แอสโซซิเอทส์
เลขที่ 518/3 อาคารภาณุนี ชัน้ 7
ถนนเพลินจิต กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ (02) 254-8386-7
ชื่อ : วิรชั อภิเมธีธารง นาย
ทีอ่ ยู่ : สานักงาน ดร.วิรชั แอนด์ แอสโซซิเอทส์
เลขที่ 518/3 อาคารภาณุนี ชัน้ 7
ถนนเพลินจิต กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ (02) 254-8386-7
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
4. นายทะเบียนหน่ วยลงทุน :
ชื่อ : บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด
ทีอ่ ยู่ : เลขที่ 44 อาคารซีไอเอ็มบี ไทย ชัน้ 16 ถ.หลังสวน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร.0-2686-9500
5. ผู้จดั จาหน่ าย :
ไม่มี
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
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สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามทีร่ ะบุในสัญญาแต่งตัง้ (ถ้ามี) ทัง้ นี้สญ
ั ญาดังกล่าวจะไม่ขดั ต่อประกาศหรือกฎหมายต่าง ๆ
ทีเ่ กี่ยวข้อง
6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน :
ชื่อ : ฟิ นันซ่า จากัด บล.
ทีอ่ ยู่ : 48/22-23,48/45-46 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ชนั ้ 12เอ, 20 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ (02) 638-0300
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
(1) สิทธิของตัวแทน
(1.1) ได้รบั ค่าธรรมเนียม ตามทีร่ ะบุไว้ในสัญญาแต่งตัง้ ตัวแทน
(1.2) บอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ ตัวแทนตามเงื่อนไขทีก่ าหนดไว้ในสัญญาแต่งตัง้ ตัวแทน
(2) หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของตัวแทน
(2.1) ให้จดั วางเอกสารเผยแพร่ ณ สานักงานใหญ่และสาขา (ถ้ามี) ของตัวแทนเกี่ยวกับกองทุน รวมทัง้ ดาเนินการด้วยความ
ร่วมมือของบริษทั จัดการในการเผยแพร่มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน รวมทัง้
ข้อมูลและเอกสารอันจาเป็ น
(2.2) แจกจ่ายหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญทีผ่ ลู้ งทุนควรทราบ ใบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน ใบคาสั ่งซื้อหน่วยลงทุน ใบ
คาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน หรือเอกสารการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่าย หรือเอกสารอื่นๆทีเ่ กี่ยวข้อง
กับกองทุน
(2.3) รับเอกสารและตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของเอกสารทีใ่ ช้ในการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนและ
เอกสารอื่นๆทีเ่ กี่ยวข้อง
(2.4) ตรวจสอบเอกสารการแสดงตน อาทิ บัตรประชาชน บัตรข้าราชการ ว่าตรงกับชื่อของผูถ้ อื หน่วยลงทุนของกองทุนใน
การทาธุรกรรมกับกองทุน
(2.5) รับชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน หรือชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน ทัง้ นี้ ตามเงื่อนไขทีร่ ะบุใน
โครงการ
(2.6) ยืนยันการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ส่งมอบหรือรับมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกากับ
ภาษี และเอกสารอื่นใดทีเ่ กี่ยวข้อง
(2.7) คืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผซู้ ้อื ทีไ่ ม่ได้รบั การจัดสรรหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขทีร่ ะบุไว้ในโครงการจัดการกองทุน
รวม
(2.8) ให้ความร่วมมือกับบริษทั จัดการในการแจ้งหรือติดต่อกับผู้ส ั ่งซื้อหน่วยลงทุน หรือผูถ้ อื หน่วยลงทุนเมื่อมีความจาเป็ นที่
จะต้องแจ้งหรือติดต่อเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของผูส้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุน หรือผูถ้ อื หน่วยลงทุน หรือเมื่อมีเหตุจาเป็ นอื่นใด
(2.9) ทาการอื่นใดทีเ่ กี่ยวข้องกับหน้าทีด่ งั กล่าวข้างต้น
(2.10)ดาเนินการอื่นๆ ตามทีก่ าหนดไว้ในสัญญาแต่งตัง้ ตัวแทน ตลอดจนหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของตัวแทนตาม
หลักเกณฑ์ และวิธกี ารทีพ่ ระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
สานักงาน ก.ล.ต. รวมถึงกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล อะเกรสซีฟ แอลโลเคชันเพื
่ ่อการเลี้ยงชีพ

11

ข้อผูกพัน
7. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) : ไม่มี
8. ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายที่ไม่ได้เป็ นผู้ดูแลสภาพคล่อง) : ไม่มี
9. ที่ปรึกษา : ไม่มี
10. ผู้ประกัน (กรณี กองทุนมีประกัน) : ไม่มี
11. ผู้รบั มอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : ไม่มี
12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่ วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : ไม่มี
13. สิ ทธิ หน้ าที่และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่ วยลงทุน :
13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน :
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนให้กบั บริษทั จัดการหรือผ่านตัวแทน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทาการขายหรือรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามทีก่ าหนดไว้ในข้อ “การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” ในหนังสือชี้ชวนและตามเงื่อนไขทีร่ ะบุไว้ใน
คู่มอื ภาษีกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
อย่างไรก็ตาม การขายคืนหน่ วยลงทุนเพื่อให้ได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษีนนั ้ ผูถ้ อื หน่วยลงทุนมีภาระผูกพันทีจ่ ะ
ต้องปฏิบตั ติ ามเงื่อนไข และวิธกี ารที่กาหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ในกรณีที่การขายคืนหน่วยลงทุนของผูถ้ อื
หน่วยลงทุนไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขทีก่ าหนดไว้กฎหมายภาษีอากร ผูถ้ อื หน่วยลงทุนมีหน้าทีต่ ้องเสียภาษีเพิม่ เติม
ตามทีก่ าหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากรด้วย
13.2. สิทธิในการรับเงินปั นผล :
ไม่มี
13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน :
1) ตามทีส่ านักงานประกาศกาหนด ผูถ้ อื หน่วยลงทุนไม่สามารถโอนหน่วยลงทุนได้ ดังนัน้ นายทะเบียนจะไม่รบั จด
ทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน
2) สิทธิในการโอนย้ายการลงทุน (สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน) ไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่น ผูถ้ อื หน่วยลงทุนมี
สิทธิในการโอนย้ายการลงทุนของตนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่นได้ ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ “การสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน” ทีร่ ะบุไว้ในโครงการนี้
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13.4. ข้อจากัดการโอนหน่วยลงทุน :
13.5. สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิม่ เติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธจี ดั การ :
13.5.1 ผูถ้ อื หน่วยลงทุนมีสทิ ธิลงมติเพื่อให้บริษทั จัดการทาการแก้ไขเพิม่ เติมโครงการจัดการกองทุนโดยบริษทั จัดการจะ
กระทาการตามหัวข้อ "การขอมติของผูถ้ อื หน่วยลงทุน และวิธกี ารแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไข
วิธกี ารจัดการ"
13.5.2 กรณีผถู้ อื หน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุน
รวม บริษทั จัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนทีเ่ กินกว่า 1 ใน 3 เว้นแต่กรณีทมี่ กี ารแบ่งชนิดหน่ วยลงทุนและหน่วย
ลงทุนชนิดดังกล่าวมีผถู้ อื หน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผูถ้ อื หน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตาม
จานวนทีถ่ อื อยู่
13.6. สิทธิในการได้รบั เงินคืนเมื่อเลิกโครงการ :
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนมีสทิ ธิทจี่ ะได้รบั เงินคืน และ/หรือ ได้รบั ทรัพย์สนิ อื่นแทนเงิน เมื่อบริษทั จัดการเลิกกองทุนรวม โดย
บริษทั จัดการจะจัดให้มกี ารชาระบัญชีตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารตามทีก่ าหนดไว้ในโครงการนี้
13.7. สิทธิประโยชน์อ่นื ๆ :
13.7.1 สิทธิในการจานาหน่วยลงทุน
ตามทีส่ านักงานประกาศกาหนด ผูถ้ อื หน่วยลงทุนของกองทุนไม่สามารถนาหน่วยลงทุนไปจานา หรือนาไปเป็ น
ประกันได้ เว้นแต่สานักงานจะมีการแก้ไข เพิม่ เติมการจานาหน่ วยลงทุนไว้เป็ นอย่างอื่นในภายหลัง บริษทั จัดการก็
จะแก้ไขให้เป็ นไปตามประกาศสานักงานโดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนแล้ว
13.7.2 สิทธิในการประชุมผูถ้ อื หน่วยลงทุน
(1) การจัดการกองทุนรวมอยู่ภายใต้การดูแลของผูด้ ูแลผลประโยชน์ อันจะเป็ นการควบคุมให้บริษทั จัดการต้อง
บริหารจัดการ และปฏิบตั ติ ามรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมตามทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากสานักงาน และตาม
ข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่วยลงทุนกับบริษทั จัดการอย่างเคร่งครัดโดยผูถ้ อื หน่วยลงทุนไม่จาเป็ นต้องติดตาม
ด้วยตนเองตลอดเวลา
(2) การร่วมลงทุนในกองทุนรวมนี้ ผูถ้ อื หน่วยลงทุนตกลงมอบให้บริษทั จัดการและผูด้ ูแลผลประโยชน์เป็ นตัวแทน
ของตนในการจัดการ และดูแลทรัพย์สนิ ทัง้ ปวงของกองทุนรวม ดังนัน้ จึงไม่จาเป็ นต้องมีการจัดประชุมผูถ้ อื
หน่วยลงทุนเพื่อการใดๆ เว้นแต่บริษทั จัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือตามมติเสียงข้างมากของผูถ้ อื หน่วย
ลงทุนซึ่งคิดตามจานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของ
โครงการจัดการกองทุน (แล้วแต่กรณี) จะเห็นสมควร
13.7.3 สิทธิในการได้รบั ชาระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพ ย์สนิ อื่นแทนเงิน
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนมีสทิ ธิได้รบั ชาระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นแทนเงินได้ ในกรณีที่
กองทุนไม่สามารถชาระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนได้ตามทีก่ าหนดในข้อ “การชาระค่ารับซื้อ
คืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นแทนเงิน”
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนมีความรับผิดจากัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนทีย่ งั ส่งใช้แก่บริษทั จัดการกองทุนรวมไม่ครบ
การทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ไม่ว่าในทอดใด
ๆ ให้ถอื ว่าผูถ้ อื หน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับทีจ่ ะผูกพันตามข้อกาหนดในข้อผูกพันซึ่งลงนามโดยผูด้ ูแลผลประโยชน์
ทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ จากบริษทั จัดการกองทุนรวมโดยชอบ
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล อะเกรสซีฟ แอลโลเคชันเพื
่ ่อการเลี้ยงชีพ
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ผูถ้ อื หน่วยลงทุนมีสทิ ธิเรียกให้บริษทั จัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่า
ส่วนของทุนของกองทุนรวมทีต่ นถือ ทัง้ นี้ ในกรณีทมี่ กี ารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รบั ประโยชน์ตอบ
แทนหรือการคืนเงินทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็ นไปตามข้อกาหนดของหน่วยลงทุนชนิดนัน้ ๆ ด้วย
13.8. อื่น ๆ :
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนมีความรับผิดจากัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนทีย่ งั ส่งใช้แก่บริษทั จัดการกองทุนรวมไม่ครบ
การทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้
ถือว่าผูถ้ อื หน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับทีจ่ ะผูกพันตามข้อกาหนดในข้อผูกพันซึ่งลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ทไี่ ด้รบั การ
แต่งตัง้ จากบริษทั จัดการกองทุนรวมโดยชอบ
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนมีสทิ ธิเรียกให้บริษทั จัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่ว นของ
ทุนของกองทุนรวมทีต่ นถือ ทัง้ นี้ ในกรณีทมี่ กี ารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รบั ประโยชน์ตอบแทนหรือการคืน
เงินทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็ นไปตามข้อกาหนดของหน่วยลงทุนชนิดนัน้ ๆ ด้วย
14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิ ทธิ ในหน่ วยลงทุน :
14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
- ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน
- หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
14.2. เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ :
(1) โครงการจัดการจะใช้ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) โดยบริษทั จัดการจะดาเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุน
ทาการบันทึกชื่อผูส้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุนเป็ นผูถ้ อื หน่วยลงทุนในทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนตามรายละเอียดใน “ใบคาขอเปิ ด
บัญชีกองทุนและ/หรือบัญชีผถู้ อื หน่วยลงทุน” และ “ใบคาสั ่งซื้อหน่วยลงทุน” เมื่อผูส้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุนได้ชาระเงินค่าซื้อ
หน่วยลงทุนครบถ้วนแล้ว
(2) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออก “หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกากับภาษีและ/หรือเอกสาร/
ข้อความใดซึ่งไม่จากัดรูปแบบและวิธกี ารอันสามารถเป็ นหลักฐานยืนยันการทารายการสั ่งซื้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว
ได้” ทุกครัง้ ทีม่ กี ารสั ่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน เพื่อเป็ นการยืนยันจานวนหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน และจะ
จัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกากับภาษีและ/หรือเอกสาร/ข้อความใดซึ่งไม่จากัดรูปแบบ
และวิธกี ารอันสามารถเป็ นหลักฐานยืนยันการทารายการสั ่งซื้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ ให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน
ภายใน 15 วันทาการนับแต่วนั ทาการถัดจากวันทีป่ ิ ดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก หรือภายใน 4 วันทาการนับ
แต่วนั ทาการถัดจากวันทีท่ ารายการนัน้ ๆ ทัง้ นี้ ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถแสดงความประสงค์ขอรับหนังสือเพื่อรับรอง
การถือหน่วยลงทุน ณ ขณะใดขณะหนึ่งได้ โดยติดต่อยังบริษทั จัดการ หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
อนึ่งเอกสารหลักฐานต่าง ๆ จะจัดส่งโดยทางไปรษณีย์ หรือให้ผสู้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็ นผูม้ อบให้ และ/หรือ
วิธกี ารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการกาหนดและเห็นว่าเหมาะสมโดยเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของผูส้ ั ่งซื้อ แล้วแต่กรณี นาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนและ/หรือบริษทั จัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหน่วยลงทุนทีป่ รากฏในทะเบียนผูถ้ อื หน่ วย
ลงทุนและในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนทีน่ ายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ส่งให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนฉบับล่าสุดเป็ น
รายการทีเ่ ป็ นปั จจุบนั และถูกต้อง
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล อะเกรสซีฟ แอลโลเคชันเพื
่ ่อการเลี้ยงชีพ

14

ข้อผูกพัน
ทัง้ นี้ผถู้ อื หน่วยลงทุนจะนาหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนดังกล่าวไปจาหน่าย จ่ายโอน จานา หรือนาไปเป็ นประกัน
มิได้ ซึ่งบริษทั จัดการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการลงทะเบียน การโอน หรือการจานาหน่วยลงทุนดังกล่าว
(3) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดาเนินการให้มีการออกและจัดส่ง “รายงานการถือหน่วยลงทุน” ซึ่งได้รบั การปรับปรุง
รายการให้เป็ นปั จจุบนั ณ วันทาการสุดท้ายของทุกไตรมาสตามปี ปฏิทนิ ให้แก่ผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีม่ ชี ่อื ปรากฏอยู่ใน
สมุดทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน ณ วันทาการสุดท้ายของงวดนัน้ ๆ ทางไปรษณีย์ และ/หรือวิธกี ารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการ
กาหนดและเห็นว่าเหมาะสมโดยเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุน
เอกสารแสดงสิทธิทางภาษี
(1) นายทะเบียนจะออกและส่งมอบหนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน
เพื่อนาหนังสือรับรองนี้แนบเป็ นหลักฐานในการขอยกเว้นภาษี เพื่อใช้ประกอบการยื่นแบบภาษีเงินได้ตามทีก่ ฎหมาย
กาหนด
(2) นายทะเบียนจะออกและส่งมอบรายงานการขายคืนหน่วยลงทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนทีท่ าการ
ขายคืนหน่วยลงทุน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่น เพื่อให้ผถู้ อื หน่วย
ลงทุนแนบพร้อมหนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ในการขอสิทธิประโยชน์ทางภาษี
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข/เปลี่ยนแปลง/เพิม่ เติม เอกสาร ข้อความ รวมถึงวิธกี ารแจ้ง และ/หรือการ
ดาเนินการใดๆ เพื่อเป็ นหลักฐานการยืนยันจานวนหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนในอนาคต โดยบริษทั จัดการ
จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนการแก้ไข/เปลี่ยนแปลง/เพิม่ เติม นัน้ ทัง้ นี้ เป็ นไปเพื่อประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนเป็ น
สาคัญ
บริษทั จัดการกองทุนรวมจะจัดทาหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน เพื่อให้ผถู้ อื หน่วยลงทุน
สามารถใช้อ้างอิงต่อบริษทั จัดการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได้
ในกรณีทผี่ ถู้ อื หน่วยลงทุนจาเป็ นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษทั จัดการกองทุนรวมต้องจัดทาใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุน
15. กาหนดเวลา วิ ธีการ และข้อจากัดในการจ่ายเงิ นปันผลแก่ผ้ถู ือหน่ วยลงทุน :
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล อะเกรสซีฟ แอลโลเคชันเพื
่ ่อการเลี้ยงชีพ ไม่มนี โยบายการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน
16. วิ ธีการชาระเงิ นหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผ้ถู ือหน่ วยลงทุน :
หากมีการผิดนัดชาระหนี้หรือมีพฤติการณ์ว่าผูอ้ อกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมจะไม่สามารถ
ชาระหนี้ได้ บริษทั จัดการจะรับชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สนิ อื่นทัง้ ทีเ่ ป็ นหลักประกันและมิใช่หลักประกันเพื่อกองทุนรวมตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารในการจัดการกองทุนรวมในกรณีทผี่ อู้ อกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิ
เรียกร้องผิดนัดชาระหนี้ ดังนี้
16.1 กรณีทบี่ ริษทั จัดการได้บนั ทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็ นศูนย์
16.1.1 เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็ นศูนย์ ผูถ้ อื หน่วยลงทุนทุกรายทีม่ ชี ่อื อยู่ในทะเบียนผูถ้ อื
หน่วยลงทุน ณ วันทีบ่ ริษทั จัดการได้บนั ทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็ นศูนย์เป็ นผูม้ สี ทิ ธิในเงินได้สุทธิ
จากทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการรับชาระหนี้
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล อะเกรสซีฟ แอลโลเคชันเพื
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16.1.2 เมื่อได้รบั ทรัพย์สนิ มาจากการรับชาระหนี้ บริษทั จัดการจะไม่นาทรัพย์สนิ ดังกล่าวและเงินได้สุทธิจากทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จาก
การรับชาระหนี้ มารวมคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม และจะจาหน่ายทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการรับชาระหนี้ใน
โอกาสแรกทีส่ ามารถกระทาได้โดยคานึงถึงประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ เว้นแต่กรณีทผี่ ถู้ อื หน่วยลงทุนทีม่ ี
สิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการรับชาระหนี้ตกลงรับชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สนิ ดังกล่าวแทนเงิน ทัง้ นี้ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ มาคมบริษทั จัดการลงทุนกาหนดโดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ในระหว่างทีบ่ ริษทั จัดการยังไม่สามารถจาหน่ ายทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการรับชาระหนี้ บริษทั จัดการอาจจัดหาผลประโยชน์
จากทรัพย์สนิ นัน้ ได้ และในกรณีทมี่ คี ่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สนิ บริษทั จัดการจะจ่ายจากเงินสารอง รายได้หรือ
ผลประโยชน์ทไี่ ด้จากการบริหารทรัพย์สนิ นัน้
16.1.3 เมื่อมีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการรับชาระหนี้ด้วยทรัพย์สนิ อื่นในแต่ละครัง้ บริษทั จัดการจะเฉลี่ยเงินได้สุทธิ
จากทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการรับชาระหนี้คนื ให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนทีม่ สี ทิ ธิในเงินได้สุทธินัน้ ภายใน 45 วันนับตัง้ แต่วนั ถัด
จากวันทีม่ เี งินได้สุทธิ และจะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเฉลี่ยเงินคืนไปยังสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15
วันทาการนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันทีบ่ ริษทั จัดการได้เฉลี่ยเงินคืน เว้นแต่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผัน
ระยะเวลาการเฉลี่ยเงินคืนเป็ นอย่างอื่น
16.1.4 เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็ นศูนย์แล้ว ต่อมาปรากฎว่ากองทุนรวมได้รบั ชาระหนี้ตามตรา
สารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็ นเงิน บริษทั จัดการจะปฏิบตั ติ ามความในข้อ 16.1.3 โดยอนุโลม
16.2 กรณีทบี่ ริษทั จัดการไม่ได้บนั ทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็ นศูนย์
16.2.1 ก่อนการรับชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สนิ อื่นทีม่ ใิ ช่หลักประกันในแต่ละครัง้ บริษทั จัดการจะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ อื
หน่วยลงทุนโดยมติพเิ ศษและบริษทั จัดการจะระบุรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนรวมจะได้จากการรับชาระหนี้
มูลค่าของทรัพย์สนิ ประมาณการค่าใช้จ่าย พร้อมเหตุผลและความจาเป็ นในการรับชาระหนี้
16.2.2 เมื่อได้รบั ทรัพย์สนิ มาจากการรับชาระหนี้ บริษทั จัดการจะนาทรัพย์สนิ ดังกล่าวมารวมคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของ
กองทุนรวมโดยจะกาหนดราคาทรัพย์สนิ นัน้ เพื่อใช้ในการคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์
และวิธกี ารทีส่ ามาคมบริษทั จัดการลงทุนกาหนดโดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะ
ดาเนินการกับทรัพย์สนิ ดังกล่าวดังนี้
(1) กรณีเป็ นทรัพย์สนิ ประเภททีก่ องทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษทั จัดการอาจมีไว้ซ่งึ ทรัพย์สนิ ดังกล่าว
ต่อไปเพื่อเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมก็ได้
(2) กรณีเป็ นทรัพย์สนิ ประเภททีก่ องทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษทั จัดการจะจาหน่ายทรัพย์สนิ ดังกล่าว
ในโอกาสแรกทีส่ ามารถกระทาได้โดยคานึงถึงประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ และในระหว่างทีบ่ ริษทั
จัดการยังไม่สามารถจาหน่ ายทรัพย์สนิ ดังกล่าว บริษทั จัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ ดังกล่าว ในกรณี
ทีม่ คี ่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สนิ บริษทั จัดการจะจ่ายจากทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม
16.3 ในกรณีทมี่ พี ฤติการณ์ว่าผูอ้ อกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนีต้ ามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชาระหนี้ได้ บริษทั จัดการกองทุนรวม
จะดาเนินการให้ผถู้ อื หน่วยทุกรายทีม่ ชี ่อื อยู่ในทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน ณ วันทีม่ พี ฤติการณ์ว่าผูอ้ อกตราสารแห่งหนี้หรือ
ลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชาระหนี้ได้ เป็ นผูม้ สี ทิ ธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สนิ อื่นทีไ่ ด้จากการรับชาระหนี้กไ็ ด้
ทัง้ นี้ ในการดาเนินการดังกล่าว บริษทั ไม่ต้องนาตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องนัน้ มารวมคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของ
กองทุน
เงื่อนไขเพิม่ เติม :
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ในการเฉลี่ยเงินคืนในแต่ละครัง้ ตามข้อ 16.1.3 หากบริษทั จัดการสามารถแสดงเหตุผลให้เห็นว่าเงินได้สุทธิจากทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้
จากการรับชาระหนี้ไม่คมุ้ กับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน บริษทั จัดการอาจนาเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการรับชาระหนี้ดงั กล่าวไปรวมจ่ายในโอกาสแรกทีก่ ารเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนจะคุม้ กับภาระ
ค่าใช้จ่ายก็ได้ ทัง้ นี้ หากได้มีการจาหน่ ายทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการรับชาระหนี้ด้วยทรัพย์สนิ อื่นจนครบถ้วนแล้ว และปรากฏว่า
เงินได้สุทธิจากทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการรับชาระหนี้นนั ้ ไม่คมุ้ กับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืน บริษทั จัดการอาจนาเงินได้
สุทธิจากทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการรับชาระหนี้ดงั กล่าวมารวมคานวณเป็ นมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวมก็ได้
การชาระเงินหรือทรัพย์สนิ อื่นให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน บริษทั จัดการกองทุนรวมจะชาระให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนทีป่ รากฏชื่อตาม
ทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน ณ เวลาทีก่ าหนด เท่านัน้
17. การจัดทาทะเบียนหน่ วยลงทุน การโอนหน่ วยลงทุน และข้อจากัดในการโอนหน่ วยลงทุน :
ในกรณีทผี่ ถู้ อื หน่วยลงทุนมีคาสั ่งให้บริษทั จัดการกองทุนรวมโอนย้ายการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไปยัง
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่น บริษทั จัดการกองทุนรวมต้องโอนเงินลงทุนในหน่วยลงทุนพร้อมด้วยผลประโยชน์ทงั ้ หมดภายใน 5
วันทาการนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั คาสั ่งจากผูถ้ อื หน่วยลงทุน
บริษทั จัดการกองทุนรวมมีหน้าทีจ่ ดั ให้มที ะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ทอี่ อกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ให้สนั นิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชาระเงินหรือทรัพย์สนิ อื่น รวมทัง้ การให้สทิ ธิหรือการจากัดสิทธิใด ๆ แก่
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีป่ รากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน หากได้กระทาตามข้อกาหนดในข้อผูกพันหรือตามกฎหมายแล้ว
ให้ถอื ว่าบริษทั จัดการกองทุนรวมได้ดาเนินการตามอานาจหน้าที่แล้ว
บริษทั จัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่ วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจานาหน่วยลงทุน ในกรณีดงั นี้
(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็ นกองทุนรวมทีเ่ สนอขายต่อผู้ลงทุนทีม่ ใิ ช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะทาให้ผถู้ อื หน่วย
ลงทุนไม่เป็ นผูล้ งทุนสถาบัน ผูล้ งทุนรายใหญ่ หรือผูม้ เี งินลงทุนสูง ตามทีก่ าหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่เป็ นการ
โอนทางมรดก
(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็ นกองทุนรวมทีเ่ สนอขายต่อผูล้ งทุนสถาบันหรือผูล้ งทุนรายใหญ่พเิ ศษ และการโอนหน่วยลงทุนจะ
ทาให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนไม่เป็ นผูล้ งทุนสถาบันหรือผูล้ งทุนรายใหญ่พเิ ศษ ตามทีก่ าหนด ในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่เป็ น
การโอนทางมรดก
(ค) การโอนหรือการจานาหน่ วยลงทุน ดังนี้
1. หน่วยลงทุนทีบ่ ริษทั จัดการกองทุนรวมขายให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็ นกองทุนรวมหุน้
ระยะยาวทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน
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18. ข้อจากัดการถือหน่ วยลงทุน และข้อจากัดในการใช้สิทธิ ออกเสียง (ถ้ามี) : ไม่มี
19. หลักเกณฑ์และวิ ธีการในการขอมติ ของผู้ถือหน่ วยลงทุน :
ในการแก้ไขเพิม่ เติมโครงการใด หากไม่สามารถดาเนินการตามมติโดยเสียงข้างมาก หรือมติพเิ ศษของผูถ้ อื หน่วยลงทุนได้
เนื่องจากข้อจากัดดังต่อไปนี้ บริษทั จัดการกองทุนรวมอาจดานินการขอรับความเห็นชอบจากสานักงานตามแนวทางทีส่ านักงาน
กาหนดได้
(1) การนับคะแนนเสียงของผุถ้ อื หน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจากัดการ
ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่ องบริษทั จัดการ
(2) การนับคะแนนเสียงของผูถ้ อื หน่วยลงทุนในกองทุนรวมอื่นที่บริษทั จัดการกองทุนรวมเดียวกันเป้ นผูร้ บั ผิดชอบในการ
ดาเนินการ
การดาเนินการใดทีโ่ ครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกาหนดให้ต้องได้รบั มติของผูถ้ อื หน่วยลงทุน หากบริษทั จัดการ
กองทุนรวมได้ดาเนินการไปตามมติของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีไ่ ด้รบั มาโดยชอบแล้ว ให้ถอื ว่าผูถ้ อื หน่วยลงทุนทัง้ ปวงเห็นชอบให้
ดาเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ
มติของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีใ่ ห้ดาเนินการใดอันเป็ นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ทกี่ าหนดในกฎหมาย ให้ถอื ว่ามตินัน้ เสียไป
ในกรณีทเี่ ป็ นการขอมติเพื่อแก้ไขข้อผูกพันในเรื่องทีก่ ระทบต่อสิทธิของผูถ้ อื หน่วยลงทุนอย่างมีนัยสาคัญ ต้องได้รบั มติพเิ ศษ
ของผูถ้ อื หน่วยลงทุน (มติของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีม่ คี ะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนหน่วยลงทุนทัง้ หมดของผูถ้ อื
หน่วยลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจานวนหน่วยลงทุนทัง้ หมดของผูถ้ อื หน่วยลงทุนซึ่งส่ง
หนังสือแจ้งมติและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน) เว้นแต่กรณีทกี่ องทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผถู้ อื หน่วยลงทุน
นอกจากจะต้องปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอมติผถู้ อื หน่วยลงทุนทีก่ าหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือทีก่ าหนดไว้ใน
มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามทีก่ าหนดในประกาศนี้แล้ว ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์เพิม่ เติมดังต่อไปนี้ดว้ ย
(1) ในกรณีทเี่ ป็ นการขอมติทมี่ ผี ลกระทบต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รบั ผลกระทบต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ต้องได้รบั มติเสียงข้างมากหรือมติพเิ ศษของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(2) ในกรณีทเี่ ป็ นการขอมติทมี่ ผี ลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รบั มติเสียงข้างมากหรือมติ
พิเศษของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) ในกรณีทเี่ ป็ นการขอมติทมี่ ผี ลกระทบต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ต้องได้รบั มติเสียงข้างมากหรือมติพเิ ศษของ
จานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
20. วิ ธีการแก้ไขเพิ่ มเติ มข้อผูกพัน :
การแก้ไขเพิม่ เติมส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อผูกพันทีเ่ ป็ นไปตามวิธกี ารทีก่ าหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสาระสาคัญทีเ่ ป็ นไปตามและ
ไม่ขดั หรือแย้งกับพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ทอี่ อกโดยอาศัยอานาจของ
กฎหมายดังกล่าว ให้ถอื ว่าข้อผูกพันส่วนทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมนัน้ มีผลผูกพันคู่สญ
ั ญา
การแก้ไขเพิม่ เติมข้อผูกพันในเรื่องทีก่ ระทบต่อสิทธิของผูถ้ อื หน่วยลงทุนอย่างมีนัยสาคัญต้องได้รบั มติพเิ ศษของผูถ้ อื หน่วย
ลงทุน ทัง้ นี้ เรื่องทีก่ ระทบต่อสิทธิของผูถ้ อื หน่วยลงทุนอย่างมีนัยสาคัญ ให้รวมถึง
(ก) ข้อกาหนดเกี่ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล อะเกรสซีฟ แอลโลเคชันเพื
่ ่อการเลี้ยงชีพ
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(ข) ข้อกาหนดเกี่ยวกับการชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นตามข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุน ที่ ทน. 19/2554
(ค) ข้อกาหนดเกี่ยวกับการรับชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สนิ อื่น
(ง) ข้อกาหนดเกี่ยวกับการประกันตามข้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมี
ประกัน และข้อกาหนดเกี่ยวกับการแก้ไขเพิม่ เติมสัญญาประกันในเรื่องใด ๆ อันมีผลให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์
(จ) เรื่องทีผ่ ดู้ ูแลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผูถ้ อื หน่วยลงทุนอย่างมีนัยสาคัญ
การแก้ไขเพิม่ เติมข้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี้ ให้มผี ลผูกพันเมื่อได้รบั ความเห็นชอบจากผูด้ ูแลผลประโยชน์ โดยไม่ต้อง
ได้รบั มติของผูถ้ อื หน่วยลงทุน
(ก) เป็ นการแก้ไขเพิม่ เติมข้อผูกพันให้มสี าระสาคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุ นรวมทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมโดยได้รบั มติโดย
เสียงข้างมากหรือมติพเิ ศษของผูถ้ อื หน่วยลงทุน หรือได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน แล้วแต่กรณี หรือ
(ข) ผูด้ ูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิม่ เติมข้อผูกพันนัน้ เหมาะสม มีความจาเป็ นหรือสมควร และไม่กระทบต่อ
สิทธิของผูถ้ อื หน่วยลงทุนอย่างมีนัยสาคัญ
การแก้ไขเพิม่ เติมข้อผูกพันไม่ว่ากรณีใด
ต้องกระทาเป็ นหนังสือลงลายมือชื่อโดยบุคคลผูม้ อี านาจลงนามผูกพันบริษทั จัดการกองทุนรวมและผูด้ ูแลผลประโยชน์ พร้อมทัง้
ประทับตราบริษทั (ถ้ามี) บริษทั จัดการกองทุนรวมจะจัดให้มขี อ้ ผูกพันเปิ ดเผยไว้ ณ ทีท่ าการและเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ
กองทุนรวมเพื่อให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ รวมทัง้ จัดส่งสรุปการแก้ไขเพิม่ เติมข้อผูกพันพร้อมทัง้ เหตุผลและความ
จาเป็ นให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนพร้อมกับการส่งรายงานประจาปี ของกองทุนรวม
21. การระงับข้อพิ พาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : ไม่มี
22. การเลิ กกองทุนรวม :
22.1. เงื่อนไขในการเลิกกองทุน :
22.1.1 หากปรากฏว่ากองทุนเปิ ดใดมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผถู้ อื หน่วยลงทุนเป็ นจานวนดังนี้
(1) จานวนผูถ้ อื หน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 รายในวันทาการใด
(2) มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
(ก) มีการขายคืนหน่ วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้ หมด
(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิด
เป็ นจานวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมด ทัง้ นี้ ในกรณีทเี่ ป็ นกองทุน
รวมทีม่ กี าหนดระยะเวลาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็ นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการ
ขายคืนหน่วยลงทุน ให้พจิ ารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ซึ่งกองทุนรวมเปิ ดให้รบั ซื้อคืน
หน่วยลงทุนเท่านัน้
ความใน (2) วรรคหนึ่ง มิให้นามาใช้บงั คับกับกองทุนรวมทีบ่ ริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มี
ความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนที่
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล อะเกรสซีฟ แอลโลเคชันเพื
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เหลืออยู่ เนื่องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สนิ คงเหลือทีม่ คี ุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้
ถือหน่วยลงทุนทีเ่ หลืออยู่จะไม่ได้รบั ผลกระทบจากการขายคืนนัน้
ความใน (2) วรรคหนึ่ง และวรรคสอง มิให้นามาใช้บงั คับกับกองทุนรวมตลาดเงิน กองทุนรวมหน่วย
ลงทุน กองทุนรวมฟี ดเดอร์ กองทุนรวมดัชนี และกองทุนรวมอีทเี อฟ
(3) บริษทั จัดการกองทุนรวมดาเนินการเลิกกองทุนรวมเปิ ดตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในข้อ 22.2 เมื่อปรากฏ
ข้อเท็จจริงทีบ่ ริษทั จัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืน
หน่วยลงทุนตามข้อ 22.1.1 (2) วรรคหนึ่ง และการเลิกกองทุนรวมจะเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนโดยรวม
ทัง้ นี้ ให้นาความในข้อ (2) วรรคสองมาใช้บงั คับโดยอนุโลม
22.1.2 เมื่อสานักงานมีคาสั ่งเลิกกองทุนรวมตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือเมื่อสานักงานมีคาสั ่ง
เพิกถอนการอนุ มตั ใิ ห้จดั ตัง้ และจัดการกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์
การจัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัวไป
่ กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทีม่ ใิ ช่รายย่อย
22.1.3 เมื่อการอนุมตั ใิ ห้จดั ตัง้ กองทุนรวมเป็ นอันสิน้ สุดลงตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการจัดตัง้
กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัวไปและเพื
่
่อผูล้ งทุนที่มใิ ช่รายย่อย และการเข้าทาสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล
22.1.4. เมื่อสานักงานสั ่งให้บริษทั จัดการเลิกกองทุนเปิ ดในกรณีทบี่ ริษทั จัดการกระทาการหรืองดเว้นกระทาการจน
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนเปิ ดหรือไม่ปฏิบตั ติ ามหน้าทีข่ องตน
22.1.5. สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอานาจเพิกถอนการอนุมตั ใิ ห้จดั ตัง้ และจัดการกองทุนรวม ในกรณีทปี่ รากฏเหตุ
ดังต่อไปนี้
(1) มีการแก้ไขเพิม่ เติมโครงการหรือข้อผูกพันทีข่ ดั หรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคาสั ่งทีอ่ อกโดยอาศัยอานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว
(2) มีการจาหน่ายหน่วยลงทุนโดยบริษทั จัดการกองทุนรวมมิได้ปฎิบตั หิ รือดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัวไปตามที
่
ก่ าหนดในประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนและการเสนอขายหน่วยลงทุน
ในกรณีทสี่ านักงานสั ่งเพิกถอนการอนุมตั ใิ ห้จดั ตัง้ และจัดการกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง ให้บริษทั จัดการกองทุน
รวมดาเนินการให้มกี ารเลิกกองทุนรวมทันที
22.1.6. เมื่อได้รบั ความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากหรือมติพเิ ศษของผูถ้ อื หน่วย
เงื่อนไขพิเศษ :
กรณีทบี่ ริษทั จัดการได้รบั คาสั ่งให้เลิกกองทุนจากหน่วยงานทีม่ อี านาจตามกฎหมาย อาทิ คาสั ่งศาล คาสั ่ง
อนุญาโตตุลาการ และ/หรือกรณีปรากฏการณ์อ่นื ใดตามทีร่ ะบุไว้ในโครงการนี้
22.2. การดาเนินการของบริษทั จัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม :
บริษทั จัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี้เพื่อเลิกกองทุน เว้นแต่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต จะพิจารณาผ่อนผัน หรือสั ่ง
การให้บริษทั จัดการปฏิบตั เิ ป็ นอย่างอื่น
1. ยุตกิ ารรับคาสั ่งซื้อและคาสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุนตัง้ แต่วนั ทาการทีป่ รากฏเหตุตาม 22.1.1
2. แจ้งให้ผถู้ อื หน่วยลงทราบภายใน 3 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ทาการทีป่ รากฏเหตุตาม 22.1.1 โดยวิธีการดังนี้
(ก) แจ้งผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีม่ ชี ่อื อยู่ในทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล อะเกรสซีฟ แอลโลเคชันเพื
่ ่อการเลี้ยงชีพ
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(ข) แจ้งเป็ นหนังสือถึงผูด้ ูแลผลประโยชน์
(ค) แจ้งสานักงานผ่านระบบทีจ่ ดั ไว้บนเว็บไซต์ของสานักงาน
ข้อมูลทีแ่ จ้งให้ผทู้ เี่ กี่ยวข้องทราบ ต้องมีสาระสาคัญอย่างน้อยดังนี้
(1) บลจ. จะดาเนินการโอนย้ายการลงทุนของผูถ้ อื หน่วยไปยังกองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพอื่นตามแนวทางทีก่ าหนดในข้อ
ผูกพันโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยจากผูถ้ อื หน่วย
(2) ในกรณีทผี่ ถู้ อื หน่วยประสงค์จะโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพอื่นอีกทอดหนึ่ ง ผูถ้ อื หน่วยสามารถ
แจ้งต่อบริษทั จัดการเพื่อโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพอื่นทีผ่ ถู้ อื หน่วยกาหนดและผูถ้ อื หน่วยจะ
ได้รบั ยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยเมื่อเป็ นไปตามเงื่อนไขโดยครบถ้วนดังนี้
(2.1) เป็ นการโอนย้ายตามคาสั ่งของผูถ้ อื หน่วยเป็ นครัง้ แรกโดยโอนย้ายไปยังกองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพอื่นทีอ่ ยู่
ภายใต้การจัดการของบริษทั จัดการเดียวกัน
(2.2) เป็ นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลาทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด ทัง้ นี้ ในการกาหนดระยะเวลาดังกล่าว
บริษทั จัดการต้องคานึงถึงระยะเวลาทีผ่ ถู้ อื หน่วยจะสามารถดาเนิ นการเพื่อแจ้งโอนย้ายการลงทุนได้อย่าง
เหมาะสม
3. บริษทั จัดการกองทุนรวมจะดาเนินการโอนย้ายการลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่น
ตามดุลยพินิจของบริษทั จัดการโดยจะโอนย้ายไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่นทีม่ นี โยบายการลงทุน หรือความ
เสีย่ งทีใ่ กล้เคียงกับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพเดิม หรือโอนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพทีม่ คี วามเสีย่ งต่าสุด
โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถอื หน่วย
4. ในกรณีทผี่ ถู้ อื หน่วยลงทุนประสงค์จะโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่นอีกทอดหนึ่ง ผูถ้ อื หน่วย
สามารถแจ้ง ต่อบริษทั จัดการกองทุนรวมเพื่อโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่นทีผ่ ถู้ อื หน่วย
ลงทุนกาหนด และผูถ้ อื หน่วยจะได้รบั ยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเมื่อเป็ นไปตามเงื่อนไข
โดยครบถ้วนดังนี้
4.1.เป็ นการโอนย้ายตามคาสั ่งของผูถ้ อื หน่วยลงทุนเป็ นครัง้ แรกโดยโอนย้ายไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่นทีอ่ ยู่
ภายใต้การ จัดการของบริษทั จัดการกองทุนรวมเดียวกัน
4.2.เป็ นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลาทีบ่ ริษทั จัดการกองทุนรวมกาหนด ทัง้ นี้ ในการกาหนดระยะเวลา
ดังกล่าวบริษทั จัดการกองทุนรวมต้องคานึงถึงระยะเวลาทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุนจะสามารถดาเนินการเพื่อแจ้งโอนย้าย
การลงทุนได้อย่างเหมาะสม
5. จาหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ทีเ่ หลืออยู่ของกองทุนรวมดังกล่าวเพื่อรวบรวมเงินและดาเนินการโอนย้ายการลงทุน
ภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ทีเ่ กิดเหตุการณ์ตามเงื่อนไขการเลิกโครงการ
6. รวบรวมเงินทีไ่ ด้จากการดาเนินการตาม 3. ภายใน 10 วันทาการนับแต่วนั ทีเ่ กิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1
7. ดาเนินการโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่นตามแนวทางทีก่ าหนดไว้ในโครงการโดยไม่ช ักช้า
เมื่อได้ดาเนินการตามวรรคหนึ่งแล้วให้ถอื ว่าเป็ นการเลิกกองทุนรวมนัน้
ในกรณีที่ปรากฏว่ากองทุนเปิ ดมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผถู้ อื หน่วยลงทุนเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทจี่ ะต้องดาเนินการเพื่อ
เลิกกองทุนเปิ ดตามข้อ “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม” ให้บริษทั จัดการได้รบั การยกเว้นไม่ต้องปฏิบตั ใิ นเรื่อง
ดังต่อไปนี้ ในกรณีทคี่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีประกาศแก้ไขเพิม่ เติม บริษทั จัดการจะ
ดาเนินการให้เป็ นไปตามประกาศทีแ่ ก้ไขด้วย
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล อะเกรสซีฟ แอลโลเคชันเพื
่ ่อการเลี้ยงชีพ
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(1) การจัดทาและจัดส่งหนังสือชี้ชวนใหม่ให้เป็ นปั จจุบนั ตามข้อ “สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษทั จัดการ” หาก
วันทีป่ รากฏเหตุตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวเกิดขึน้ ก่อนหรือในวันที่ครบกาหนดจัดทาหรือจัดส่งหนังสือชี้ชวน
(2) การจัดทาและจัดส่งรายงานการลงทุนตามข้อ “สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษทั จัดการ” หากวันทีป่ รากฏ
เหตุตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวเกิดขึน้ ก่อนหรือในวันที่ครบกาหนดจัดทาหรือจัดส่งรายงาน
(3) การจัดทารายงานพอร์ตโฟลิโอ ดูเรชัน (portfolio duration) ตามข้อ “สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษทั
จัดการ” นับตัง้ แต่วนั ทีป่ รากฏเหตุตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว และการจัดส่งรายงานดังกล่าว หากวันทีป่ รากฏเหตุตาม
หลักเกณฑ์ดงั กล่าวเกิดขึน้ ก่อนหรือในวันที่ครบกาหนดจัดส่งรายงาน
(4) การจัดทารายงานการลงทุนตามข้อ “สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษทั จัดการ” นับตัง้ แต่วนั ทีป่ รากฏเหตุ
ตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว และการจัดส่งรายงานดังกล่าว หากวันทีป่ รากฏเหตุตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวเกิดขึน้ ก่อนหรือ
ในวันทีค่ รบกาหนดจัดส่งรายงาน
(5) การจัดทาและจัดส่งรายงานเพื่อแสดงข้อมูลตามข้อ “สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษทั จัดการ” หากวันที่
ปรากฏเหตุการณ์ตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวเกิดขึน้ ก่อนหรือในวันทีค่ รบกาหนดจัดทาหรือจัดส่งรายงาน
(6) การคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามข้อ
“วิธกี ารคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วย
ลงทุน” นับตัง้ แต่วนั ทีป่ รากฏเหตุตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว และการประกาศมูลค่าและราคาดังกล่าวตามข้อ “วิธกี าร
คานวณ กาหนดเวลาในการคานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน”
นับตัง้ แต่วนั ทีป่ รากฏเหตุตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว
23. การชาระบัญชีเมื่อเลิ กกองทุน :
เมื่อเลิกโครงการแล้วบริษทั จัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี้ เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. สานักงาน จะพิจารณาแก้ไข
เปลี่ยนแปลง เพิม่ เติมประกาศ กาหนด สั ่งการเห็นชอบ และ/หรือผ่อนผัน เป็ นอย่างอื่น
(1) บริษทั จัดการจะจัดให้มีการชาระบัญชี โดยจะแต่งตัง้ ผูช้ าระบัญชีทสี่ านักงาน เห็นชอบ เพื่อดาเนินการคานวณ รวบรวม
ทรัพย์สนิ จัดทาบัญชี ชาระหนี้สนิ จาหน่ ายและแจกจ่าย ทรัพย์สนิ แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน รวมทัง้ ทาการอย่างอื่นตามแต่
จาเป็ นเพื่อชาระบัญชีของกองทุนให้เสร็จสิน้ โดยจะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี ารทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกาหนด สั ่งการ ผ่อนผัน และ/หรือเห็นชอบ
(2) เมื่อชาระค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าภาระติดพัน เงินค่าตอบแทนในการชาระบัญชี และหนี้สนิ ทัง้ หมดของกองทุนเสร็จสิน้ ผู้
ชาระบัญชีจะดาเนินการเฉลี่ยคืนเงินให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิเท่าทีค่ งเหลืออยู่ตามสัดส่วนจานวน
หน่วยลงทุนทีม่ ชี ่อื ปรากฎอยู่ในทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน ณ วันเลิกกองทุนรวม
(3) ในกรณีทเี่ จ้าหนี้ของกองทุนไม่ได้ย่นื คาทวงหนี้แก่ผชู้ าระบัญชี หรือผูถ้ อื หน่วยลงทุนไม่มารับเงินหรือทรัพย์สนิ หรือไม่ย่นื
เช็คต่อธนาคารเพื่อให้ใช้เงินตามเช็คทีไ่ ด้รบั เนื่องจากการแจกจ่ายทรัพย์สนิ ให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน ผูช้ าระบัญชีจะดาเนินการ
วางเงินตามจานวนหนี้หรือจานวนเงินตามเช็ค หรือวางทรัพย์สนิ อื่น ซึ่งได้หกั ค่าฤชาธรรมนียมและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
วางเงินหรือทรัพย์สนิ ดังกล่าวแล้ว รวมทัง้ วางเงินประกันค่าฤชาธรรมเนียมไว้ ณ สานักงานวางทรัพย์ ตามกฎหมาย กฎ
ข้อบังคับ และระเบียบเกี่ยวกับการวางทรัพย์ และจะแจ้งเป็ นหนังสือให้เจ้าหนี้ หรือผูถ้ อื หน่วยลงทุน ซึ่งมีช่อื ปรากฎในบัญชี
และเอกสารหลักฐานของกองทุนรวมทราบถึงการวางเงินหรือทรัพย์สนิ ดังกล่าวโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือโดย
วิธอี ่นื ทีม่ หี ลักฐานการตอบรับ อีกทัง้ ยังจะดาเนินการใด ๆ ตามความจาเป็ นเพื่อให้สานักงาน เป็ นผูม้ สี ทิ ธิถอนเงินหรือ
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล อะเกรสซีฟ แอลโลเคชันเพื
่ ่อการเลี้ยงชีพ
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ทรัพย์สนิ ทีว่ างไว้ ซึ่งเจ้าหนี้หรือผูถ้ อื หน่วยลงทุนมิได้เรียกเอาภายใน 10 ปี นับแต่วนั ถัดจากวันทีไ่ ด้รบั คาบอกกล่าวการ
วางเงินหรือทรัพย์สนิ ในฐานะทีเ่ ป็ นทรัพย์สนิ คงค้างของกองทุนรวม
(4) ผูช้ าระบัญชีจะต้องชาระบัญชีให้เสร็จสิน้ ภายใน 90 วันนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันเลิกกองทุนรวม และเมื่อชาระบัญชีเสร็จสิน้
แล้ว ผูช้ าระบัญชีจะทาการยื่นคาขอจดทะเบียนเลิกกองทุนพร้อมทัง้ จัดส่งรายงานผลการชาระบัญชีตามแบบทีส่ านักงาน
ประกาศกาหนด ภายใน 30 วันนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันชาระบัญชีเสร็จสิน้ เว้นแต่ในกรณีทผี่ ถู้ อื หน่วยลงทุนไม่มารับเงินหรือ
ทรัพย์สนิ หรือไม่ย่นื เช็คแก่ธนาคารเพื่อให้ใช้เงินตามเช็คทีไ่ ด้รบั เนื่องจากการแจกจ่ายทรัพย์สนิ ให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน ผู้
ชาระบัญชีสามารถยื่นคาขอจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมได้เมื่อพ้นกาหนด 6 เดือนนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันชาระบัญชีเสร็จสิน้
เว้นแต่มเี หตุผลจาเป็ นและสมควรโดยต้องได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ด้วย และหากปรากฏว่ายังมีทรัพย์สนิ คงค้าง
อยู่ ผูช้ าระบัญชีจะจัดการโอนทรัพย์สนิ ดังกล่าวให้ตกเป็ นกรรมสิทธิของสานักงาน
โครงการจัดการกองทุนรวมทีผ่ ่านการอนุมตั จิ ากสานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิม่ เติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทีแ่ นบท้ายข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่วยลงทุนกับบริษทั จัดการกองทุนรวม ถือ
เป็ นส่วนหนึ่งของข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่วยลงทุนกับบริษทั จัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล อะเกรสซีฟ แอลโลเคชันเพื
่ ่อการเลี้ยงชีพ
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