หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ
กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล บาลานซ์ แอลโลเคชันเพื
่ ่อการเลี้ยงชีพ
Principal Balanced Allocation Retirement Mutual Fund (PRINCIPAL BARMF)
• กองทุนเปิ ดพริ นซิ เพิ ล บาลานซ์ แอลโลเคชั ่นเพื่อการเลี้ยงชี พ มีการป้ องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุนเต็ ม
จานวน (Fully Hedged)
• ผู้ลงทุนควรศึกษาเกี่ยวกับสิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษี ที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวด้วย หากไม่ปฏิ บตั ิ ตาม
เงื่อนไขการลงทุน ผู้ลงทุนจะไม่ได้สิทธิ ประโยชน์ทางภาษี และจะต้องคืนสิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษี
• ผู้ลงทุนไม่สามารถนาหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไปจาหน่ าย จ่าย โอน จานา หรือนาไปเป็ นหลักประกัน
• ในกรณี ที่เงินจากกองทุนสารองเลี้ยงชีพของผู้ลงทุนครบเงื่อนไขเกี่ยวกับกาหนดระยะเวลาซึ่งเป็ นผลให้ได้รบั สิ ทธิ ประโยชน์
ทางภาษี แล้ว ผู้ลงทุนจะไม่ได้รบั สิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษี เพิ่ มเติ มจากการโอนเงิ นดังกล่าวมายังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชี พ
และการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอาจมีต้นทุนที่แตกต่างจากกองทุนรวมทัวไป
่
• ในกรณี ที่ ก ารโอนเงิ น จากกองทุน ส ารองเลี้ย งชี พ มายังกองทุ น รวมเพื่ อ การเลี้ ย งชี พ จะมี ผ ลให้ ก ารถื อหน่ วยลงทุ น เกิ น
ข้อจากัดการถือหน่ วยลงทุนตามที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจากัดการ
ถือหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้ าที่ ของบริ ษัทจัดการ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่ เกิ นกว่า
หนึ่ งในสามของจานวนหน่ วยลงทุนที่จาหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนรวมดังกล่าว
• การลงทุนในหน่ วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุน เมื่อเห็นว่าการลงทุน
ในกองทุน เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิ ดขึ้นจากการลงทุนได้
• ในเหตุการณ์ที่ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รบั ชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนช้ากว่าระยะเวลาที่กาหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
• ในกรณี ที่กองทุนนี้ ไม่สามารถดารงสิ นทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่ สานักงานกาหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่ ว ย
ลงทุนตามที่มีคาสั ่งไว้
• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจลักษณะกองทุนและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็ นข้อมูล เพื่อใช้อ้างอิ งใน
อนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่ วยลงทุน
• บริษัทจัดการขอสงวนสิ ทธิ ที่จะปฏิ เสธไม่รบั หรือไม่ดาเนิ นการตามคาสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนของผู้สั ่งซื้อ หรือสั ่งสับเปลี่ยนของ
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดที่ ทาให้บริ ษัทจัดการและหรือกองทุนภายใต้การจัดการมีความเสี่ยงทางกฎหมาย ความเสี่ยง
ด้ า นภาษี หรื อ ความเสี่ ย งอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ กฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรื อ
กฎหมายอื่นทัง้ ในและต่างประเทศที่มีลกั ษณะเดียวกัน
• การพิ จารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ มิ ได้เป็ นการแสดงว่าสานักงานได้รบั รองถึง
ความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่ วยลงทุนที่เสนอขาย
นัน้
• ผู้ลงทุนควรทาความเข้าใจลักษณะสิ นค้า (กองทุนรวม) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสิ นใจลงทุน
สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีที่ 11 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ระดับความ
เสี่ยงที่ลงทุน

8

หนังสือชีช้ วนเสนอขายหน่วยลงทุน 1 2 3 4 5 6 7 8 8+
กองทุนเปิ ดพริ นซิ เพิ ล บาลานซ์ แอลโลเคชันเพื
่ ่อการเลี้ยงชีพ

ป้ องกันความเสี่ยง
อัตราแลกเปลี่ยน
100%

จัดตัง้ และจัดการโดย

บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิ เพิล จากัด
เสนอขายต่อผูล้ งทุนทั ่วไป

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 บาลานซ์ แอลโลเคชั ่นเพื่อการเลี้ยงชีพ
คาจากัดความ :
เป็ นไปตามประกาศ
1. ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :
1.1. ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) : กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล บาลานซ์ แอลโลเคชันเพื
่ ่อการเลี้ยงชีพ
1.2. ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) Principal Balanced Allocation Retirement Mutual Fund
1.3. ชื่อย่อ : PRINCIPAL BARMF
1.4. ประเภทโครงการ : กองทุนเปิ ด
1.5. ประเภทการขาย : ขายหลายครัง้
1.6. การกาหนดอายุโครงการ : ไม่กาหนด
1.7. อายุโครงการ : ไม่กาหนด
1.8. อายุโครงการถึงวันที่ (กรณีกาหนดอายุเป็ นช่วงเวลา) : ไม่มี
1.9. เงื่อนไข (อายุโครงการ) : ไม่มี
1.10. ลักษณะโครงการ : กองทุนเพื่อผูล้ งทุนทัวไป
่
1.11 ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย
2. จานวนเงิ นทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที่ตราไว้ จานวน ประเภท ราคาของหน่ วยลงทุนที่เสนอขาย :
2.1. จานวนเงินทุนของโครงการ : 1,000,000,000.00 บาท
2.1.1. จานวนเงินทุนของโครงการเริม่ ต้น : 1,000,000,000.00 บาท
2.2. เงื่อนไข (จานวนเงินทุนของโครงการ) :
ในระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิขายหน่วยลงทุนเกินเงินทุนของโครงการได้ไ ม่
เกินร้อยละ 15 ของเงินทุนของโครงการ
2.3. มูลค่าทีต่ ราไว้ต่อหน่วย : 10 บาท
2.4. จานวนหน่วยลงทุน : 100,271,785.5130 หน่วย
2.5. ราคาของหน่วยลงทุนทีเ่ สนอขายครัง้ แรก : 10 บาท
2.6. มูลค่าขัน้ ต่าของการสั ่งซื้อครัง้ แรก : 1,000 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 ตาม
ช่องทางการซื้อขายหน่วยลงทุน หรือตามเงื่อนไขที่บริษทั จัดการอาจกาหนดขึน้ ในอนาคต เพื่อเป็ นการอานวยความ
สะดวก และเป็ นประโยชน์ให้แก่ผูถ้ อื หน่วยลงทุน โดยบริษทั จัดการจะประกาศให้ผลู้ งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน
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ณ ทีท่ าการของบริษทั จัดการ และผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือประกาศทางเว็บไซด์ของบริษทั
จัดการ
อย่างไรก็ตาม บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการลดหรือเปลี่ยนแปลงมูลค่าขัน้ ต่าของการทารายการสั ่งซื้อและ/หรือขายคืน
หน่วยลงทุนได้ โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ อื หน่วยแล้ว เพื่อรองรับรายการส่งเสริมการขายหรือบริการต่าง ๆ
หรือ ในกรณีทบี่ ริษทั จัดการเห็นว่าเหมาะสมมากกว่า การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษทั จัดการ ทัง้ นี้
เพื่อประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกล่าวบริษทั จัดการจะประกาศให้
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ณ ทีท่ าการของบริษทั จัดการ และ/หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
และ/หรือประกาศทางเว็บไซด์ของบริษทั จัดการ
3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิ ดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิ เศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุน
ในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิ ธีอื่นที่จะลงทุน :
3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
เพื่อเป็ นการส่งเสริมการออมระยะยาวเพื่อใช้ภายหลังการเกษียณอายุทางานของประชาชนทัว่ ไป โดยบริษทั จัดการจะนา
เงินทีไ่ ด้จากการระดมเงินทุนเพื่อพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารทุน กองทุนทองคา กองทุนอีทเี อฟ กองทุน
อสังหาริมทรัพย์ กองทุนสินค้าโภคภัณฑ์ เงินฝากหรือตราสารทีเ่ ทียบเท่าเงินสด ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่น
หรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื ตามทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด ซึ่ง
บริษทั จัดการจะพิจารณาปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ดังกล่าวตามความเหมาะสมแก่
สภาวการณ์ในแต่ละขณะ เพื่อทีจ่ ะให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนได้รบั ผลตอบแทนทีเ่ หมาะสมจากการลงทุน
3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม : ผสม
การลงทุนของนโยบายการลงทุนแบบผสม :
- ตราสารทุน : ไม่กาหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน
- ตราสารหนี้ : ไม่กาหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้
- หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/REITs : ไม่กาหนดสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์/REITs
- กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐาน : ไม่กาหนดสัดส่วนการลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐาน
- หน่วย private equity : กาหนดสัดส่วนการลงทุนในหน่วย private equity ไม่เกิน 60.00 % ของ NAV
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ :
- กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF)
3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนทีล่ งทุนแบบมีความเสีย่ งทัง้ ในและต่างประเทศ
การกาหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : กาหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ
ไม่เกินร้อยละ 79.00 ของ NAV และมีนโยบายลดหรือป้ องกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลี่ยนทัง้ หมดทีม่ อี ยู่
3.5. นโยบายการกู้ยมื (ถ้ามี) : ไม่กาหนด
3.6. การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) : ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : ทีม่ ิได้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อลดความเสีย่ ง (Non-Hedging)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซับซ้อน
3.6.2 วิธกี ารในการคานวน Global Exposure limit : Commitment approach
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3.7. การลงทุนในตราสารทีม่ สี ญ
ั ญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ลงทุน
3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) : มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีช้วี ดั และในบางโอกาส
อาจสร้างผลตอบแทนสูงกว่าดัชนีช้วี ดั
3.9. ดัชนีช้วี ดั /อ้างอิง (Benchmark) :
หมายเหตุ:
1. ผลตอบแทนรวมของดัชนีพนั ธบัตรรัฐบาลระยะสัน้ ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 60.00
2. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%): 40.00
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วดั ในการเปรียบเทียบตามทีบ่ ริษทั จัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่
ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนทีก่ าหนด โดยบริษทั จัดการจะเปิ ดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผลู้ งทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจน
ถึงวันทีม่ กี ารเปลี่ยนแปลงตัวชี้วดั ค่าอธิบายเกี่ยวกับตัวชี้วดั และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้วดั ดังกล่าวผ่านการลงประกาศ
ในเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ ภายในเวลาทีผ่ ลู้ งทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
อย่างไรก็ตามในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วดั เพื่อให้เป็ นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อกาหนดของสมาคมบริษทั จัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงานของ
กองทุนรวม และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วดั ในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที่ผอู้ อกตัวดัชนีของตัวชี้วดั ไม่ได้จดั ทาหรือ
เปิ ดเผยข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษทั บริษทั จัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ ภายในเวลาทีผ่ ลู้ งทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจ
ลงทุนได้
3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซบั ซ้อน
3.11. รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :
รายละเอียดเพิม่ เติม :
กองทุนรวมผสมแบบไม่กาหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารแห่งทุน
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล บาลานซ์ แอลโลเคชันเพื
่ ่อการเลี้ยงชีพ มีนโยบายทีจ่ ะลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ ตราสารหนี้ ตราสารทุน
ตราสารกึ่งหนี้ก่งึ ทุน หน่วยลงทุนหรือตราสารของกองทุนรวมในประเทศ อาทิ กองทุนรวมทองคา กองทุนรวมสินค้าโภค
ภัณฑ์ และ กองทุนอีทเี อฟทีซ่ ้อื ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็ นต้น ตลอดจนยังอาจลงทุนในหน่วยลงทุน
หรือตราสารของกองทุนรวมต่างประเทศ หน่วยลงทุนหรือตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือหน่วย private
equity ตามประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต รวมถึงเงินฝากหรือตราสารทีเ่ ทียบเท่าเงินสด ใบสาคัญแสดงสิทธิ
อนุพนั ธ์ ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ทัง้ นี้ ตามที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด ทัง้ นี้ สัดส่วนการลงทุนและกลยุทธ์การลงทุน
ขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษทั จัดการกองทุนรวม ตามความเหมาะสมแก่สภาวะการลงทุนและการคาดการณ์สภาวะการ
ลงทุนในแต่ละขณะ อย่างไรก็ตาม กองทุนจะลงทุนในกองทุนรวมทองคาไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของ
กองทุน
กองทุนอาจพิจารณาการลงทุนในตราสารหนี้ทผี่ อู้ อกมีสทิ ธิในการบังคับไถ่ถอนคืนก่อนกาหนด (callable) หรือตราสารหนี้
ทีผ่ ถู้ อื มีสทิ ธิเรียกให้ผอู้ อกชาระหนี้คนื ก่อนกาหนด (puttable) โดยมีการกาหนดผลตอบแทนไว้อย่างแน่นอนหรือเป็ น
อัตราทีผ่ นั แปรตามอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงินหรืออัตราดอกเบี้ยอื่น และไม่มกี ารกาหนดเงื่อนไขการจ่าย
ผลตอบแทนทีอ่ ้างอิงกับปั จจัยอ้างอิงอื่นเพิม่ เติม กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มสี นิ ค้าหรือตัวแปรตาม
หลักเกณฑ์ทสี่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อลดความเสีย่ ง (Hedging) โดยเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ทสี่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด และจะเข้าทาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้ องกันความเสีย่ งจาก
อัตราแลกเปลี่ยนเต็มจานวน (Fully Hedge) และอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ทีแ่ ฝงอยู่ในสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ทีเ่ ป็ น Puttable/Callable เท่านัน้
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นอกจากนี้ กองทุนอาจพิจารณาทาธุรกรรมการให้ยมื หลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสญ
ั ญาขายคืน (Reverse
Repo) โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทสี่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด และยังอาจลงทุนในตราสารทีม่ อี นั ดับความ
น่าเชื่อถือของตราสารหรือผูอ้ อก (Issue/Issuer) ต่ากว่าทีส่ ามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) ตราสารทีไ่ ม่ได้รบั
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) และตราสารทุนทีไ่ ม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted
Securities) และ/หรืออาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื ตามประกาศคณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนดหรือให้ความเห็นชอบ
3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ :
มีสดั ส่วนการลงทุนทีม่ คี วามเสีย่ งต่างประเทศบางส่วนไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
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
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)
เป็ นไปตามประกาศ
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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
3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่น เพื่อเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม :
อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่น เพื่อเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมในประเทศและต่ างประเทศ :
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
ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามประเภททรัพย์สนิ (product limit) เฉพาะส่วนทีไ่ ม่เป็ นไปตามประกาศ
ข้อ
1
2

ประเภททรัพย์สิน
หน่วย Property
ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้ก่งึ ทุนหรือ Basel lll ทีม่ อี นั ดับ
ความน่ าเชื่อทีต่ วั ตราสารและ/หรือผูอ้ อกตราสารทีต่ ่ากว่า
ทีส่ ามารถลงทุนได้ (non-investment grade / unrated)

อัตราส่วน (% ของ NAV)
ไม่เกิน 15%
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 (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : ไม่มี
5. การเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรก :
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก :
- Internet
- บริษทั จัดการ
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- ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- ระบบโทรศัพท์อตั โนมัตขิ องบริษทั จัดการ
5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก :
สามารถดูขอ้ มูลในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.
6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก :
6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก :
- Internet
- บริษทั จัดการ
- ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- ระบบโทรศัพท์อตั โนมัติของบริษทั จัดการ หรือวิธกี ารอื่นๆ เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนใน
อนาคต
6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก :
สามารถดูขอ้ มูลในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.
6.3. การสั ่งซื้อหน่วยลงทุน :
ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
7. การรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน :
7.1. ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
- บริษทั จัดการ
- ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- หรือวิธกี ารอื่นๆ เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้แก่ผูถ้ อื หน่วยลงทุนในอนาคต
7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิม่ เติม :
สามารถดูขอ้ มูลในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.
7.3. วิธกี ารรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
- รับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
7.4. รายละเอียดวิธกี ารรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิม่ เติม :
7.4.1. ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
บริษทั จัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนทีค่ านวณได้ ณ สิน้ วันทาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เป็ นเกณฑ์ในการ
คานวณราคารับซื้อคืนโดยมูลค่าหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ต้องเป็ นมูลค่าและราคาทีไ่ ด้รบั
การรับรองโดยผูด้ ูแลผลประโยชน์แล้ว
ทัง้ นี้จะมีรายละเอียดตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ “วิธกี ารคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณ และการประกาศมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธกี ารดาเนินการในกรณีทมี่ ูลค่าหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้อง”
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน = มูลค่าหน่ วยลงทุน ณ สิน้ วันทาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
หักด้วย ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
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7.4.2. วิธกี ารรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
7.4.2.1 สั ่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
ก) ขัน้ ตอนและวิธกี าร
(1) ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่ประสงค์จะขายคืนหน่ วยลงทุน สามารถติดต่อขายคืนได้ที่บริษทั จัดการ
หรือผู้สนั บสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนได้ทุกวันท าการ ในเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. โดย
ต้องกรอกข้อความในใบคาสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุน โดยระบุรายละเอีย ดและความจานงให้
ครบถ้วนชัดเจน และจะต้องระบุจานวนหน่ วยลงทุนทีต่ ้องการจะขายคืน หรือระบุจานวนเงิน
ทีต่ ้องการได้รบั จากการขายคืนหน่วยลงทุนอย่างใดอย่างหนึ่ง
(2) ผู้ขายคืนที่ได้ทาการยื่นแสดงความจานงในการขายคืนหน่ วยลงทุนแล้ ว จะทาการยกเลิก
หรือ เปลี่ย นแปลงไม่ ได้ ทัง้ นี้ เว้นแต่จ ะได้รบั อนุ ญาตจากบริษัท จัดการ ซึ่งขึ้นอยู่ กับดุล ย
พินิจในการพิจารณาของบริษทั จัดการเป็ นรายกรณี
(3) ในการขายคืนหน่ วยลงทุ นนั น้ ผู้ถือหน่ วยลงทุ นประเภทบุ คคลธรรมดาจะต้องแสดงบัต ร
ประจาตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือบัตรแสดงตนอื่น
ใดที่ บริษั ท จัดการเห็ น สมควร ต่ อ บริษั ท จัด การ หรือ ผู้ ส นั บสนุ น การขายหรือ รับ ซื้อ คื น
สาหรับผูถ้ อื หน่วยลงทุนประเภทนิตบิ ุคคลจะต้องแสดงถึงเอกสารสาคัญที่แสดงถึงการทานิติ
กรรมในนามของนิตบิ ุคคลนัน้ ด้วย
(4) ในกรณีทผี่ ถู้ อื หน่วยลงทุนระบุจานวนหน่วยลงทุน และ/หรือจานวนเงินที่ต้องการขายคืน ใน
ใบคาสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุ นมากกว่ าจานวนหน่ วยลงทุ นและ/หรือจ านวนเงินที่ปรากฏใน
บัญชีกองทุนของผู้ถอื หน่ วยลงทุนที่บนั ทึก โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน หรือขายแล้วทาให้
คงเหลือต่ ากว่าจานวนที่ตามเงื่อนไขกองทุนกาหนด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถอื หน่วยลงทุน
ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทัง้ หมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บนั ทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุนนัน้
(5) นายทะเบียนหน่ วยลงทุนซึ่งได้รบั มอบหมายจากบริษัทจัดการ จะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิ
ในหน่ ว ยลงทุ น หรือ เอกสาร/ข้อ ความใดซึ่ง ไม่ จ ากัดรูป แบบและวิธีการอัน สามารถเป็ น
หลักฐานยืน ยัน การท ารายการขายคืนหน่ ว ยลงทุน ดังกล่าวได้ ให้แก่ ผู้ ส ั ่งซื้อ หน่ วยลงทุ น
ภายใน 15 วันทาการนับแต่วนั ทาการถัดจากวันทารายการขายคืนหน่วยลงทุ นนัน้ โดยมิให้
นับรวมวันหยุ ดท าการของผู้ประกอบธุ รกิจ การจัดการกองทุ นต่ างประเทศที่มีล ั กษณะใน
ทานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ
ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการชาระราคา
7.5. ระยะเวลาในการรับซื้อคืน : ทุกวันทาการ
7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื้อคืน :
การขายคืนหน่ วยลงทุนไม่ว่ากระทาผ่านช่องทางใดก่อนเวลา 15.30 น. ในวันทาการซื้อขายหน่ วยลงทุนใด ให้ถือเป็ น
รายการของวันทาการซื้อขายหน่ วยลงทุนนัน้ สาหรับการทารายการขายคืนหน่ วยลงทุ นหลังเวลา 15.30 น. ในวันทา
การซื้อขายหน่วยลงทุนใด หรือในวันหยุดทาการ ให้ถอื เป็ นการขายคืนหน่วยลงทุนในวันทาการซื้อขายถัดไป
ทัง้ นี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณากาหนดวันหยุดทาการซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเพิ่มเติม
โดยจะกาหนดวันดังกล่าวไว้ในหนั งสือชี้ชวนส่วนสรุป หรือในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.principal.th) หรือปิ ด
ประกาศ ณ สานักงานของบริษัทจัดการและสานักงานของผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน หากมีการเปลี่ยนแปลง
วันหยุดทาการซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว บริษทั จัดการจะแจ้งให้ทราบใน www.principal.th หรือ
ปิ ดประกาศ ณ สานักงานของบริษทั จัดการและสานักงานของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือช่องทางอื่นใด
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล บาลานซ์ แอลโลเคชันเพื
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ในกรณีทบี่ ริษัทจัดการกองทุนรวมจาเป็ นต้องเปลี่ยนแปลงวันหรือเวลาในการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แตกต่าง
จากที่กาหนดไว้ในโครงการหรือข้อผูกพันของกองทุนรวมเป็ นการชัวคราว
่
อันเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงวันหรือเวลา
ในการให้บริการของผู้ให้บริการตามที่สานักงานกาหนดซึ่งส่งผลกระทบต่อการซื้อขายทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนรวมไปลงทุน
บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดาเนินการดังกล่าวได้เพียงเท่าที่มีความจาเป็ น ทัง้ นี้ ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามโครงการหรือข้อผูกพันแล้ว
7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผูถ้ อื หน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิม่ เติม :
7.9. รายละเอียดเพิม่ เติม :
7.9.1. การชาระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(1) บริษัท จัดการจะดาเนิ นการหรือมอบหมายให้นายทะเบี ยนหน่ วยลงทุนช าระเงิน ค่าขายคืน หน่ วยลงทุ น
ภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั รับซื้อคืนหน่ วยลงทุนของกองทุน โดยนาฝากเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝาก
ของผู้ถือ หน่ วยลงทุ น หรือ จ่า ยเป็ นเช็ค ขีดคร่อมสัง่ จ่ายเฉพาะระบุ ช่อื ผู้ถือ หน่ วยลงทุ น และจัดส่งทาง
ไปรษณีย์หรือน าส่งโดยนายทะเบียนหน่ วยลงทุน หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับ เพื่อเป็ น การ
อานวยความสะดวกให้แก่ผูถ้ อื หน่วยลงทุนในอนาคต ตามทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์
(2) สิทธิของผู้ถือหน่ วยลงทุ นในการขายคืนหน่ วยลงทุ น จะเกิดขึ้นหลังจากที่น ายทะเบียนหน่ วยลงทุนได้
บันทึกข้อมูลการสั ่งขายหน่วยลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนแล้วเท่านัน้
7.9.2. เงื่อนไขการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
7.9.2.1. กรณีหยุดรับคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน
(1) กรณีทเี่ อกสารหลักฐานการสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วน
(2) กรณีทผี่ ู้ถอื หน่ วยลงทุนทีท่ าการขายคืนหน่วยลงทุนยังมิได้นาส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ทีใ่ ช้เปิ ด
บัญ ชีจ นครบถ้ วน ผู้ถือหน่ วยลงทุ นรายที่ประสงค์ จะขายคืนหน่ วยลงทุ นจะต้องนาส่ งเอกสาร
หลักฐานต่างๆ จนครบถ้วนก่อน จึงจะทาการขายคืนหน่วยลงทุนได้
7.9.2.2. บริษทั จัดการจะถือว่าผูถ้ อื หน่วยลงทุนได้ศกึ ษา เข้าใจ และยินดีที่จะปฏิบตั ิตามนโยบาย รายละเอียด
และ วิธีการเงื่อนไขต่างๆ ทีก่ าหนดในโครงการนี้ และรวมถึงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทาง
ภาษีจากการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพแล้ว
8. การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน :
8.1. ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
- Internet
- บริษทั จัดการ
- ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- ระบบโทรศัพท์อตั โนมัตขิ องบริษทั จัดการ หรือวิธีการอื่นๆ เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถอื หน่วยลงทุน
ในอนาคต
8.2. รายละเอียดการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพิม่ เติม :
สามารถดูขอ้ มูลในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.
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9. การชาระค่ารับซื้อคืน สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิ น :
กรณีบริษทั จัดการไม่สามารถชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นเงิน และจะชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สนิ อื่นแทน บริษทั จัดการจะกาหนดขัน้ ตอนการดาเนินการต่อไป โดยต้องได้รบั มติพเิ ศษให้ชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
เป็ นเป็ นหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สนิ อื่นแทนเงินสดได้ตามเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) การชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ผูถ้ อื หน่วยลงทุนนาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นนัน้ ไปชาระ
เป็ นค่าซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นทีบ่ ริษทั จัดการเป็ นผูร้ บั ผิดชอบดาเนินการ
(2) บริษทั จัดการไม่สามารถชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นเงิน
(3) ผูถ้ อื หน่วยลงทุนตกลงรับชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นแทนเงินได้
10. การเลื่อนกาหนดการชาระเงิ นค่าขายคืนหน่ วยลงทุนคืนแก่ผ้ถู ือหน่ วยลงทุน :
บริษทั จัดการอาจเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน ทีไ่ ด้มคี าสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุนของ
กองทุนเปิ ดได้ในกรณีดงั ต่อไปนี้
(1) บริษัท จัดการโดยความเห็น ชอบของผู้ ดูแ ลผลประโยชน์ เห็ น ว่ ามีเหตุ จ าเป็ น ท าให้ ไ ม่ ส ามารถจ าหน่ าย จ่ า ย โอน
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ของกองทุนเปิ ดได้อย่างสมเหตุสมผล
(2) มีคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วแต่ในช่วงระยะเวลาทีบ่ ริษัทจัดการยังไม่ได้ชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แ ก่ผูถ้ ือ
หน่ วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้รบั รอง
ข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื้อคื นหน่ วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนัน้
ต่างจากราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้ แต่หนึ่งสตางค์ข้นึ ไปและคิดเป็ นอัตราตัง้ แต่รอ้ ยละ 0.5 ของราคารับซื้อ
คืนหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง
(3) มีคาสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุ น ในช่ วงระยะเวลาที่บริษัท จัดการพบว่าราคารับซื้อ คืน หน่ ว ยลงทุ นไม่ถู ก ต้ อ ง และผู้ดูแ ล
ผลประโยชน์ยงั ไม่ได้รบั รองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื้อคืน
หน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนัน้ ต่างจากราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุนทีถ่ ูกต้องตัง้ แต่หนึ่งสตางค์ขน้ึ ไป และคิดเป็ นอัตราตัง้ แต่
ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง
การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนแก่ผู้ถอื หน่ วยลงทุนตาม (1) (2) หรือ (3) บริษทั จัดการอาจเลื่อน
ได้ไม่ เกิน 10 วันท าการนับตัง้ แต่วนั ทาการถัดจากวันที่มีคาสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุนนั น้ เว้น แต่ได้รบั การผ่ อนผันจาก
ส านั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ นี้ การผ่ อ นผัน ดัง กล่ าวไม่ ร วมกรณี ต าม (1) และบริษัท จัดการจะดาเนิ น การ
ดังต่อไปนี้
- ประกาศการเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่ าขายคืนหน่ วยลงทุน ณ ที่ท าการทุ กแห่ งของบริษัท จัดการและสถานที่
ติดต่อทุกแห่งของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขายหน่ วยลงทุน และแจ้งให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทีไ่ ด้
มีคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน
- แจ้งการเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุน และจัดทารายงานในเรื่องดังกล่าว พร้อมทัง้ แสดงเหตุผล
และหลักฐานการได้รบั ความเห็น ชอบหรือการรับรองข้อมู ล ในรายงานการแก้ ไขราคาย้อ นหลังและรายงาน การ
ชดเชยราคาจากผู้ดูแ ลผลประโยชน์ ใ ห้ส านั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบโดยพลัน โดยบริษัท จัด การอาจ
มอบหมายให้ผูด้ ูแลผลประโยชน์ดาเนินการดังกล่าวแทนก็ได้
- ในระหว่างทีบ่ ริษทั จัดการเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนนัน้ หากถึงวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุน
วันอื่น และมีผถู้ ือหน่ วยลงทุนสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุนอีก บริษัทจัดการจะต้องรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนัน้ ทัง้ นี้ บริษัท
จัดการจะต้องชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนทีย่ งั ค้างอยู่ให้เสร็จสิ้นก่อน แล้วจึงชาระเงินค่าขาย
คืนหน่วยลงทุนแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนที่ส ั ่งขายคืนหน่วยลงทุนในวันนัน้ ๆต่อไป
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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 เฉพาะใน
กรณีทกี่ าหนดไว้ในโครงการ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณีดงั ต่อไปนี้
(1) เป็ นการไม่ขายหน่ วยลงทุน ตามคาสั ่งซื้อหน่ ว ยลงทุ นที่รบั ไว้แ ล้ ว หรือ เป็ นการหยุ ดรับคาสั ่งซื้อหน่ วยลงทุ น แก่ ผู้
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 อี านาจตามกฎหมาย
(ข) บริษทั จัดการกองทุนรวมไม่สามารถดาเนินการรู้จกั ลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ใน
สาระสาคัญ
(2) อยู่ในระหว่างดาเนินการเปลี่ยนให้บริษทั จัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการอัน
เนื่องมาจากการที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดารงความเพียงพอของเงิน กองทุนได้ตามประกาศ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดารงความเพียงพอของเงินกองทุนของผู้ประกอบ
ธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็ นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์
และการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ทเี่ ป็ นหน่วยลงทุน และการเป็ นผูจ้ ดั การเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทาได้
ไม่เกิน 3 วันทาการ
(3) อยู่ระหว่างดาเนินการเลิกกองทุนตามข้อ 22.1 ในส่วนข้อผูกพัน
11.2 กาหนดให้บริษทั จัดการกองทุนรวมสามารถระงับการซื้อขายหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้
(ก) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิ ดทาการซื้อขายได้ตามปกติ
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่ อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจาเป็ น ต้องระงับการซื้อขายหน่ วย
ลงทุนโดยได้รบั ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ อันเนื่องจากเหตุจาเป็ นตามกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้ ทัง้ นี้ การ
ระงับการซื้อขายหน่ วยลงทุนต้ องไม่เกินกว่า 5 วันทาการ เว้นแต่จ ะได้รบั การผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
1. ไม่สามารถจาหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมได้อย่างสมเหตุสมผล
2. ไม่สามารถคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมได้อย่างเป็ นธรรมและเหมาะสม
3. มีเหตุจาเป็ นอื่นใดเพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยรวมในกรณีที่มีการระงับการซื้อขายหน่วยลงทุน
ตาม (ข) วรรคหนึ่ง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบโดยทันที ทัง้ นี้ หาก
เป็ นการระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 วันทาการ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจพิจารณาสั ่งการให้
บริษัทจัดการกองทุ นรวมดาเนินการโดยประการใด ๆ เพื่อคุ้มครองประโยชน์ข องผู้ถือหน่ วยลงทุนโดยรวมหรือ
เพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจการจัดการกองทุนรวม
(ค) กองทุน รวมได้ลงทุนในหลักทรัพ ย์หรือทรัพ ย์สินในต่ างประเทศ และมีเหตุ การณ์อย่ างใดอย่ างหนึ่งดังนี้เกิดขึ้น ซึ่ง
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสาคัญ

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล บาลานซ์ แอลโลเคชันเพื
่ ่อการเลี้ยงชีพ

10

1. ตลาดซื้อ ขายหลักทรัพ ย์ที่ กองทุ น รวมลงทุ น ไม่ ส ามารถเปิ ดท าการซื้อขายได้ต ามปกติ ทัง้ นี้ เฉพาะในกรณี ที่
กองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์ทซี่ ้อื ขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์แห่งนัน้ เกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนรวม
2. มีเหตุการณ์ที่ทาให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทาให้ไม่สามารถโอนเงินออกจาก
ประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ
3. มีเหตุที่ทาให้กองทุนรวมไม่ได้รบั ชาระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกาหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ
ดังกล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบริษทั จัดการกองทุนรวมและผูด้ ูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
11.3 เมื่อปรากฏเหตุ ตามข้อ 11.1 และบริษัท จัดการกองทุน รวมประสงค์จ ะไม่ขาย ไม่รบั ซื้อคืน หรือ ไม่รบั สับเปลี่ยนหน่ ว ย
ลงทุน หรือหยุดรับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมปฏิบตั ดิ งั ต่อไปนี้
(1) แจ้งผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีม่ คี าสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่วย
ลงทุนโดยพลัน และหากเป็ นเหตุตามข้อ 11.1 (2) ให้เปิ ดเผยต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้ งทุนทัวไปให้
่
ทราบถึง
การหยุดรับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธกี ารใดๆ โดยพลัน
(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รบั ซื้อคืน หรือไม่รบั สับเปลี่ยนหน่วยลงทุ น หรือการหยุดรับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่ วย
ลงทุนพร้อมทัง้ แสดงเหตุผล และรายงานแผนการดาเนินการของกองทุนรวมเปิ ดนัน้ ให้สานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ข ายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่ วยลงทุนหรือหยุดรับคาสั ่งซื้ อหรือคาสั ่งขายคืนหน่ วย
ลงทุนตามข้อ 11.1 (2) หรือข้อ 11.2 เกิน 1 วันท าการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดาเนินการดังต่อไปนี้ ก่อนการ
เปิ ดรับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิ ดรับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุ นรวมเปิ ด ณ วัน
ทาการสุดท้ายก่อนวันรายงานนัน้ ให้สานักงานทราบภายในวันทาการก่อนวันเปิ ดรับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืน
หน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่ วยลงทุน ที่มีคาสั ่งซื้อหรือคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึง การเปิ ดขายหรือรับซื้อคืน
หน่ วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุนรายอื่นและผูล้ งทุนทัวไปให้
่
ทราบถึงการเปิ ดรับคาสั ่งซื้อหรือ
คาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธกี ารใดๆ โดยพลัน”
ในกรณีที่บริษทั จัดการไม่ขาย ไม่รบั ซื้อคืน หรือไม่ร ับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคาสั ่งซื้อ คาสั ่งขายคืนหรือคาสั ่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทีไ่ ด้รบั มาแล้ว หรือหยุดรับคาสั ่งซื้อ คาสั ่งขายคืน หรือคาสั ่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัท
จัดการอาจหยุดคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่ วยลงทุน และราคารับซื้อคื นหน่ วย
ลงทุนก็ได้
11.4 บริษัท จัดการจะหยุดการขายหน่ วยลงทุน ตามคาสั ่งซื้อหรือคาสั ง่ สับเปลี่ย นหน่ วยลงทุนที่ได้รบั มาแล้วหรือหยุ ดรับคา
สั ่งซื้อ หรือ คาสั ่งสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุ น ในช่ ว งระยะเวลาที่บริษัท จัดการพบว่ าราคาขายหน่ ว ยลงทุ น ไม่ ถู กต้อ ง และ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้รบั รองข้อ มูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขาย
หน่วยลงทุนทีไ่ ม่ถูกต้องนัน้ ต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้องตัง้ แต่หนึ่งสตางค์ข้นึ ไปและคิดเป็ นอัตราตัง้ แต่รอ้ ยละ
0.5 ของราคาขายหน่ วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง ทัง้ นี้ บริษทั จัดการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ณ ทีท่ าการทุกแห่งของบริษทั จัดการและสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อ
คืนที่ใช้ในการซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุ น และแจ้งให้ผู้ที่ได้มีคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งสับเปลี่ย นหน่วยลงทุนทราบโดย
พลัน
กรณี การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก :
• บริษัท จัดการขอสงวนสิท ธิในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ช่ องทาง วิธีการ และ/หรือ เงื่อ นไขเกี่ยวกับการเสนอขาย
หน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรก รวมถึงบริการใดๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง โดยถือว่าได้ร ั บความเห็นชอบ
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จากผูถ้ อื หน่ วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษทั จัดการจะแจ้งให้ผถู้ ือหน่ วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันทีม่ ีการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวผ่านเว็บไซด์ของบริษทั จัดการ
• หากข้อมูลทีไ่ ด้รบั ไม่ชดั เจนหรือไม่ครบถ้วน และบริษทั จัดการ หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้ อคืนได้แจ้งให้ผสู้ ั ่งซื้อ
ทราบแต่ไม่ ได้รบั การแก้ไขหรือยืนยัน จากผู้ส ั ่งซื้อหน่ วยลงทุน บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน
สงวนสิทธิทจี่ ะไม่รบั คาสั ่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมบัญชีจองซื้อหน่ วยลงทุนในอนาคตโดยไม่ถือว่าเป็ น
การแก้ ไขโครงการ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ล งทุน ทราบผ่ านเว็บไซด์ ของบริษัทจัดการ www.principal.th หรือ
ช่องทางอื่นใดทีจ่ ะกาหนดต่อไป
• บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการขยายเวลาในการเสนอขายหน่ วยลงทุนดังกล่าว ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งล่วงหน้ าไม่
น้อยกว่า 3 วันทาการนับแต่วนั ทีไ่ ด้แจ้งการเปลี่ยนแปลงเวลาดังกล่าวต่อสานักงาน ก.ล.ต. แล้ว โดยจะติดประกาศไว้
ทีส่ านักงานของบริษทั จัดการ และผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)
• บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการขยายเวลาในการเสนอขายหน่ วยลงทุนดังกล่าว ซึ่งบริษั ทจัดการจะแจ้งล่วงหน้ าไม่
น้อยกว่า 3 วันทาการนับแต่วนั ทีไ่ ด้แจ้งการเปลี่ย นแปลงเวลาดังกล่าวต่อสานักงาน ก.ล.ต. แล้ว โดยจะติดประกาศไว้
ทีส่ านักงานของบริษทั จัดการ และผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)
• ในกรณีที่ผู้ส ั ่งซื้อหน่ วยลงทุน ชาระเงินค่าซื้อหน่ วยลงทุนเป็ นเช็ค หรือดราฟต์ ซึ่งไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวัน ที่
สั ่งซื้อ ไม่ว่าด้วยเหตุผ ลใดก็ต าม บริษัท จัดการจะถือว่าผู้ส ั ่งซื้อหน่ วยลงทุน ทาการสั ่งซื้อหน่ ว ยลงทุ นในวันท าการที่
สามารถเรียกเก็บเงินได้ในราคาขายหน่วยลงทุนทีค่ านวณได้ของสิน้ วันทาการทีเ่ รียกเก็บเงินได้
ในกรณีที่เช็ค หรือดราฟต์ ดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผู้ส ั ่งซื้อ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะระงับ
การขายหน่วยลงทุนให้กบั ผูส้ ั ่งซื้อนัน้
• ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุน หรือของผู้ถอื หน่วยลงทุน หรือ
ชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษทั จัดการ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จ ะจัดสรร หรือไม่จดั สรรหน่วย
ลงทุนแต่บางส่วนหรือทัง้ หมดก็ได้โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งให้ผซู้ ้อื หน่วยทราบล่วงหน้า
• บริษัท จัดการขอสงวนสิท ธิที่จ ะเปลี่ย นแปลงหรือปรับปรุง เพิ่ม เติม วิธีการช าระเงิน ค่ าซื้อ หน่ วยลงทุ น ทัง้ นี้ เพื่ อ
ประโยชน์ ข องผู้จองซื้อ /ผู้ถือ หน่ ว ยลงทุ น เป็ นสาคัญ โดยจะท าการติดประกาศที่ส านั กงานของบริษัท จัดการ และ
สานักงานสานักงานผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)
• บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาปฏิเสธ และ/หรือระงับการสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนทั ง้ หมดหรือบางส่วน ในกรณีใด
กรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีที่การสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนนัน้ มีผลทาให้จานวนหน่ วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจานวนหน่ วยลงทุน ของ
โครงการตามทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(2) กรณี เอกสารหรือ ข้อ มู ล ที่บริษั ท จัดการได้ร ับจากผู้ส ั ่งซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น ไม่ ถู ก ต้ อ งตามความเป็ น จริง หรือ ไม่
ครบถ้วน
(3) กรณีบริษัทจัดการเกิดข้อสงสัยว่าการซื้อหน่วยลงทุนของผู้ส ั ่งซื้อหน่ วยลงทุนไม่โปร่ งใส เช่น อาจเป็ นการฟอก
เงิน เป็ นต้น
(4) กรณีที่ปรากฏเหตุการณ์ตามข้อ “การเลื่อนกาหนดการชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ ผู้ถือหน่ วยลงทุน” ข้อ
“การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่ วยลงทุนตามคาสัง่ ซื้อ หรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน” ข้อ “การหยุดขายหรือรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุน” หรือข้อ “วิธีการคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่า
หน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธกี ารดาเนินการในกรณีทมี่ ูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง”
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล บาลานซ์ แอลโลเคชันเพื
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(5) ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าเป็ นประโยชน์ต่อกองทุน หรือผู้ถือหน่ วยลงทุน หรือกรณีที่การสั ่งซื้อหน่ วยลงทุน
อาจก่อให้เกิดปั ญหาในการบริหารกองทุน หรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน หรือ ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็น
ว่าบริษัทจัดการไม่ สามารถคานวณมูลค่าหน่ วยลงทุนของกองทุนได้ อย่างสมเหตุสมผลหรือเป็ นธรรม เป็ นต้ น
ทัง้ นี้เพื่อเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุน ผูถ้ อื หน่วยลงทุนและชื่อเสียง หรือความรับผิดชอบทางกฎหมาย
ในอนาคตของบริษทั จัดการเป็ นหลัก
• บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะพิจารณากาหนดวันหยุดทาการซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพิม่ เติม โดยจะ
กาหนดวันดังกล่าวไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุป หรือในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.principal.th) หรือปิ ดประกาศ
ณ สานักงานของบริษทั จัดการและสานักงานของผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน หากมี การเปลี่ยนแปลงวันหยุดทา
การซื้ อ ขายคื น หรือ สับเปลี่ย นหน่ ว ยลงทุ น ดัง กล่ าว บริษัท จัดการจะแจ้ง ให้ ท ราบใน www.principal.th หรือ ปิ ด
ประกาศ ณ สานักงานของบริษทั จัดการและสานักงานของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือช่องทางอื่นใด
กรณี การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน :
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดรับคาสั ่งสับเปลี่ยนการถือหน่ วยลงทุนเป็ นการชัวคราว
่
หรือถาวรก็ได้ ในกรณี ที่
บริษัท จัดการเห็นว่าการหยุดรับคาสั ่งสับเปลี่ยนดังกล่าวจะเป็ นประโยชน์ หรือมีผลกระทบในทางที่ดีต่อกองทุนเปิ ด
และผู้ถือหน่ วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิ ดประกาศเรื่องดังกล่าวไว้ในที่เปิ ดเผย ณ บริษัทจัดการ และสานักงาน
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันหรือ ประกาศผ่าน www.principal.th
• บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะพิจารณากาหนดวันหยุดทาการซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพิม่ เติม โดยจะ
กาหนดวันดังกล่าวไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุป หรือในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.principal.th) หรือปิ ดประกาศ
ณ สานักงานของบริษทั จัดการและสานักงานของผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน หากมีการเปลี่ยนแปลงวันหยุดทา
การซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้ งให้ทราบล่วงหน้าใน www.principal.th หรือ
ปิ ดประกาศ ณ สานักงานของบริษทั จัดการและสานักงานของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือช่องทางอื่นใด
• ในกรณีที่เป็ นการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ที่อยู่ภายใต้การบริหาร
ของบริษทั จัดการอื่น บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะกาหนดการทารายการเฉพาะที่ระบุเป็ นจานวนหน่วยลงทุนเท่านัน้
ทัง้ นี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถอื หน่ วยลงทุนทราบทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ
ต่อไป
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิการให้บริการผ่านช่องทางนี้เฉพาะการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้
การบริหารจัดการของบริษทั จัดการเท่านัน้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ช่องทาง วิธีการ และ/หรือ เงื่อนไขเกี่ยวกับ การสับเปลี่ย น
หน่ วยลงทุน รวมถึงบริการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผู้ถอื หน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่ วยลงทุน ทราบล่วงหน้าไม่น้อ ยกว่ า 15 วัน ก่อนวัน ที่มีการเปลี่ย นแปลงดังกล่าวผ่านเว็บไซด์ของ
บริษทั จัดการ (www.principal.th)
12. การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน :
เป็ นไปตามประกาศ
13. เงื่อนไขและข้อจากัดในการจัดสรรและการโอนหน่ วยลงทุน :
กรณีผูถ้ อื หน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนรวม
บริษทั จัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนทีเ่ กินกว่า 1 ใน 3 เว้นแต่กรณีทมี่ ีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิด
ดังกล่าวมีผูถ้ อื หน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผูถ้ อื หน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจานวนทีถ่ อื อยู่
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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 : ไม่กาหนด
14.3. กาหนดเวลา วิธกี าร และข้อจากัดในการจ่ายเงินปั นผลแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน : ไม่กาหนด
15. ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สงซื
ั ่ ้อหรือผู้ถือหน่ วยลงทุน :
15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีป่ ระมาณการได้ทเี่ รียกเก็บจากกองทุนรวมทัง้ หมด) :
รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2)
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทัง้ หมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
ของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิม่ เติม :
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม และค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการ
ขายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวมเมื่อรวมกันทัง้ หมดแล้วต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ
15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม :
15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี :
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.61 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของ
กองทุนรวม
15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี :
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
ประมาณการค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.09 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ
สุทธิของกองทุนรวม
15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี :
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัต ราไม่เกินร้อยละ 0.09 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
15.2.4. ค่าธรรมเนียมทีป่ รึกษาการลงทุน : ไม่มี
15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจาหน่ าย : ไม่มี
15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ :
ประมาณการค่าธรรมเนียมอื่นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิม่ เติม :
หมายเหตุ *มูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมทีใ่ ช้ในการคานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนตามข้อ 15.2.1.– 15.2.3 นี้ เท่ากับ มูลค่าทรัพย์สนิ
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล บาลานซ์ แอลโลเคชันเพื
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ทัง้ หมดหักด้วยมูลค่าหนี้สนิ ทัง้ หมดของกองทุนรวม ณ วันทีค่ านวณมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม โดยยัง
ไม่หกั ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
ของวันทีท่ าการคานวณ ทัง้ นี้ จะคานวณเป็ นรายวันและจะเรียกเก็บจากกองทุนโดยการตัดจ่ายจากบัญชีของ
กองทุนเป็ นรายเดือน
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
(1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายในการเสนอขายครัง้ แรก เช่น ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ เป็ นต้น และ
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก เช่น ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรือ
ค่าสื่อโฆษณาประชาสัม พัน ธ์ การส่ งเสริม การขาย การจัดอบรมเผยแพร่ค วามรู้ ค่าใช้จ่ ายในด้าน
การตลาด ตลอดจนการจัดสัม มนาการแนะนากองทุ น เป็ นต้ น ตามที่จ่ายจริง แต่ทงั ้ นี้ไม่เกินร้อยละ
0.30 ของมูล ค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่อปี บญ
ั ชี โดยคานวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยต่อวัน
สาหรับรอบปี บญ
ั ชีใดๆ
(2) ค่ าใช้ จ่ ายที่ เกิ ดจากการน าเงิน ทุ น ของโครงการไปลงทุ น ในต่ างประเทศ รวมถึง ค่ าใช้จ่ ายอื่น ๆที่
เกี่ยวข้องกับการติดต่อกับผู้จ ัดการหลักในต่างประเทศ เช่น ค่ าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เป็ นต้น
(3) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมทีเ่ กี่ยวข้องในการจัดตัง้ กองทุน เช่นค่าธรรมเนียมในการจัดตัง้ กองทุนและ
จดทะเบียนกองทรัพย์สนิ ของกองทุนกับสานักงาน ค่าที่ปรึกษาทนายความ ในช่วงจัดตัง้ กองทุน เป็ น
ต้น
(4) ค่าแปลหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนเป็ นภาษาต่างประเทศ (ถ้ามี)
(5) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี
(6) ค่าทีป่ รึกษากฎหมาย
(7) ค่าจัดทา จัดพิมพ์ แบบฟอร์มคาขอใช้บริการกองทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน/
ใบกากับภาษี รายงานการถือหน่วยลงทุนและแบบฟอร์มอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับกองทุน และค่าใช้จ่ายใน
การจัดเตรียมและจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้แก่ผถู้ ือหน่ วยลงทุน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆทีเ่ กี่ยวเนื่องกับ
กองทุน
(8) ค่าจัดทา ค่าพิมพ์หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่ วยลงทุน รายงานประจางวด 6 เดือนและรายงานประจาปี
ถึงผูถ้ อื หน่วยลงทุน
(9) ค่าใช้จ่ายในการประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ ตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในหนังสือพิมพ์รายวัน
หรือสิง่ พิมพ์อ่นื ใด
(10) ค่าใช้จ่าย และ/หรือค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ การลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น
ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าประกันความเสี่ยงเนื่องจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน และ/
หรือ อัตราดอกเบี้ย เป็ นต้น
(11) ค่าเก็บรักษาทรัพย์สนิ ต่างประเทศ นอกเหนือจากทีร่ ะบุไว้ในข้อ “ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์ราย
ปี ” ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.05 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
(12) ค่ าใช้จ่ ายในการดาเนิ น คดี (ถ้ ามี ) อาทิเช่ น ค่ าใช้จ่ ายที่เกิดขึ้น จากการติดตามทวงถาม หรื อ การ
ดาเนิ น คดี เพื่ อ การรับช าระหนี้ ใ ดๆ ของกองทุ น และ/หรือ ค่ าใช้จ่ ายในการด าเนิ น คดีข องผู้ ดูแ ล
ผลประโยชน์ ที่ฟ้อ งร้องให้บริษัท จัดการปฏิบตั ิห น้าที่ห รือเรีย กค่าสิน ไหมทดแทนความเสียหายจาก
บริษัทจัดการเพื่อประโยชน์ ข องผู้ถือ หน่ ว ยลงทุ น หรือ เมื่อ ได้รบั คาสั ่งจากส านั กงานคณะกรรมการ
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ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายในการดาเนิน คดีท างศาลเพื่อ
รักษาสิทธิของกองทุน เป็ นต้น
(13) ค่าจัดเตรียมรายงานต่างๆ สาหรับผู้ถอื หน่วยลงทุน และ/หรือค่ าใช้จ่ายต่างๆทีเ่ กิดขึ้นจากการปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายหรือประกาศของสานักงาน หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสมาคม หรือหน่ วยงานที่มี
อานาจตามกฎหมาย
(14) ค่าใช้จ่ายในการจัดทา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือบอกกล่าว ประกาศและรายงานต่างๆ รวมถึงการลง
ประกาศในหนั งสือพิม พ์รายวัน ที่น อกเหนื อจากการประกาศมูลค่าทรัพย์สิน สุทธิ เช่น ประกาศการ
แก้ไขเพิ่ม เติม โครงการ การปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายเงินปั น ผล เป็ น ต้ น และ/หรือ ข่ าวสารถึงผู้ถื อ
หน่วยลงทุน
(15) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโครงการ เช่น การจัดประชุมผู้ถือหน่ วยลงทุน การขอ
มติผูถ้ อื หน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไขในหนังสือพิมพ์ เป็ นต้น
(16) ค่าเอกสารทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทุน
(17) ค่าใช้จ่ายในการรับชาระเงินค่าซื้อหน่ วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุน เช่น
ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร เป็ นต้น
(18) ค่าฤชา ค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่นค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่า
ไปรษณียากร ค่าไปรษณีย ากรสาหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่ วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าจดทะเบียน
กับผู้มอี านาจตามกฎหมาย รวมทัง้ ค่าใช้จ่าย และ/หรือ ค่าธรรมเนียมต่างๆทีเ่ กี่ยวเนื่องกับการจัดหา
ได้มา รับมอบ/ส่งมอบดูแล รักษา ป้ องกันผลประโยชน์ ซึ่งสินทรัพย์หรือหลักทรัพย์ต่างๆของกองทุนที่
นอกเหนือไปจากทีร่ ะบุไว้ในข้อ "ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์รายปี " เป็ นต้น
(19) ค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดจากการผิดนัดชาระราคา (failed trade)
(20) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการชาระบัญชี และเลิกกองทุน
(21) ค่าฤชา ค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวเนื่องกับกองทุน
15.3. ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากผูส้ ั ่งซื้อหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุน :
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
กรณีเป็ นกองทุนปลายทาง (Switching In)
-ไม่ม-ี
15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มี
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุ นออกในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน
รายละเอียดเพิม่ เติม :
กรณีเป็ นกองทุนต้นทาง (Switching Out)
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวเฉพาะกรณีทมี่ ีการสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมนี้ไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพทีอ่ ยู่ภายใต้การบริหารของบริษทั จัดการ
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อื่น ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่ วยลงทุนของวันทาการสุดท้ายก่อนวันทารายการ
สับเปลี่ยน แต่ไม่ ต่ ากว่า 500 บาท โดยบริษัท จัดการ หรือ ผู้สนั บสนุ น การขายหรือรับซื้อคืนจะ
เรียกเก็บจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนโดยตรงเมื่อขอทารายการ
15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ
รายละเอียดเพิม่ เติม :
เป็ นไปตามอัตราที่บริษัทจัดการกาหนด โดยนายทะเบียนจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้โอนในวันที่ย่นื คา
ขอโอนหน่วยลงทุน
15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ
รายละเอียดเพิม่ เติม :
ค่าธรรมเนียมในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน ตามอัตราทีน่ ายทะเบียนหน่วยลงทุนกาหนดเป็ น
การทัวไปในการให้
่
บริการ
15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองทีก่ าหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี
รายละเอียดเพิม่ เติม :
15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ : มี
ตามทีจ่ ่ายจริง
รายละเอียดเพิม่ เติม :
(1) ค่าธรรมเนี ย มการโอนเงิน ค่ าขายคืน หน่ ว ยลงทุ น ตามอัตราที่ธ นาคารพาณิ ช ย์ห รือ สถาบันการเงิน
กาหนด โดยบริษทั จัดการจะหักจากจานวนค่าขายคืนหน่วยลงทุนนัน้ ๆ
(2) ค่าธรรมเนี ย มการหักเงิน จากบัญ ชีข องผู้ซ้ื อ หน่ วยลงทุ น (ถ้ามี) ตามอัต ราที่ธ นาคารพาณิ ช ย์ ห รือ
สถาบันการเงินกาหนด โดยตัดจ่ายจากบัญชีเงินฝากของผูถ้ อื หน่วยลงทุน
(3) บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่ าธรรมเนียมหรื อค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่ ว ยลงทุ นขอให้บริษัทจัดการ
ดาเนิ น การให้ผู้ถื อหน่ วยลงทุ น เป็ น กรณี พิเศษนอกเหนือ จากกรณี ป กติซ่ึงเป็ นกรณี ที่บริษัท จัดการ
ดาเนิ น การให้ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ทุ กราย ตามที่ จ่ ายจริง เช่ น ค่ าใช้จ่ ายในการจดแจ้ง จ าน ากับนาย
ทะเบียน ค่าแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลในทะเบียน เป็ นต้น โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุน
ดังกล่าวทราบ
ค่าธรรมเนี ยมดังกล่าวข้างต้ นนี้ เป็ นอัตราที่ยงั รวมภาษีมู ลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่นื ใด
ทานองเดียวกัน
15.4. วิธกี ารคานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม :
การค านวณค่ าธรรมเนี ย มตามหัว ข้ อ ค่ าธรรมเนี ย มที่ เรี ย กเก็ บ จากผู้ ส ั ่งซื้ อ หรื อ ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น และ หัว ข้ อ
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม เป็ นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษี ธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่นื
ใดในทานองเดียวกันไว้แล้ว
บริษทั จัดการจะคานวณค่าธรรมเนียมข้อ 15.2.1-15.2.3 ทุกวัน โดยใช้มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนในแต่ละวันเป็ น
ฐานคานวณ แต่จะเรียกเก็บจากกองทุนโดยการตัดจ่ายจากบัญชีของกองทุนเป็ นรายเดือน
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ค่าใช้จ่ายข้อ 15.2.6 (1) – 15.2.6 (21) จะเรียกเก็บจากกองทุนเมื่อมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นตามที่จ่ายจริง โดยในทางบัญชี
บริษทั จัดการจะพิจารณาตัดจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายของกองทุ นเฉลี่ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาของค่าใช้จ่ายนัน้ หรือตัด
จ่ายครัง้ เดียวในวันทีเ่ กิดค่าใช้จ่ายนัน้ ๆ หรือหรือตามระยะเวลาทีเ่ หมาะสม
ทัง้ นี้การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นจะเป็ น ไปตามมาตรฐานการบัญ ชีที่กาหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบ
บัญชีรบั อนุ ญาตแห่งประเทศไทย อนึ่ง หากมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืน
ใดในทานองเดียวกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะเปลี่ยนแปลงการรับรูภ้ าษีต่างๆดังกล่าว โดยถือว่าได้รบั มติจากผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ว
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
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
่ งด้วยวิธกี ารทีเ่ หมาะสมอันทาให้
มั ่นใจได้ว่าผูล้ งทุนได้รบั ทราบข้อมูลดังกล่าว โดยอย่างน้อยต้องจัดให้มกี ารเผยแพร่ขอ้ มูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษทั
จัดการกองทุนรวม และ ณ สถานทีใ่ นการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษทั จัดการกองทุนรวม และ
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
2.1 ในกรณีทกี่ ารเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิม่ ขึน้ ไม่เกินกว่าอัตราขัน้ สูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
เดิมตามทีร่ ะบุไว้ในโครงการ ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผลู้ งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อย
กว่า 3 วันทาการก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิม่ ขึน้
2.2 ในกรณีทกี่ ารเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิม่ ขึน้ เกินกว่าอัตราขัน้ สูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
เดิมตามทีร่ ะบุไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษทั จัดการกองทุนรวมสามารถกระทาการดังกล่าวได้ ทัง้ นี้ ใน
รอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปี นับแต่วนั ทีบ่ ริษทั จัดการกองทุนรวมประสงค์จะขึน้ ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
ดังกล่าว ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมดาเนินการตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
(ก) ในกรณีทกี่ ารเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิม่ ขึน้ ไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขัน้ สูงดังกล่าว
ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผลู้ งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียก
เก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายทีเ่ พิม่ ขึน้ ดังกล่าว
(ข) ในกรณีทกี่ ารเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิม่ ขึน้ เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขัน้ สูงดังกล่าว
บริษทั จัดการกองทุนรวมต้องได้รบั มติพเิ ศษ
ในการเปิ ดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ่ง มิให้นามาใช้กับกรณีทบี่ ริษทั จัดการกองทุนรวมได้รบั มติพเิ ศษ”
ทัง้ นี้ การเปลี่ยนแปลงข้อ 2 (2.2) ให้บริษทั จัดการแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ
ภายใน 15 วันนับแต่วนั เปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว
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16. วิ ธีการคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน และราคา
หน่ วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิ ธีการดาเนิ นการในกรณี ที่มูลค่าหน่ วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง :
16.1. วิธีการคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน และราคาหน่ วย
ลงทุน : ในประเทศ
16.2. เงื่อนไขพิเศษ :
(1) บริษัท จัดการจะคานวณมูลค่ าทรัพ ย์สินสุ ทธิของกองทุน รวมตามหลัก เกณฑ์ และวิธีการที่สานักงานประกาศ
กาหนด และตามทีส่ มาคมบริษทั จัดการลงทุนกาหนดโดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.
โดยมูลค่ าทรัพ ย์สินสุ ทธิของกองทุนรวมจะคานวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน รวมในส่วนที่ลงทุ นใน
ประเทศ บวกกับมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวมในส่วนทีล่ งทุนต่างประเทศ โดยจะใช้ขอ้ มูลล่าสุดของทุกสิ้น
วันทาการ และใช้อตั ราแลกเปลี่ย นเงินตราต่างประเทศที่เหมาะสมซึ่งเป็ นอัตราแลกเปลี่ยนที่บริษัทจัดการและ
ผูด้ ูแลผลประโยชน์ตกลงร่วมกัน
(2) บริษัทจัดการจะคานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี้ เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็ นอย่างอื่น
(2.1) คานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิน้ วันทาการ
(2.2) คานวณราคาขายหน่ วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่ ว ยลงทุนทุกสิน้ วันทาการซื้อขายหน่ วยลงทุน ทัง้ นี้
ในการคานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมใช้มูลค่า
หน่วยลงทุนของสิน้ วันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนนัน้ เป็ นเกณฑ์ในการคานวณราคาขายหน่ วยลงทุนและ
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี้
(ก) วันทาการก่อนวันทาการซื้อขายหน่ วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทาการซื้อขายหน่ วย
ลงทุนล่าสุด
(ข) วันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทาการถัดไป
(ค) วันทาการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยให้ประกาศภายในวันทาการถัดไป
ทัง้ นี้ เฉพาะในกรณีที่กองทุนรวมกาหนดวันทาการซื้อขายหน่ วยลงทุนแต่ละครัง้ ห่างกันยาวกว่า
หนึ่งเดือน
(ง) วันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปั นผล โดยให้ประกาศภายในวันทาการถัดไป
ความใน (ก) มิให้นามาใช้บงั คับกับกองทุนรวมเปิ ดที่ซ้อื ขายหน่ วยลงทุนทุกวันทาการ และกองทุนรวม
เพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน
(2.4) ประกาศราคาขายหน่ วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุน ของวันทาการซื้อขายหน่ วยลงทุนล่าสุ ด
โดยให้ประกาศภายในวันทาการถัดไป
มูลค่าหน่ วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจานวนหน่ วยลงทุนที่จาหน่ ายได้แล้วทัง้ หมด
เมื่อสิน้ วันทาการทีค่ านวณนัน้
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่ วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุน ทีป่ ระกาศ
ข้างต้น ต้องได้รบั การรับรองโดยผูด้ ูแลผลประโยชน์
การประกาศข้ า งต้ น บริ ษั ท จั ด การจะประกาศ/เผยแพ ร่ ข้ อ มู ล ท างเว็ บ ไซด์ ข องบริ ษั ท จั ด การ
ที่ www.principal.th ทัง้ นี้ บริษัท จัดการขอสงวนสิทธิที่จะประกาศโดยช่องทางอื่น แทนการประกาศใน
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล บาลานซ์ แอลโลเคชันเพื
่ ่อการเลี้ยงชีพ

19

เว็บไซด์ หรือช่ องทางอื่นใดที่เหมาะสม โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผู้ถือ หน่ วยลงทุนแล้ว และ
บริษทั จัดการจะแจ้งให้ผูถ้ ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน และจัดให้มีประกาศดังกล่าวไว้
ณ สถานทีต่ ิดต่อทุกแห่งของผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน และ/หรือ
วิธกี ารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการกาหนดและเห็นว่าเหมาะสม
ในกรณี ที่การประกาศข้างต้ น หากได้กระท าผ่ านระบบเผยแพร่ ข้อ มู ลมู ล ค่ าหน่ ว ยลงทุ น ที่จ ัดขึ้น โดย
สมาคม (NAV Center) หรือช่องทางอื่นทีส่ านักงานยอมรับ บริษทั จัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
และมูลค่าหน่วยลงทุนภายในสองวันทาการถัดไปก็ได้
ในกรณีทมี่ ูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จานวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับ
ซื้อคืนหน่ วยลงทุ นของกองทุ นเปิ ดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดาเนิ นการตามหลักเกณฑ์แ ละวิธีการที่
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(3) การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับ ซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือ
จานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด บริษทั จัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี้
(3.1) คานวณและประกาศมู ลค่ าทรัพ ย์สิน สุท ธิเป็ นตัวเลข โดยมีท ศนิ ยม 2 ตาแหน่ ง โดยใช้วิธีการปั ดเศษ
ทศนิยมตามหลักสากล
(3.2) คานวณมูลค่าหน่ วยลงทุนเป็ นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตาแหน่ ง โดยใช้วิธีการปั ดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล สาหรับมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการคานวณราคาขายหน่วยลงทุนจะปั ดเศษทศนิยมตาแหน่งที่
4 ขึน้ ส่วนมูลค่าหน่ วยลงทุนเพื่อใช้ในการคานวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตาแหน่งที่ 5
ทิ้ง
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที่คานวณได้ใน (3.2) เป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตาแหน่งโดยตัดทศนิยม
ตาแหน่งที่ 5 ทิ้ง และประกาศราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามทีค่ านวณได้ใน (3.2)
(3.4) คานวณจานวนหน่ วยลงทุนเป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตาแหน่ ง โดยใช้วิธกี ารปั ดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล แต่จะใช้ผลลัพธ์เป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตาแหน่ง โดยตัดทศนิยมตาแหน่งที่ 5 ทิ้ง
ในกรณีที่มีผลประโยชน์เกิดขึน้ จากการคานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนาผลประโยชน์นัน้
รวมเข้าเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุน
เงื่อนไขพิเศษ
- ในกรณี ที่วนั ท าการในประเทศไทยตรงกับวันหยุดท าการในต่างประเทศที่กองทุ นไปลงทุ น ในการ
คานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะใช้ราคาหลักทรัพย์และทรัพย์สินล่ าสุดทีม่ ีใน
การคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน ทัง้ นี้ เว้นแต่กรณีที่บริษัทจัดการและผูด้ ูแลผลประโยชน์
เห็นร่วมกันว่าควรใช้ราคาอื่นทีเ่ หมาะสมกว่า
- บริษทั จัดการอาจไม่คานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด ในกรณีทตี่ ลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศทีก่ องทุนได้ลงทุนใน
หลักทรัพย์ทซี่ ้อื ขายในตลาดดังกล่าวเกินกว่าร้อยละสิบของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนไม่สามารถ
เปิ ดทาการซื้อขายได้ตามปกติ มีเหตุการณ์ทที่ าให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่าง
เสรี และทาให้ไม่สามารถถอนเงินออกจากประเทศหรือรับโอนเงิน จากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
เกิดเหตุการณ์ อ่นื ๆที่มีนัยสาคัญ และส่งผลให้กองทุนไม่สามารถคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิได้อย่าง
สมเหตุสมผล หรือเป็ นธรรม และเหตุอ่นื ใดตามทีไ่ ด้รบั การผ่อนผันจากสานักงาน
เมื่อปรากฏเหตุดงั กล่าว บริษัทจัดการจะประกาศหยุดคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน
ราคาขายหน่ ว ยลงทุ น และราคารับซื้อคืน หน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น ณ ที่ท าการทุ กแห่ งขอ งบริษั ท
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จัดการ และจัดให้มีประกาศดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
(ถ้ ามี) ที่ใช้ในการซื้อขายหน่ วยลงทุ น (ถ้ ามี) และบริษัท จัดการจะรายงานการหยุ ดคานวณมู ล ค่ า
ดังกล่าวพร้อ มทัง้ แสดงเหตุผ ล และรายงานแผนการดาเนิน การของกองทุน ให้ส านักงานทราบโดย
พลัน ทัง้ นี้ ขณะทีบ่ ริษัทจัดการไม่สามารถคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิได้อย่างสมเหตุสมผล บริษัท
จัดการอาจไม่ขายหรือรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนตามคาสั ่งขายหรือรับ ซื้อคืนที่รบั ไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับ
คาสั ่งขายหรือรับซื้อคืน ด้วยเช่นกัน
ในกรณีดงั ต่อไปนี้ ให้บริษทั จัดการได้รบั ยกเว้นไม่ต้องปฏิบตั ติ ามข้อ (2)
(1) เมื่อบริษทั จัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน หรือหยุดรับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขาย
คืนหน่วยลงทุน โดยให้ได้รบั ยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
ประกาศราคาขายหน่ วยลงทุนและ/หรือราคารับซื้อคืน หน่ วยลงทุนของวัน ทาการซื้อขายหน่ วย
ลงทุนล่าสุดภายใน 1 วันทาการถัดไป
16.3. แหล่งข้อมูลการเปิ ดเผยมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน :
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ อย่างไรก็ตามในกรณีเกิดเหตุสุดวิสยั หรือเกิดเหตุขดั ข้องทีไ่ ม่สามารถประกาศทางเว็บไซต์
ของบริษทั จัดการได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิประกาศทางช่องทางอื่นที่เหมาะสมแทน อาทิ ระบบเผยแพร่ข้อมูล
มูลค่าหน่ วยลงทุนทีจ่ ดั ขึ้นโดยสมาคม (NAV Center) หรือหนังสือพิมพ์รายวัน หรือติดประกาศทีบ่ ริษัทจัดการและจะ
ประกาศในช่องทางดังกล่าวข้างต้นทันทีในโอกาสแรกทีก่ ระทาได้โดยไม่ช ักช้า
ทัง้ นี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงช่องทางในการประกาศผ่านทางช่องทางอื่นใดที่เหมาะสม และถือว่ า
ได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
30 วัน
16.4. หลักเกณฑ์และวิธกี ารดาเนินการในกรณีทมี่ ูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง :
16.4.1 ในกรณี ที่มูล ค่าหน่ ว ยลงทุ น หรือ ราคาหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น รวมไม่ ถู กต้ อ งและได้มีการประกาศมูล ค่ า
ดังกล่าวไปแล้ว หรือในกรณีทมี่ ูลค่าหน่ วยลงทุนหรือ ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิ ดไม่ถูกต้อง หาก
การไม่ถูกต้องดังกล่าวมีมูลค่าน้อยกว่าหนึ่งสตางค์ หรือคิดเป็ นอัตราไม่ถงึ ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
หรือราคาหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) จัดท าและส่ งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ทราบถึงความไม่ ถูกต้ องภายในเจ็ดวันท าการนั บแต่ วนั ที่
พบว่า มู ล ค่ าหน่ ว ยลงทุ น หรือ ราคาหน่ ว ยลงทุ น ไม่ ถู ก ต้ อ ง โดยรายงานดัง กล่ าวต้ อ งมีส าระส าคัญ
ดังต่อไปนี้
(ก) มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ถูกต้อง
(ข) มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง
(ค) สาเหตุทที่ าให้มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(ง) มาตรการป้ องกันเพื่อมิให้มูลค่าหรือราคาหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้อง ในกรณีที่ความไม่ถูกต้องมีสาเหตุ
มาจากปั จจัยภายนอกทีไ่ ม่อาจควบคุมได้
(2) ในกรณี ที่สาเหตุ ที่ทาให้มู ลค่าหรือราคาหน่ วยลงทุ นไม่ถูกต้องมีผ ลต่อเนื่อ งถึงการคานวณมู ลค่าหรือ
ราคาหน่วยลงทุนครัง้ ต่อไป ให้แก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่ วยลงทุนให้ถูกต้องตัง้ แต่วนั ที่พบว่ามูลค่าหรือ
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
16.4.2. ในกรณีที่มูลค่าหน่ วยลงทุนหรือราคาหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมปิ ดไม่ถูกต้องและได้มีการประกาศมูลค่า
ดังกล่าวไปแล้ว หรือในกรณีที่มูลค่าหน่ วยลงทุนหรือ ราคาหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมเปิ ดไม่ถูกต้อง หาก
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การไม่ถูกต้องดังกล่าวมีมูลค่าตัง้ แต่หนึ่งสตางค์ข้นึ ไป และคิดเป็ นอัตราตัง้ แต่รอ้ ยละ 0.5 ของมูลค่าหน่ วย
ลงทุนหรือราคาทีถ่ ูกต้อง ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) คานวณมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังตัง้ แต่วนั ที่บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่ามูลค่าหรือราคา
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวันทีม่ ูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง
(2) ดาเนินการดังต่อไปนี้เฉพาะวันที่มูลค่ าหรือราคาหน่ วยลงทุ นที่ไม่ถูกต้องนัน้ มีมู ลค่าและคิดเป็ น อัตรา
ดังกล่าว
(ก) จัดท ารายงานการแก้ ไขมูลค่าหรือราคาหน่ วยลงทุ นย้อนหลังให้เสร็จสิ้นภายในวันทาการถัดจาก
วัน ที่ บริษัท จัดการกองทุ น รวมพบว่ ามู ล ค่ าหรือ ราคาหน่ ว ยลงทุ น ไม่ ถู ก ต้ อ ง และส่ ง รายงาน
ดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวัน ทาการถัดจากวัน ที่คานวณมู ลค่าหรือราคาหน่ ว ยลงทุ น
ย้อนหลังเสร็จสิ้น เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รบั รองข้อ มูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทาการถัด
จากวันทีบ่ ริษทั ส่งรายงานให้ผดู้ ูแลผลประโยชน์
รายงานตามวรรคหนึ่งให้มสี าระสาคัญตามที่กาหนดไว้ในข้อ 16.4.1(1) โดยอนุโลม เว้นแต่ในกรณี
ของรายงานการแก้ไขราคาหน่ วยลงทุ นย้อนหลังของกองทุนรวมเปิ ด ให้ระบุการดาเนินการของ
บริษทั จัดการกองทุนรวมเมื่อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องไว้แทนข้อมูลตามข้อ 16.4.1(1)(ง)
(ข) แก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่ วยลงทุนให้ถูกต้องภายในวันที่ผดู้ ูแลผลประโยชน์ รบั รองข้อมูลในรายงาน
ตาม (ก)
(ค) ดาเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื่อให้ผลู้ งทุนสามารถรับทราบชื่อกองทุนรวมที่มีการแก้ไขมูลค่าหรือ
ราคาหน่ วยลงทุน และวัน เดือน ปี ที่มีการแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุน ภายในสามวันทาการ
นับแต่วนั ที่ผดู้ ูแลผลประโยชน์รบั รองข้อมูลในรายงานตาม (ก) ความใน (ค) มิให้นามาใช้บงั คับกับ
กองทุนรวมปิ ดทีม่ ีหน่ วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และได้ประกาศการ
แก้ไขมูลค่าหน่วยลงทุนตามระเบียบหรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว
16.4.3. ในกรณีที่มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิ ดไม่ถูกต้อง หากการไม่ถูกต้องดังกล่าวมีมูลค่าตัง้ แต่
หนึ่งสตางค์ข้นึ ไป และคิดเป็ นอัตราตัง้ แต่รอ้ ยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที่ถูกต้อง ให้บริษทั จัดการกองทุน
รวมดาเนิ นการดังต่ อ ไปนี้เฉพาะวันที่มูลค่าหรือ ราคาหน่ วยลงทุ นที่ไม่ ถูกต้องนัน้ มีมูลค่ าและคิดเป็ นอัต รา
ดังกล่าว
(1) จัดทารายงานการชดเชยราคาไว้ในรายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนตามข้อ 16.4.2.(2) (ก) ด้วย โดย
ให้อยู่ในส่วนของการดาเนินการของบริษทั จัดการกองทุนรวมเมื่อพบว่าราคาหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(2) ชดเชยราคาตามหลักเกณฑ์ ที่กาหนดไว้ ในข้อ 16.4.4 ให้แ ล้ ว เสร็จ และดาเนิ น การโดยวิธีการใด ๆ
เพื่อให้ผู้ซ้อื หน่วยลงทุนหรือผูข้ ายคืนหน่ วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบ
ถึงการแก้ไขราคาตามข้อ 16.4.2. (2) (ข) และการชดเชยราคา ภายในห้าวันท าการนั บแต่วนั ที่ผู้ดูแ ล
ผลประโยชน์รบั รองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
(3) จัดทามาตรการป้ องกันเพื่อมิให้ราคาหน่ วยลงทุน ไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทัง้ สาเนา
รายงานการแก้ไขราคาหน่ วยลงทุนย้อนหลังตามข้อ 16.4.2.(2) (ก) ให้สานักงานภายในเจ็ดวันทาการ
นับแต่วนั ที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รบั รองข้อมู ลในรายงานดังกล่าว เว้น แต่ในกรณี ที่ราคาหน่ วยลงทุ นไม่
ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมส่งสาเนาเอกสาร
ทีผ่ ดู้ ูแลผลประโยชน์รบั รองว่าการทีร่ าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกทีไ่ ม่อาจ
ควบคุมได้มาพร้อมสาเนารายงานดังกล่าวแทน
16.4.4 ในการชดเชยราคาตามข้อ 16.4.3 (2) บริษทั จัดการจะปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
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(1) กรณี ร าคาหน่ ว ยลงทุ น ที่ไ ม่ถู กต้ อ งต่ ากว่ าราคาหน่ วยลงทุ น ที่ถู กต้ อ ง (understate)ให้บริษัท จัดการ
กองทุนรวมปฏิบตั ดิ งั นี้
(ก) กรณีทเี่ ป็ นการขายหน่ วยลงทุน ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมลดจานวนหน่วยลงทุนของผูซ้ ้อื หน่วย
ลงทุนเป็ นจานวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุน
ทีถ่ ูกต้องหากปรากฏว่าผูซ้ ้ือหน่ วยลงทุนไม่มหี น่ วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่ วยลงทุนเหลืออยู่น้อย
กว่าจานวนหน่ วยลงทุนที่จะต้องลด ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายเงินของบริษทั เองเป็ นจานวน
เท่ากับส่วนต่างของราคาทีข่ าดอยู่ หรือลดจานวนหน่ วยลงทุนทีเ่ หลืออยู่นัน้ และจ่ายเงิน ของบริษัท
เองเป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทุนรวม
เปิ ด เว้นแต่การที่ราคาหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้องมี สาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้
เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้ สุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซ้ือ
ขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผูด้ ูแลผลประโยชน์รบั รองว่ามีสาเหตุดงั กล่าว
(ข) กรณี ที่เป็ น การรับซื้อคืนหน่ วยลงทุ น ให้บริษัท จัดการกองทุ น รวมเพิ่ม จานวนหน่ วยลงทุ น ของ
ผู้ขายคืน หน่ วยลงทุนเป็ นจานวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่ วยลงทุนที่ไม่ถู กต้องกั บ
ราคาหน่ ว ยลงทุ น ที่ถู กต้ อ ง หรือ จ่ ายเงิน ของกองทุ น รวมเปิ ดเป็ นจ านวนเท่ ากับส่ ว นต่ างของ
ราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ ผู้ขายคืนหน่ วยลงทุน แต่ หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่ วยลงทุนไม่ มี
หน่ วยลงทุนเหลืออยู่ ให้บริษัท จ่ายเงินของกองทุนรวมเปิ ดเป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา
เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผขู้ ายคืนหน่วยลงทุน
(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง (overstate) ให้บริษทั ปฏิบตั ดิ งั นี้
(ก) กรณี ที่เป็ นการขายหน่ วยลงทุ น ให้บริษัท จัดการกองทุน รวมเพิ่ มจ านวนหน่ วยลงทุน ของผู้ซ้ือ
หน่วยลงทุนเป็ นจานวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ถูกต้องกับราคาหน่วย
ลงทุนที่ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนรวมเปิ ดเป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชย
ราคาให้แก่ผซู้ ้อื หน่วยลงทุน
(ข) กรณีที่เป็ นการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมลดจานวนหน่ วยลงทุนของผู้ขาย
คืนหน่ วยลงทุน เป็ นจานวนซึ่งมีมู ลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่ วยลงทุนที่ไม่ถูกต้ องกับราคา
หน่ วยลงทุ นที่ถูกต้องหากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่ วยลงทุน ไม่มีหน่ วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีห น่ วย
ลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจานวนหน่ วยลงทุนที่จะต้องลด ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายเงินของ
บริษัทเองเป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรือลดจานวนหน่ วยลงทุนที่เหลืออยู่ นัน้
และจ่ายเงินของบริษัทเองเป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชย
ราคาให้ แ ก่ กองทุ น รวมเปิ ด เว้ น แต่ การที่ ร าคาหน่ ว ยลงทุ น ไม่ ถู ก ต้ อ งมี ส าเหตุ ม าจากปั จ จัย
ภายนอกทีไ่ ม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้ สุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์
หรือศูนย์ซ้อื ขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผูด้ ูแลผลประโยชน์รบั รองว่ามีสาเหตุดงั กล่าว
ในกรณีที่บริษัท จัดการกองทุ นรวมต้องชดเชยราคาเป็ นเงินให้แก่ผู้ซ้ือหน่ วยลงทุนหรือผู้ข ายคืน
หน่ วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถงึ หนึ่งร้อยบาท บริษัทอาจนาเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาส
แรกที่มกี ารจ่ายเงินให้ผถู้ อื หน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มสี ถานะเป็ นผูถ้ ือหน่ วยลงทุนแล้ว
ให้บริษทั ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายในห้าวันทาการนับแต่วนั ทีผ่ ดู้ ูแลผลประโยชน์ รบั รองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
การจ่ายเงินของกองทุนรวมเปิ ดเพื่อชดเชยราคาให้แก่ผขู้ ายคืนหน่ วยลงทุนตาม (1)(ข) หรือผู้ซ้ือ
หน่วยลงทุนตาม (2)(ก) บริษทั จัดการกองทุนรวมอาจจ่ายเงินของบริษทั เองแทนกองทุนเปิ ดก็ได้
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16.4.5. ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจัดให้มีสาเนารายงานตามข้อ 16.4.1(1) และข้อ 16.4.2.(2) (ก) ไว้ ณ ที่ทาการ
ของบริษทั เพื่อให้สานักงานสามารถตรวจสอบได้
16.4.6. ห้ามมิให้บริษัท จัดการกองทุ นรวมคิดค่ าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากมู ลค่ าหน่ วยลงทุ น หรือราคาหน่ วยลงทุ นไม่
ถูกต้อ งจากกองทุนรวม เว้น แต่ในกรณี ที่ความไม่ถูกต้องดังกล่าวมีส าเหตุมาจากปั จจัยภายนอกที่ไม่อาจ
ควบคุมได้
16.4.7. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากมูล ค่าหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการ
ประกาศการแก้ไขราคาตามข้อ 16.4.2. ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคา
ให้แ ก่ ผู้ซ้อื หน่ วยลงทุ น และผู้ข ายคืน หน่ ว ยลงทุ น เป็ น ต้ น เว้น แต่ ในกรณี ที่มู ล ค่าหน่ วยลงทุ น ไม่ ถูกต้ อ ง
ดังกล่าวมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกทีไ่ ม่อาจควบคุมได้
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 : นาย อนุสรณ์ เกียรติกงั วาฬไกล
ชื่อ : นาง ขวัญใจ เกียรติกงั วาฬไกล
รายละเอียดเพิม่ เติม (ผูส้ อบบัญชี) :
บริษทั เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จากัด
47 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2294-8504, 0-2264-8587
โทรสาร 0-2294-2345
หรือบุคคลอื่นทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผูส้ อบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
17.7. การแต่งตัง้ คณะตัวแทนผูถ้ อื หน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :
18. รอบระยะเวลาบัญชีประจาปี ของกองทุนรวม :
18.1. วันทีส่ นิ้ สุดรอบบัญชี : วันที่ 31 เดือน ธันวาคม
18.2. วันทีส่ นิ้ สุดรอบบัญชีครัง้ แรก : วันที่ 31 ธันวาคม 2555
18.3. รายละเอียดเพิม่ เติม : -
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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 ปวง
เห็นชอบให้ดาเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ
มติของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีใ่ ห้ดาเนินการใดอันเป็ นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ทกี่ าหนดในกฎหมายให้ถอื ว่ ามตินัน้ เสีย
ไป
ในกรณีทเี่ ป็ นการขอมติเพื่อแก้ไขเรื่องทีก่ ระทบต่อสิทธิของผูถ้ อื หน่วยลงทุนอย่างมีนัยสาคัญต้องได้รบั มติโดยเสียงข้าง
มากหรือมติพเิ ศษของผูถ้ อื หน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่ง หรือไม่น้อยกว่าสามในสีข่ อง
จานวนหน่วยลงทุนทัง้ หมดของผูถ้ อื หน่วยลงทุนซึง่ เข้าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจานวนหน่วย
ลงทุนทัง้ หมดของผูถ้ อื หน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่กรณีทกี่ องทุนรวมมีการ
แบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติ ผูถ้ อื หน่วยลงทุนต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปนี้ดว้ ย
(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 ือหน่ วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด 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 หน่วย
ลงทุนแล้ว
19.2 วิธกี ารแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ
1. การแก้ไขเพิม่ เติมโครงการโดยใช้วธิ กี ารขอมติผถู้ อื หน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพเิ ศษมีจานวน
ไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 หรือในกรณีทเี่ ป็ นกองทุนรวมทีม่ กี ารแบ่งชนิดหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติ
เสียงข้างมากหรือมติพเิ ศษเมื่อคานวณเฉพาะหน่วยลงทุนแต่ละชนิดมีจานวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80
ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผูด้ ูแลผลประโยชน์ เพื่อให้
ผูด้ ูแลผลประโยชน์รบั รองผลการนับมตินัน้
2. ในกรณีทกี่ ารแก้ไขเพิม่ เติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธจี ดั การได้กระทาตามมติของผูถ้ อื หน่วยลงทุน ซึ่งจะ
ดาเนินการโดยการจัดประชุมผูถ้ อื หน่วยลงทุนหรือส่งหนังสือขอมติของผูห้ น่วยลงทุนก็ได้
3. ให้บริษทั จัดการแจ้งการแก้ไขเพิม่ เติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธจี ดั การให้สานักงานทราบ รวมทัง้ แจ้งไปยังผู้
ถือหน่วยลงทุนทุกคนและเผยแพร่ในลักษณะทีผ่ ลู้ งทุนทัวไปสามารถเข้
่
าตรวจดูได้ ทัง้ นี้ ภายใน 15 วันนับแต่วนั ทีม่ ี
มติให้แก้ไข
4. การแก้ไขเพิม่ เติมโครงการหรือวิธีการจัดการตามกรณีดงั ต่อไปนี้ บริษทั จัดการต้องได้รบั มติเสียงข้างมาก เว้นแต่ใน
กรณีดงั ต่อไปนี้ ต้องได้รบั มติพเิ ศษจากผูถ้ อื หน่วยลงทุน
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(1) การเปลี่ยนแปลงประเภทหรือนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมทีท่ าให้ผลตอบแทนและความเสีย่ งของกองทุน
รวมเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญ
(2) การชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่น เว้นแต่กรณีเป็ นกองทุนรวมทีม่ ีการชาระค่าขาย
คืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นแทนเงินให้แก่กองทุนสารองเลี้ยงชีพ และกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
ดังกล่าวจะนาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้รบั ไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทีเ่ ป็ นกองทุนสารองเลี้ยงชีพตาม
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เพิม่ เติมสาหรับการจัดตัง้ และจัดการของกองทุนรวมเพื่อผู้
ลงทุนทีเ่ ป็ นกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
(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) การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการประกัน ผูป้ ระกัน สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผูป้ ระกัน หรือการแก้ไข
เพิม่ เติมสัญญาประกันในเรื่องใดๆ อันมีผลให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนเสียประโยชน์
5. ในกรณีที่กองทุนรวมใดมีการแบ่งชนิดหน่ วยลงทุน การขอมติผถู้ ือหน่ วยลงทุน นอกจากจะต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอมติผถู้ อื หน่วยลงทุนแล้ว ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์เพิม่ เติมดังต่อไปนี้ดว้ ย
(1) กรณีเป็ นการขอมติที่มผี ลกระทบต่อผู้ถอื หน่ วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รบั ผลกระทบต่อผู้ถอื หน่ วยลงทุน
ไม่เท่ากัน ต้องได้รบั มติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจานวนหน่ วยลงทุ นแต่ละชนิดที่ได้รบั ผลกระทบ แล้วแต่
กรณี
(2) กรณีเป็ นการขอมติทมี่ ผี ลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รบั มติเสียงข้างมากหรือ
มติพเิ ศษของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) กรณีเป็ นการขอมติทมี่ ผี ลกระทบต่อผู้ถอื หน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ต้องได้รบั มติเสียงข้างมากหรือมติพเิ ศษของ
จานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
6. ในการแก้ไขเพิม่ เติมโครงการหรือวิธกี ารจัดการ หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพเิ ศษมีจานวนไม่เกินร้อยละ 55
หรือไม่เกินร้อยละ 80 หรือในกรณีทเี่ ป็ นกองทุนรวมทีม่ กี ารแบ่งชนิดหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติ
พิเศษเมื่อคานวณเฉพาะหน่วยลงทุนแต่ละชนิด มีจานวนไม่เกินอัตราดังกล่าว แล้วแต่กรณี ให้บริษทั จัดการกองทุนรวม
จัดส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผูด้ ูแลผลประโยชน์ เพื่อให้ผดู้ ูแลผลประโยชน์รบั รองผลการ
นับมตินัน้
7. การแก้ไขเพิม่ เติมโครงการในกรณีดงั ต่อไปนี้ บริษทั จัดการกองทุนรวมอาจขอให้สานักงานให้ความเห็นชอบแทนการขอ
มติผูถ้ อื หน่วยลงทุนได้ ทัง้ นี้สานักงานอาจกาหนดเงื่อนไขให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบตั เิ พื่อประโยชน์ในการแก้ไข
โครงการก่อนให้ความเห็นชอบก็ได้
(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
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล บาลานซ์ แอลโลเคชันเพื
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(5) กรณีอ่นื ใดนอกเหนือจาก (1) (2) (3) และ (4)
การแก้ไขเพิม่ เติมโครงการตามวรรคหนึ่งต้องไมมีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนรวมถึงไม่ทาให้
ผลตอบแทนและความเสีย่ งของกองทุนรวมเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสาคัญ
8. การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการโดยขอความเห็นชอบต่อ สานักงาน ในเรื่องดังต่อไปนี้ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมยื่นคา
ขอพร้อ มทัง้ เอกสารหลักฐานประกอบคาขอที่ถู กต้ อ งครบถ้ วนตามคู่ มือ ส าหรับประชาชนผ่ านระบบที่ จ ัดไว้บ น
เว็บไซต์ของสานักงาน และให้ถือว่าได้รบั ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการในเรื่องดังกล่าว เมื่อสานักงาน
ได้รบั คาขอพร้อมทัง้ เอกสารหลักฐานประกอบคาขอถูกต้องครบถ้วนตามคู่มอื สาหรับประชาชนแล้ว
(1) การแก้ไขเพิม่ เติมซึ่งมีผลให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทัง้ ปวงได้รบั ประโยชน์เพิม่ ขึน้
(2) การแก้ ไขเพิ่มเติมที่ต้อ งดาเนิ นการให้เป็ นไปตามพระราชบัญ ญัติหลักทรัพ ย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจน
ประกาศ กฎ และคาสั ่งทีอ่ อกโดยอาศัยอานวจแห่งกฎหมายดังกล่าว
(3) การแก้ไขเพิม่ เติมชื่อและรายละเอียดของบุคคลให้ถูกต้อง
9. การแก้ไขเพิม่ เติมโครงการโดยขอความเห็นชอบต่อสานักงานนอกเหนือจากข้อ 8 ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมยื่นคา
ขอพร้อมทัง้ เอกสารหลักฐานประกอบคาขอทีถ่ ูกต้องครบถ้วนตามคู่มอื สาหรับประชาชนผ่านระบบทีจ่ ดั ไว้บนเว็บไซต์
ของสานักงาน และชาระค่าธรรมเนียมต่อสานักงาน เมื่อสานักงานได้รบั คาขอพร้อมทัง้ เอกสารหลักฐานประกอบคาขอ
ทีถ่ ูกต้องครบถ้วนตามคู่มอื สาหรับประชาชนแล้ว ทัง้ นี้อตั ราค่าธรรมเนียมให้เป็ นไปตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกาหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียน
และการยื่นคาขอต่างๆ ทัง้ นี้ ค่าธรรมเนียมดังกล่าว มิให้บริษทั จัดการเรียกเก็บจากกองทุน
เมื่อสานักงานได้รบั คาขอและเอกสารหลักฐานทีถ่ ูกต้องครบถ้วนตามวรรคหนึ่งแล้ว สานักงานจะดาเนินการพิจารณา
ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน
การชาระค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง มิให้บริษทั จัดการเรียกเก็บจากกองทุนรวม
19.3 หลักเกณฑ์และวิธกี ารในการขอมติของผูถ้ อื หน่วยลงทุน
19.3.1 ในการขอมติจากผูถ้ อื หน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจใช้วธิ ี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 ถู้ อื หน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุน
เกินข้อจากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
ข้อจากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่ องบริษทั จัดการ
การดาเนินการใดทีโ่ ครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกาหนดให้ต้องได้รบั มติของผูถ้ อื หน่วยลงทุน
หากบริษทั จัดการกองทุนรวมได้ดาเนินการไปตามมติของผูถ้ 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 การขอมติผถู้ อื หน่วยลงทุนต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์เพิม่ เติมดังต่อไปนี้ดว้ ย
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล บาลานซ์ แอลโลเคชันเพื
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(1) ในกรณีทเี่ ป็ นการขอมติทมี่ ผี ลกระทบต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิ ดได้รบั ผลกระทบต่อผูถ้ อื
หน่วยลงทุนไม่เท่ากัน ให้ได้รบั มติผถู้ อื หน่วยลงทุนทีถ่ อื หน่วยลงทุนชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบเกินกึ่งหนึ่งของ
จานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
(2) ในกรณีทเี่ ป็ นการขอมติทมี่ ผี ลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ให้ได้รบั มติผูถ้ อื
หน่วยลงทุนทีถ่ อื หน่วยลงทุนชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบเกินกึ่งหนึ่งของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
(3) ในกรณีทเี่ ป็ นการขอมติทมี่ ผี ลกระทบต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ให้ได้รบั มติผถู้ อื หน่วยลงทุน
ชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบเกินกึ่งหนึ่งของจานวนหน่วยลงทุนชนิดนัน้
การเพิม่ จานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิดาเนินการเพิม่ จานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนตามเหมาะสม โดยถือว่า
ได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนแล้ว ทัง้ นี้ เมื่อดาเนินการเพิ่มจานวนเงินทุนจดทะเบียนของ
กองทุนแล้ว บริษทั จัดการจะแจ้งการดาเนินการดังกล่าว โดยติดประกาศทีท่ ที่ าการทุกแห่งของบริษทั
จัดการและ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน ภายใน
15 วัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั จดทะเบียนเพิม่ จานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน
หลักเกณฑ์และวิธกี ารในการขอมติของผูถ้ อื หน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดงั กล่าว ให้เป็ นไป
ตามข้อกาหนดในข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่วยลงทุนกับบริษทั จัดการกองทุนรวม ทัง้ นี้ การขอมติเพื่อ
แก้ไขเพิม่ เติมโครงการเป็ นไปตามทีก่ าหนดไว้ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา
129/3 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
20. ข้อกาหนดอื่นๆ :
1.

2.

3.

การแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิม่ เติมโครงการจัดการกองทุนหรือวิธกี ารจัดการ
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิม่ เติมโครงการจัดการกองทุน หรือวิธกี ารจัดการตามที่
เห็นสมควรในกรณีทสี่ ่วนราชการต่างๆ เช่น คณะกรรมการ ก.ล.ต. สานักคณะกรรมการ ก.ล.ต. กระทรวงการคลัง
และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดทีม่ อี านาจตามกฎหมาย ได้มีการปรับเปลี่ยน แก้ไข เพิม่ /ลด ประกาศ เห็นชอบ สั ่งการ
ผ่อนผันในเรื่องต่างๆ ทีเ่ กี่ยวเนื่องกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธกี ารจัดตัง้ จัดการ และ/หรือวิธกี ารบริหารจัดการกองทุน
ไม่ว่าจะเป็ นเรื่องของกฎหมาย ประกาศ ข้อกาหนด ระเบียบปฏิบตั ิ เงื่อนไข หรือ รายละเอียดต่างๆ ทัง้ นี้โดยถือว่า
ได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนทุกราย ทัง้ นี้การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิม่ เติมดังกล่าว จะต้องเป็ นไปตามที่
สานักงานประกาศกาหนด เห็นชอบ ผ่อนผัน สั ่งการ ให้สามารถกระทาได้
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการทีก่ องทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft commission)
บริษทั จัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลทีเ่ ป็ นผูใ้ ห้บริการ อันเนื่องมาจากการใช้บริการของ
บุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ โดยมีหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที่รบั ไว้นัน้ ต้องเป็ นทรัพย์สินทีม่ ีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี่ยวกับบทบาทโดยตรง
ของความเป็ นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
(2) ต้องไม่ มีพ ฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าบริษั ทจัดการใช้บริการของบุ คคลนั น้ บ่อยครัง้ เกิน ความจาเป็ น เพื่อ ให้
กองทุนได้รบั ประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (churning)
ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้แก่กองทุ นรวมที่อยู่ ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ
บริษัท ต้องกระทาด้วยความเป็ นธรรมและคานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที่อาจมีไว้ได้ของกองทุ น
รวมนัน้ ด้วย
การกู้ยมื เงินหรือการทาธุรกรรมขายโดยมีสญ
ั ญาซื้อคืน
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5.

6.
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บริ ษั ท จัด การอาจกู้ ยืม เงิ น หรื อ ท าธุ ร กรรมการขายโดยมี ส ัญ ญาซื้ อ คื น ในนามกองทุ น ได้ โดยจะเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี ารทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
การโอนเงินและรับโอนเงินเป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ
(1) การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพื่อนาไปลงทุนในต่างประเทศหรือการนาเงินกลับเข้าประเทศเพื่อรักษา
สภาพคล่องของกองทุน ให้อยู่ภายในระยะเวลาหรือแนวทางทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทยกาหนด
(2) การโอนเงินและรับโอนเงิน เป็ น เงิน ตราต่ างประเทศ เพื่อ กิจ กรรมอื่น ๆที่เกี่ย วข้อ งกับ การดาเนิ น การของ
กองทุน ให้อยู่ภายใต้การกากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย
การดารงความเพียงพอของเงินทุน
ในกรณี ที่บริษัท จัดการไม่ สามารถดารงความเพียงพอของเงิน กองทุ นตามนัย ข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดารงความเพียงพอของเงินกองทุน และการทาประกันภัยความรับผิดของ
บริษั ท จัด การ บริษั ท จัดการจะเปลี่ย นให้ บริษัท จัดการรายอื่น เข้าจัดการกองทุ น รวมแทน ด้ ว ยวิธีข อรับความ
เห็นชอบจากสานักงาน หรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผูถ้ อื หน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกิน
กึ่งหนึ่งของจานวนหน่ วยลงทุนที่จาหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนรวมภายในสิบ ห้าวันนับแต่วนั ที่บริษทั จัดการรู้
หรืออาจรูถ้ ึงการไม่สามารถดารงความเพียงพอของเงินกองทุนดังกล่ าว ทัง้ นี้ หากมีเหตุจาเป็ นและสมควร บริษัท
จัดการอาจขอให้สานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการรายใหม่ จะคานึงถึง
ประโยชน์ ของผู้ถือหน่ วยลงทุนเป็ น สาคัญ และในกรณี ที่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนบริษัทจัดการ บริษั ท
จัดการจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว
หากบริษทั จัดการไม่สามารถดาเนินการภายในระยะเวลาทีก่ าหนด บริษทั จัดการจะดาเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป
การบริการซื้อขายหน่วยลงทุนด้วยวิธอี ่นื ๆ เพิม่ เติม
(1) บริษัทจัดการอาจเปิ ดให้บริการซื้อขายหน่ วยลงทุนด้วยวิธีการขายแบบอื่นๆ เพิ่มเติม ตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อ นไขที่บริษัท จัดการกาหนด และเป็ น ไปตามหลักเกณฑ์ ของสานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยจะ
ประกาศให้ผู้ล งทุ น ทราบล่ว งหน้ าไม่ น้ อยกว่า 7 วันก่ อ นเริ่มให้บริการ โดยติดประกาศไว้ที่สานั กงานของ
บริษทั จัดการ และสานักงานผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) โดยไม่ถอื ว่าเป็ นการแก้ไขโครงการ
(2) บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิม่ เติม วิธกี ารชาระเงินค่าซื้อหน่ วยลงทุนโดยไม่
ถื อ ว่ าเป็ นการแก้ ไ ขโครงการ โดยจะท าการติ ด ประกาศที่ ส านั ก งานของบริษั ท จัด การ และส านั ก งาน
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)
การท าความรู้จกั ตัว ตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) และการพิสูจ น์ท ราบลูก ค้า (Client Due Diligence:
CDD)
บริษัท จัดการและ/หรือ ผู้ส นั บสนุ น การขายหรื อ รับซื้อ คืน ที่บริษั ท จัดการแต่ ง ตัง้ (ถ้ ามี) อาจพิ จ ารณาขอข้อมู ล
เอกสาร หลักฐาน เพิม่ เติมจากผูส้ นใจสั ่งซื้อหน่ วยลงทุน หรือผูถ้ อื หน่ วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลทีเ่ กี่ยวข้องกับ
ผูล้ งทุนตามคาจากัดความของกฎหมายหรือตามที่หน่วยงานทีม่ ีอานาจกาหนด ทัง้ ก่อนและหรือภายหลังการลงทุน
ในกองทุนไปแล้ว ทัง้ นี้เพื่อให้เป็ น ไปตามกฎหมายการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทยและ
ประเทศอื่น ที่เกี่ย วข้อง หรือ เพื่อให้เป็ นไปตามแนวทางปฏิบตั ิ หรือการตีความ หรือการสั ่งการของหน่ วยงานผู้ มี
อานาจ ทัง้ นี้ บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) มีหน้าที่ต้องทาความรู้จกั ตัวตนของ
ลูกค้า (Know Your Client: KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (Client Due Diligence: CDD) โดยผู้ลงทุน หรือผู้ถือ
หน่วยลงทุนของกองทุนมีหน้าทีแ่ จ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับการรูจ้ กั ตัวตนของลูกค้า (KYC) และการพิสูจน์
ทราบลู กค้า (CDD) ให้บริษัท จัดการและ/หรือ ผู้ส นับสนุ น การขายหรือรับซื้อ คืน (ถ้ามี) ทราบ โดยตามแนวทาง
ปฏิบตั ิของกฎหมายที่เกี่ย วข้องกับการฟอกเงินดังกล่าว บริษัทจัดการและ/หรื อผู้สนับสนุ นการขายหรือรับ ซื้อคืน
(ถ้ามี) จาเป็ น ต้องดาเนินการตามกฎหมายครอบคลุมทัง้ การเปิ ดบัญชีเพื่อใช้บริการใหม่ การทาธุรกรรมของลูกค้า
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8.

เดิม และการทบทวนข้อมูลลู กค้าให้เป็ นปั จจุบนั เป็ นระยะๆ รวมทัง้ การดาเนินการอื่นๆ ตามที่หน่ วยงานผู้มอี านาจ
กาหนดแนวทาง
การควบรวมกองทุน
การควบรวมกองทุนรวมต้องเป็ นการควบกองทุนรวมหรือการรวมกองทุนรวมทีอ่ ยู่ภายใต้การจัดการของบริษทั
จัดการกองทุนรวมเดียวกัน โดยบริษทั จัดการกองทุนรวมต้องพิจารณาถึงผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ ต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุน
ของแต่ละกองทุนรวมด้วยความเป็ นธรรม
กองทุนรวมตัง้ แต่ 2 กองทุนรวมขึน้ ไปจะดาเนินการเพื่อควบรวมกองทุนรวมได้ต่อเมื่อได้รบั มติของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ตามหลักเกณฑ์ทรี่ ะบุไว้ในโครงการและข้อผูกพัน ภายใต้หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
1.กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมทีม่ นี โยบายการลงทุน ความเสีย่ งและระดับความเสีย่ งของการ
ลงทุน (risk spectrum) เดียวกัน บริษทั จัดการกองทุนรวมต้องได้รบั มติเสียงข้างมากของโครงการแต่ละกองทุน
รวมทีจ่ ะควบรวมกองทุนรวมดังกล่าว
2.กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมทีม่ นี โยบายการลงทุน ความเสีย่ งและระดับความเสีย่ งของการ
ลงทุน (risk spectrum) แตกต่างกัน บริษทั จัดการกองทุนรวมต้องได้รบั มติพเิ ศษของโครงการแต่ละกองทุนรวมที่
จะควบรวมกองทุนรวมดังกล่าว
การขอมติของผูถ้ อื หน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง ให้บริษัทจัดการกาหนดรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม
ใหม่ หรือแก้ไขเพิม่ เติมโครงการจัดการกองทุนรวมทีร่ บั โอน (ถ้ามี) พร้อมทัง้ ขอมติผถู้ อื หน่วยลงทุนเพื่อเลิกกองทุน
รวมเดิมหรือกองทุนรวมทีโ่ อนไปในคราวเดียวกันด้วย
ในการควบรวมกองทุนไม่ว่าจะเป็ นการควบรวมระหว่างกองทุนปิ ดกับกองทุนปิ ด หรือกองทุนปิ ดกับกองทุนเปิ ด
หากมีผลให้เกิดกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมทีร่ บั โอนเป็ นกองทุนเปิ ด ให้บริษทั จัดการขอมติผถู้ อื หน่ วยลงทุน
เพื่อแก้ไขโครงการจัดการกองทุนปิ ดเป็ นโครงการจัดการกองทุนเปิ ดด้วย และหากได้รบั มติโดยเสียงข้างมากของผู้
ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ใน (1) ของวรรคหนึ่ง ให้ถอื ว่าได้รบั มติของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนในการแก้ไขโครงการ
จัดการกองทุนปิ ดเป็ นโครงการจัดการกองทุนเปิ ดแล้ว ทัง้ นี้โดยได้รบั ยกเว้นไม่ต้องปฏิบตั ติ ามประกาศสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกาหนดวิธปี ฏิบตั ใิ นการขอความเห็นชอบเพื่อแก้ไข
ประเภทของโครงการจัดการกองทุนรวม
ในการขอมติจากผูถ้ อื หน่วยลงทุน บริษทั จัดการจะส่งหนังสือนัดประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบสีว่ นั ก่อนวันประชุม
หรือส่งหนังสือขอมติล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนวันที่กาหนดให้เป็ นวันสุดท้ายของการรับหนังสือแจ้งมติจาก
ผูถ้ อื หน่วยลงทุน โดยเปิ ดเผยข้อมูลทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุนควรทราบเกี่ยวกับการควบรวมกองทุนอย่างน้อยดังต่อไปนี้
ให้ชดั เจนไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือหนังสือขอมติดงั กล่าว
(1) สถานะการลงทุนของกองทุนรวมทีจ่ ะควบรวมกองทุนทีเ่ ป็ นปั จจุบนั ก่อนการขอมติควบรวมกองทุน ซึ่งจะต้อง
แสดงรายละเอียดเป็ นรายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นโดยระบุประเภท ชื่อ จานวน อัตราผลตอบแทน (ถ้ามี)
มูลค่ายุตธิ รรมของหลักทรัพย์ตามมาตรฐานการบัญชีสาหรับกิจการทีด่ าเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน มูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันทาการสุดท้ายของสัปดาห์ล่าสุด และผลการดาเนินงานล่าสุดของกองทุน
รวม
(2) สรุปประเด็นเปรียบเทียบสาระสาคัญและความแตกต่างของกองทุนรวมทีจ่ ะควบรวมกองทุน และลักษณะทีจ่ ะ
เปลี่ยนแปลงเมื่อมีการควบรวมกองทุนแล้ว โดยต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทและวัตถุประสงค์ของ
โครงการจัดการกองทุนรวม นโยบายการลงทุน และค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากผูซ้ ้อื หรือผูถ้ อื หน่วยลงทุนและจาก
กองทุนรวมเป็ นอย่างน้อย
(3) ขัน้ ตอน สาระสาคัญของการดาเนินการในแต่ละขัน้ ตอน และกาหนดเวลาในการควบรวมกองทุน
(4) สิทธิของผูถ้ อื หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีจ่ ะควบรวมกองทุน
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(5) รายงานแสดงฐานะการเงินของกองทุนรวมทีจ่ ะควบรวมกองทุน ประมาณการฐานะการเงินของกองทุนรวมใหม่
หรือกองทุนรวมทีร่ บั โอน
(6) การดาเนินการเกี่ยวกับการจ่ายเงินปั นผล (ถ้ามี) ก่อนการควบรวมกองทุน และนโยบายการจ่ายเงินปั นผล
ภายหลังการควบรวมกองทุน (ถ้ามี)
(7) ค่าใช้จ่ายในการควบรวมกองทุน และค่าใช้จ่ายทีจ่ ะเกิดขึน้ จากการดังกล่าวทีจ่ ะเรียกเก็บจากผูถ้ อื หน่วยลงทุน
และกองทุนรวม (ถ้ามี) เช่น ค่าใช้จ่ายในการชาระบัญชี
(8) ข้อดีและข้อเสียหลังจากมีการควบรวมกองทุน เช่น ค่าใช้จ่าย ความเสีย่ ง หรือสิทธิประโยชน์ของผูถ้ อื หน่ วย
ลงทุนทัง้ นี้ ต้องไม่มลี กั ษณะทีเ่ กินความจริง
3. ในกรณีทผี่ ถู้ อื หน่วยลงทุนไม่ได้แสดงเจตนาภายในกาหนดเวลาให้สิทธิในการออกจากกองทุนรวมก่อนวันทีก่ าร
ควบรวมกองทุนแล้วเสร็จ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะถือว่าผูถ้ อื หน่วยลงทุนได้มอบหมายให้บริษทั จัดการ
ดาเนินการให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนดังกล่าวเป็ นผูถ้ อื หน่วยลงทุนของกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมทีร่ บั โอนได้
4. ในช่วงระยะเวลานับแต่วนั ส่งหนังสือนัดประชุมหรือหนังสือขอมติเพื่อควบรวมกองทุนถึงวันทีม่ กี ารควบรวมกองทุน
บริษทั จัดการอาจไม่ขายหน่วยลงทุนตามคาสั ่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีจ่ ะควบรวมกองทุนรวมทีไ่ ด้รบั ไว้
แล้ว หรืออาจหยุดรับคาสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าวได้ โดยการปิ ดประกาศเรื่องดังกล่าวไว้ ณ ทีท่ า
การทุกแห่งของบริษทั จัดการ และจัดให้มกี ารประกาศเรื่องดังกล่าวไว้ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อทุกแห่งของผูส้ นับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืน
ในช่วงระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้บริษทั จัดการจัดทารายงานแสดงสถานะการลงทุนของวันทาการสุดท้ายของแต่
ละสัปดาห์ของกองทุนรวมทีจ่ ะควบรวมกองทุนรวมและจัดให้มรี ายงานดังกล่าวไว้ ณ ทีท่ าการของบริษทั จัดการ
และสถานทีต่ ดิ ต่อทุกแห่งของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเพื่อให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ และจัด
สาเนาให้เมื่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนร้องขอ
เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีประกาศแก้ไขหรือเพิม่ เติม
รายละเอียดการควบรวมกองทุนไปจากรายละเอียดข้างต้น บริษัทจัดการจะดาเนินการตามประกาศของ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทีแ่ ก้ไขหรือเพิม่ เติมดังกล่าว
9. การถือหน่วยลงทุนเกินหนึ่งในสาม
กรณีผถู้ อื หน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุน
รวม บริษทั จัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนทีเ่ กินกว่า 1 ใน 3 เว้นแต่กรณีทมี่ ีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วย
ลงทุนชนิดดังกล่าวมีผถู้ อื หน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผูถ้ อื หน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตาม
จานวนทีถ่ อื อยู่
10. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับ/หรือเพื่อประโยชน์กบั
1) พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้มถี ิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา(ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา
หรือที่ประเทศสหรัฐ อเมริกาครอบครอง) รวมถึง ผู้ที่มีห นั งสือเดิน ทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ
Green Card ทีอ่ อกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา
2) นิ ติบุคคล รวมถึง บริษั ท หรือ ห้างหุ้น ส่ ว น เป็ น ต้ น ซึ่ง จัดตัง้ ขึ้น ภายใต้ กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา
รวมถึงสาขาของนิตบิ ุคคลดังกล่าว
3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทัง้ ในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา
4) ผู้ล งทุ นซึ่งติดต่อ หรือรับข้อมู ล หรือ ส่ง คาสั ่งเกี่ยวกับหน่ ว ยลงทุ น ของบริษัท จัดการ หรือช าระ/รับช าระเงิน
เกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทัง้ นี้ รวมถึง ผูล้ งทุนที่ใช้ตวั แทนหรือผูจ้ ดั การทีต่ งั ้ อยู่ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาในการดาเนินการดังกล่าว
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5) กองทรัพย์สนิ ของบุคคลและนิตบิ ุคคลดังกล่าว ตามข้อ 1-4 บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิทจี่ ะปฏิเสธหรือระงับ
การสั ่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่ วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสาหรับผู้ล งทุนที่มีลกั ษณะ
ดังกล่าวข้างต้น
11. ในกรณีที่ผู้ถอื หน่ วยลงทุน ไม่มีภูมิลาเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็ นอย่างอื่น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะ
อ้างอิงทีอ่ ยู่ของบริษทั จัดการกองทุนรวมเป็ นภูมลิ าเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีทตี่ ้องมีการวางทรัพย์
12. ข้อกาหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน:
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายทีเ่ รียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งต่อไป
จะเรียกว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วนั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกาหนดให้สถาบันการเงิน
ทีไ่ ม่ใช่สญ
ั ชาติอเมริกนั นอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี่ยวกับ
บัญชีของบุคคลทีอ่ ยู่ในบังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิตบิ ุคคล สัญชาติ
อเมริกนั ผูซ้ ่งึ มีถนิ่ ทีอ่ ยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผูซ้ ่งึ มีถิ่นทีอ่ ยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปิ ดหรือมีไว้กบั FFI
นัน้ นอกจากนี้ยงั ปรากฎด้วยว่าในปั จจุบนั มีรฐั บาลในหลายประเทศกาลังดาเนินการออกกฎหมายทีม่ ขี อ้ กาหนดและ
หลักเกณฑ์ในลักษณะทีค่ ล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมาย
ต่างประเทศทีเ่ กี่ยวข้อง”)
กองทุนรวมและบริษทั จัดการถือว่าเป็ น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกาหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับ
หน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าทีต่ ้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคล
สัญชาติอเมริกนั และบุคคลทีม่ ลี กั ษณะตามหลักเกณฑ์ที่ FATCA กาหนด หน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื่อหา
ความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าทีใ่ นการกาหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทา
เอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็ นต้น
ภายใต้ขอ้ กาหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ
มีสถานะเป็ น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนัน้ จะได้รบั ผลกระทบที่
สาคัญในสองกรณี คือ
(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินทีก่ องทุนรวมจะได้รบั จากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขาย
ทรัพย์สนิ ทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริม่ ต้นตัง้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.
2557 เป็ นต้นไป และเงินลงทุนทางอ้อมในทรัพย์สนิ ทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจ
รวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเริม่ ต้นตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2560
เป็ นต้นไป โดย FATCA กาหนดให้สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ทีเ่ ข้าร่วมผูกพันตนตาม
ข้อกาหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผูร้ บั ฝากทรัพย์สนิ ผูส้ นับสนุน
การขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าทีด่ าเนินการหักเงิน ณ ทีจ่ ่ายดังกล่าวก่อนชาระให้กบั กองทุนรวมที่
เป็ น NPFFI
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ ผูร้ บั ฝากทรัพย์สนิ และ
ผูส้ นับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทีเ่ ข้าร่วมผูกพันตามข้อกาหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือ
ระงับการทาธุรกรรมทางการเงินหรือยุตคิ วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ่งอาจทาให้
กองทุนรวมไม่สามารถดาเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดาเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึง
อาจทาให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนไม่สามารถทารายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้อีก
ต่อไป
เพื่อมิให้บริษทั จัดการและกองทุนรวมได้รบั ผลกระทบในการดาเนินงานรวมทัง้ เพื่อเป็ นการรักษาประโยชน์ของผูถ้ อื
หน่วยลงทุนโดยรวม บริษทั จัดการและกองทุนรวม (โดยบริษทั จัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์
และข้อกาหนดของกฎหมายต่างประเทศทีเ่ กี่ยวข้อง และเพื่อให้บริษทั จัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบตั ติ าม
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ภาระผูกพันภายใต้ขอ้ กาหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศทีเ่ กี่ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม
(ซึ่งรวมทัง้ ผูท้ เี่ กี่ยวข้องกับการปฎิบตั งิ านของกองทุน เช่น ผูด้ ูแลผลประโยชน์ ผูร้ บั ฝากทรัพย์สนิ และผูส้ นับสนุนการ
ขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดาเนินการดังนี้
(1) ร้องขอให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทีเ่ ข้าข่ายเป็ นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็ นบุคคลตามที่กฎหมาย
ต่างประเทศทีเ่ กี่ยวข้องกาหนด) ให้คายินยอมบริษทั จัด การและกองทุนและตัวแทนในการนาส่งข้อมูล (เช่น ชื่อ
ทีอ่ ยู่ เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษีของสหรัฐอเมริกา จานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จานวนเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุนหรือเงินปั นผลทีไ่ ด้รบั เป็ นต้น)ทีม่ อี ยู่ในบัญชีทงั ้ หมดของผูถ้ อื หน่วยลงทุนนัน้ กับบริษทั จัดการ
ให้กบั หน่วยงานของรัฐทัง้ ในและต่างประเทศ ตามข้อกาหนดของกฎหมายต่างประเทศทีเ่ กี่ยวข้อง
(2) ร้องขอให้ผูถ้ อื หน่วยลงทุนนาส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคายินยอม เพิม่ เติม เพื่อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความ
เกี่ยวข้องกับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ขอ้ มูลตามหัวข้อ
ทีก่ าหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
ข้อมูลทีเ่ คยให้ไว้มกี ารเปลี่ยนแปลง เป็ นต้น รวมถึงนาส่งหลักฐานเพื่อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือ
กฎหมายต่างประเทศทีเ่ กี่ยวข้อง (ในกรณีทเี่ ป็ นลูกค้าสถาบันการเงิน) ทัง้ นี้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และ
ข้อกาหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) ดาเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศทีเ่ กี่ยวข้อง
เพื่อเป็ นการป้ องกันและลดผลกระทบทีจ่ ะเกิดต่อกองทุนหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุนโดยรวม รวมทัง้ เพื่อให้กองทุนหรือผูถ้ อื
หน่วยลงทุนโดยรวมได้รบั ประโยชน์เพิม่ ขึน้ หากมีการดาเนินการทีส่ อดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศทีเ่ กี่ยวข้อง
ข้างต้น ในกรณีทผี่ ูถ้ อื หน่วยลงทุนปฏิเสธการดาเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริษทั จัดการ
กาหนด บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ตามความจาเป็ น
และความเหมาะสม โดยถือว่าผูถ้ อื หน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดาเนินการตามทีบ่ ริษทั จัดการแจ้งนี้แล้ว และ/
หรือได้ดาเนินการตามข้อตกลงทีไ่ ด้ระบุไว้ในคาขอเปิ ดบัญชี
(1) ไม่รบั คาสั ่งซื้อ/ สับเปลี่ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดาเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนดังกล่าว
(3) ดาเนินการหักเงิน ณ ทีจ่ ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปั นผลและ/หรือเงินทีช่ าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผูถ้ อื
หน่วยลงทุนรายนัน้ ได้ เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกาหนดของกฎหมายต่างประเทศทีเ่ กี่ยวข้อง ทัง้ นี้ ต้อง
ไม่ขดั กับกฎหมายของประเทศไทย
(4) ดาเนิน การอื่นใดอันเป็ นการป้ อ งกัน หรือ ลดผลกระทบ หรือ ทาให้กองทุน หรือผู้ถื อหน่ วยลงทุ นโดยรวมได้ร ับ
ประโยชน์เพิม่ ขึน้ หากมีการดาเนินการทีส่ อดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศทีเ่ กี่ยวข้องข้างต้น
การดาเนินการดังกล่าวถือเป็ นความจาเป็ น และเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็ นการกระทา
เพื่อ หลีกเลี่ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุ น มีการดาเนิ น การที่ไม่ สอดคล้ อ งข้อบังคับของ FATCA และกฎหมาย
ต่างประเทศทีเ่ กี่ยวข้องอันจะทาให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที่จ่าย หรือถูกปิ ดบัญชีธนาคารตามที่กล่าวแล้วข้างต้น
ซึ่ง ในทางปฏิ บัติบ ริษั ท จัด การจะเลื อ กดาเนิ น การเฉพาะผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ที่ เข้ าข่ ายเป็ นพลเมื อ งของประเทศ
สหรัฐอเมริกา(หรือเป็ นบุคคลตามทีก่ ฎหมายต่างประเทศทีเ่ กี่ยวข้องกาหนด)เท่านัน้
ทัง้ นี้ ในกรณีทกี่ ฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกาหนดเพื่อรองรับการดาเนินการตามทีบ่ ริษทั จัดการได้สงวนสิทธิ
ไว้ข้างต้น บริษัทจัดการ(รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง) จะดาเนิน การตามข้อกาหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจ
นาส่งข้อมูลของผูถ้ ือหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดาเนินการอื่นใดทีร่ าชการกาหนด โดยไม่จาเป็ นต้องร้องขอต่อ
ผูถ้ อื หน่วยลงทุน
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21. การดาเนิ นการกรณี บริษทั จัดการไม่สามารถดารงเงิ นกองทุนได้ตามที่ประกาศกาหนด :
ในกรณีที่บริษทั จัดการไม่สามารถดารงเงินกองทุนได้ตามที่ประกาศกาหนด บริษทั จัดการจะดาเนินการเปลี่ยนให้บริษทั
จัดการรายอื่นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธกี ารขอรับความเห็นชอบจากสานักงานหรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้
ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจานวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ ายได้แล้วทัง้ หมด
ของกองทุนรวมภายใน 15 วันนับแต่วนั ทีร่ ูห้ รือควรรูว้ ่าไม่สามารถดารงเงินกองทุนได้ ทัง้ นี้ หากมีเหตุจาเป็ นและสมควร
บริษทั จัดการอาจขอให้สานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษทั จัดการกองทุนรวมรายใหม่จะ
คานึงถึงประโยชน์ของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนเป็ นสาคัญ และในกรณีที่มคี ่าใช้จ่ายเกิดขึน้ จากการเปลี่ยนบริษทั จัดการ บริษทั
จัดการรายเดิมจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษทั จัดการไม่สามารถดาเนินการได้ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด
บริษทั จัดการจะดาเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป
22. มาตรการเยียวยากรณี บริษัทจัดการปฏิ บตั ิ ไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุมตั ิ ให้จดั ตัง้ กองทุนรวมเป็ น
การทั ่วไป :
มาตรการเยียวยากรณีบริษทั จัดการปฏิบตั ไิ ม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุ มตั ใิ ห้จดั ตัง้ กองทุนรวมเป็ นการทัวไป
่
ในกรณีที่บริษทั จัดการฝ่ าฝืนหรือไม่ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุ มตั ใิ ห้จดั ตัง้ กองทุนรวมแบบเป็ นการทัวไป
่ และ
การฝ่ าฝืนหรือการไม่ปฏิบตั นิ ัน้ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวมหรือผูล้ งทุน บริษทั จัดการจะแก้ไขเยียวยาความ
เสียหายโดยไม่ชกั ช้า โดยในกรณีทเี่ กิดข้อพิพาทระหว่างบริษทั จัดการกองทุนรวมและผูล้ งทุน บริษทั จัดการยินยอมให้นา
ข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ
23. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม :
บริษทั จัดการกองทุนรวมมีหน้าทีป่ ฏิบตั ติ ามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่วยลงทุนกับบริษทั จัดการ
กองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 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 ผู้ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามทีร่ ะบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผูด้ ูแล
ผลประโยชน์ มีอ านาจลงนามในข้อ ผูกพัน ระหว่า งผู้ถือ หน่ วยลงทุน และบริษัท จัดการกองทุน รวม ทัง้ นี้ การลงนามในข้อ
ผูกพันของผูด้ ูแลผลประโยชน์ทไี่ ด้รบั การแต่งตัง้ โดยชอบ ให้ถอื ว่าผูกพันผูถ้ อื หน่ว ยลงทุนทัง้ ปวง
การทีผ่ ถู้ อื หน่ วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี้ ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถอื ว่าผู้ถอื หน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับทีจ่ ะผูกพันตามข้อกาหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม
และข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่วยลงทุนและบริษทั จัดการกองทุนรวม
โครงการจัดการกองทุนรวมทีผ่ ่านการอนุมตั จิ ากสานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิม่ เติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทีแ่ นบท้ายข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่วยงทุนกับบริษทั จัดการกองทุนรวม ถือ
เป็ นส่วนหนึ่งของข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่วยลงทุนกับบริษทั จัดการกองทุนรวม
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แนวทางในการใช้สิทธิ ออกเสียงและการดาเนิ นการใช้สิทธิ ออกเสียง
ผูล้ งทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สทิ ธิออกเสียงและการดาเนินการใช้สทิ ธิออกเสียงในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ต่างๆ ในรอบปี
ปฏิทนิ ได้จาก website ของบริษทั จัดการ (www.principal.th)

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ มีการทาธุรกรรมกับกองทุนรวม
กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล บาลานซ์ แอลโลเคชั ่นเพื่อการเลี้ยงชีพ
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
- ไม่มี หมายเหตุ : ผูล้ งทุนสามารถตรวจสอบการทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุน
รวมได้ที่ บริษทั จัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการ (www.principal.th)
และสานักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)

รายชื่อผู้จดั การกองทุนที่บริหารจัดการกองทุนรวม
กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล บาลานซ์ แอลโลเคชั ่นเพื่อการเลี้ยงชีพ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นายศุภกร ตุลยธัญ, CFA
นายชาตรี มีชยั เจริญยิง่
นางสาวปุณยนุช บุณยรัตพันธุ์
นายสิทธิการย์ พงษ์พฒ
ั นศึกษา, CFA
นายสุปรีดิ ์ สุวพันธ์, CFA
นายปฐมพงษ์ เรืองคณารักษ์

หมายเหตุ : ผู้ล งทุ น สามารถดู รายชื่อ ผู้จดั การกองทุ น ทัง้ หมดได้ที่ website ของ
บริษทั จัดการ (www.principal.th)

รายงานรายละเอียดการรับค่าตอบแทน หรือประโยชน์ อื่นใดที่มิใช่ดอกเบี้ย หรือผลประโยชน์ ทั ่วไปที่เกิ ดจากการลงทุน
- ไม่มี -
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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
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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 โทรสาร 0-2657-3167
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) จัดการกองทุนรวมให้เป็ นไปตามทีร่ ะบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่วยลงทุนกับบริษทั จัดการอย่างเคร่งครัด
(1.3) นาเงินของกองทุนรวมไปลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างๆ และซื้อขาย จาหน่าย สั ่งโอน เปลี่ยนแปลง เพิม่ เติม
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนไว้ตามทีบ่ ริษทั จัดการเห็นสมควร โดยลงทุนภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมาย ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. นโยบายการลงทุนของคณะกรรมการการลงทุน
และตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของโครงการทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(1.4) ดาเนินการเพิ่มจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายแล้ว หรือยกเลิกหน่วยลงทุนทีร่ บั ซื้อคืน
(1.5) ดาเนินการเพิ่มจานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม ตามวิธกี 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)เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของกิจการที่กองทุนถือหุน้ หรือหลักทรัพย์อยู่เท่าทีจ่ าเป็ น เพื่อ
รักษาประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุน และเป็ นไปตามแนวนโยบายทีค่ ณะกรรมการการลงทุนเป็ นผู้กาหนด
(1.12)เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเพิม่ เติมโครงการจัดการกองทุน หรือวิธจี ดั การกองทุนตามทีร่ ะบุไว้ในโครงการภายใต้หวั ข้อ
19 ของรายละเอียดโครงการจัดการ “การขอมติของผูถ้ อื หน่วยลงทุน และวิธกี ารแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือ
แก้ไขวิธกี ารจัดการ”
(1.13)กระทานิตกิ รรมสัญญาใดๆ ในนามของกองทุน ซึ่งบริษทั จัดการมีอานาจกระทาได้ภายในขอบเขตของกฎหมาย
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(1.14) ปฏิบตั กิ ารอื่นๆ เพื่อให้บรรลุซ่งึ วัตถุประสงค์ของกองทุน และรักษาไว้ซ่งึ ผลประโยชน์ของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนภายใต้
ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษทั จัดการ ทัง้ นี้ จะต้องไม่ขดั ต่อพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทัง้ ทีม่ อี ยู่ในปั จจุบนั และทีจ่ ะแก้ไขเพิม่ เติมในอนาคต
(1.15) ดาเนินการเลิกกองทุนตามทีร่ ะบุไว้ในโครงการ
(1.16) จัดให้มกี ารชาระบัญชี ตามทีร่ ะบุไว้ในโครงการภายใต้หวั ข้อ “การชาระบัญชีกองทุนรวมเมื่อเลิกกองทุน ”
(1.17) ปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามรายละเอียดโครงการ และตามกฎหมาย ก.ล.ต. โดยเคร่งครัด
(2) การรับและจ่ายเงินของกองทุน
(2.1) จัดให้มกี ารรับและจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย หรือเงินตอบแทนอื่นใดจากและให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนและกองทุน ให้
เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดการของกองทุนตามที่กาหนดไว้ในข้อ “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากผู้
สั ่งซื้อหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุน”
(2.2) ได้รบั ค่าตอบแทนในการจัดการกองทุนรวม และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตามทีก่ าหนดไว้ในข้อ “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่
เรียกเก็บจากผูส้ ั ่งซื้อหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุน ”
(3) การแต่งตัง้ บุคคลทีเ่ กี่ยวข้องเพื่อการจัดการกองทุน
(3.1) จัดให้มผี ดู้ ูแลผลประโยชน์กองทุนซึ่งมีคุณสมบัตติ ามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยคุณสมบัตขิ องผูด้ ูแล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวม รวมถึงการเปลี่ยนตัวผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุน และแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์อ่นื แทน
ตามเงื่อนไขในการเปลี่ยนตัวผูด้ ูแลผลประโยชน์ทกี่ าหนดไว้ใน“เงื่อนไขการเปลี่ยนผูด้ ูแลผลประโยชน์” ทัง้ นี้ โดยได้รบั
อนุญาตจากสานักงาน ก่อน
(3.2) แต่งตัง้ ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี ารทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(3.3) จัดให้มผี สู้ อบบัญชีของกองทุนทีม่ คี ุณสมบัติ 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 บุคคลใดๆ เพื่อมาปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้แก่กองทุน ทัง้ นี้ตามทีบ่ ริษทั จัดการเห็นสมควร
(4) การขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และงานทะเบียนหน่วยลงทุน
(4.1) จัดให้มใี บคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน คาสั ่งซื้อหน่วยลงทุน หรือคาสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุน ซึ่งมีลกั ษณะเป็ นไปตามทีส่ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
(4.2) ขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามวิธกี ารทีร่ ะบุไว้ในโครงการภายใต้ขอ้ “การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก” ข้อ “การ
เสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก” และข้อ “การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” ของรายละเอียดโครงการ
(4.3) จัดสรรหน่วยลงทุนตามวิธกี ารทีก่ าหนดในข้อ “การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก” และข้อ “การเสนอขายภายหลังการ
เสนอขายครัง้ แรก”ของรายละเอียดโครงการจัดการ.
(4.4) จัดสรรหน่วยลงทุนของกองทุนทีจ่ ะรับซื้อคืนจากผูถ้ อื หน่วยตามส่วนตามข้อ “การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุน” แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน หรือข้อ “การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสั ่งซื้อหรือขายคืนหน่ วยลงทุน
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ทีไ่ ด้รบั ไว้แล้ว หรือการหยุดรับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน" หรือข้อ “การชาระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนด้วย
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นแทนเงิน”
(4.5) ยกเลิกจานวนหน่วยลงทุนทีร่ บั ซื้อคืน ซึ่งได้รบั การจัดสรรแล้ว
(4.6) ชดเชยราคาตามข้อ “หลักเกณฑ์และวิธกี ารดาเนินการในกรณีทมี่ ูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง”
(4.7) ปิ ดบัญชีกองทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีม่ ไิ ด้ทาการซื้อขายหน่วยลงทุนและไม่มหี น่วยลงทุนตามทีร่ ะบุไว้ในหัวข้อ “การรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุน” คงเหลืออยู่ในบัญชี
(5) การดาเนินการอื่นๆ
(5.1) จัดให้มกี ารฝากทรัพย์สนิ ของกองทุนไว้กบั ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน
(5.2) จัดให้มแี ละเก็บรักษาไว้ซ่งึ ทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ านักงาน ประกาศกาหนด
(5.3) จัดทาและส่งรายงานเกี่ยวกับข้อมูลการจัดการกองทุนรวมสาหรับทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปี บญ
ั ชีหรือของรอบปี
ปฏิทนิ และรายงานทุกรอบปี บญ
ั ชีของกองทุนตามทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด และส่งรายงานดังกล่าวแก่ผถู้ อื
หน่วยลงทุนทีม่ ชี ่อื อยู่ในทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนและสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 2 เดือนนับแต่วนั สิน้ รอบ
ระยะเวลา 6 เดือน และ ภายใน 3 เดือนนับแต่วนั สิ้นปี บญ
ั ชี ทัง้ นี้ หากบริษทั จัดการเลือกจัดทาและจัดส่งรายงานรอบปี
บัญชีตามรายงานรอบปี ปฎิทนิ บริษทั จัดการสามารถขยายระยะเวลาการส่งรายงานเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวม
เป็ นภายใน 4 เดือนนับแต่วนั สิน้ รอบปี บญ
ั ชีของกองทุน ตามลาดับ การจัดส่งรายงานดังกล่าวให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนนัน้ ให้
บริษทั จัดการจะดาเนินการอย่างน้อยด้วยวิธกี ารอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(1) จัดส่งรายงานดังกล่าวในรูปแบบเอกสารสิง่ พิมพ์ หรือ สื่อบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
(2) เผยแพร่รายงานดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษทั จัดการกองทุนรวม
ทัง้ นี้ ในกรณีทผี่ ถู้ อื หน่วยลงทุนแจ้งความประสงค์ให้จดั ส่งรายงานดังกล่าวโดยวิธกี ารตาม (1) ให้บริษทั จัดการกองทุนรวม
ดาเนินการตามวิธกี ารดังกล่าวด้วย
ทัง้ นี้ ในกรณีทบี่ ริษทั จัดการเลือกจัดทารายงานรอบปี บญ
ั ชีของกองทุน บริษทั จัดการจะได้รบั การยกเว้นไม่ต้องจัดทาและ
จัดส่งรายงานในรอบระยะเวลา 6 เดือนหลังสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีนัน้ เว้นแต่ในกรณีทคี่ ณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขเป็ นอย่างอื่น
(5.4) จัดทารายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปี บญ
ั ชีหรือปี ปฏิทนิ เพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนของรอบระยะเวลา 6
เดือนนัน้ และส่งรายงานดังกล่าวให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนทีม่ ชี ่อื อยู่ในทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนและสานักงาน ภายใน 2
เดือน นับตัง้ แต่วนั ถัดจากสิน้ รอบระยะเวลา 6 เดือนดังกล่าว หรือเมื่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนร้องขอ และบริษทั จัดการจะจัดให้มี
รายงานของรอบระยะเวลาล่าสุดไว้ ณ ทีท่ าการทุกแห่งของบริษัทจัดการและผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)
เพื่อให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้และจัดทาสาเนาให้เมื่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนร้องขอ ในกรณีทบี่ ริษทั จัดการเลือก
จัดทาและส่งรายงานดังกล่าวตามรอบปี บญ
ั ชี บริษทั จัดการจะได้รบั ยกเว้นไม่ต้องจัดทาและส่งรายงานดังกล่าวในรอบ
ระยะเวลา 6 เดือนหลังสาหรับปี บญ
ั ชีนัน้
(5.5) จัดทาหนังสือชี้ชวนใหม่ทุกรอบปี บญ
ั ชีเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน ณ วันสิน้ ปี บญ
ั ชี และส่งให้แก่สานักงาน ภายใน 60
วันนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันสิน้ ปี บญ
ั ชีนัน้
(5.6) แจ้งการแก้ไขเพิม่ เติมข้อมูลทีไ่ ด้จดทะเบียนไว้แล้ว ยกเว้นการเพิม่ จานวนเงินทุนจดทะเบียนและการแก้ไขเพิม่ เติมจานวน
และมูลค่าหน่วยลงทุนทีข่ ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนให้แก่สานักงาน ทราบภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ทีไ่ ด้แก้ไข
เพิม่ เติมนัน้
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(5.7) ขอรับใบแทนหลักฐานการรับจดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนต่อสานักงาน โดยเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่
สานักงาน กาหนดในกรณีทหี่ ลักฐานดังกล่าวสูญหายหรือถูกทาลาย
(5.8) จัดทารายงานการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นเพื่อการลงทุนของกองทุนเป็ นรายวัน และจัดให้ผดู้ ูแลผลประโยชน์
ภายในทุกสิน้ วันทาการนัน้
(5.9) จัดทารายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเป็ นรายวัน และจัดส่งให้ผดู้ ูแลผลประโยชน์ภายในทุกสิน้ วันทาการนัน้
(5.10) 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
(5.11) จัดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทัง้ หมดของผูถ้ อื หน่วยลงทุนรายใดในกรณีทผี่ ถู้ อื หน่วยลงทุนนัน้ ๆ ขายคืนหน่วยลงทุนเกิน
กว่าจานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ “การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน”
(5.12) กาหนดราคาทีเ่ ป็ นธรรมของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ของกองทุน ด้วยความเห็นชอบของผูด้ ูแลผลประโยชน์เพื่อใช้ใน
การคานวณทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน ในกรณีทบี่ ริษทั จัดการสามารถแสดงให้เห็นได้ว่า วิธกี ารคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ
ของกองทุนตามทีก่ าหนดในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสมาคม ไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในขณะทีค่ านวณ
มูลค่า
(5.13) ดูแลติดตาม และรักษาสิทธิของกองทุน รวมถึงการดาเนินการฟ้ องร้อง บังคับคดี หรือฟ้ องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทน
ความเสียหาย ทัง้ นี้เพื่อประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุน
(5.14) ขอความเห็นชอบจากผูด้ ูแลผลประโยชน์ในการดาเนินการรับชาระหนี้เพื่อกองทุนรวมด้วยทรัพย์สนิ อื่น
(5.15) จัดทาบัญชีแสดงการลงทุนของกองทุนไว้โดยถูกต้องครบถ้วน
(5.16) จัดทาและจัดส่งรายงานตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
(5.17) คานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ “วิธกี ารคานวณ กาหนดเวลาในการ
คานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์ และวิธกี ารดาเนินการ
ในกรณีทมี่ ูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง”
(5.18) สั ่งผูด้ ูแลผลประโยชน์ให้ส่งมอบ รับมอบ แปลงสภาพ จาหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์ ตลอดจนชาระราคาค่าหลักทรัพย์
และเบิกจ่ายเงินของกองทุนสาหรับค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานของกองทุน ตามข้อ “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียก
เก็บจากกองทุน”
(5.19) หน้าทีอ่ ่นื ใดตามทีส่ านักงานกาหนด
(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
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สานักงาน และได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน เพื่อทาหน้าทีจ่ ดั การกองทุนตามทีร่ ะบุไว้ในโครงการแทนบริษทั จัดการ
ภายในระยะเวลาไม่เกิน 90 วันนับจากวันทีไ่ ด้รบั แจ้งจากบริษทั จัดการ
ในการเปลี่ยนตัวบริษทั จัดการหากเป็ นกรณีที่กฎหมายกาหนดให้ต้องได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ก็ให้ดาเนินการขอ
ความเห็นชอบดังกล่าวก่อน โดยบริษทั จัดการจะปฏิบตั หิ น้าทีต่ ่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตัง้ บริษทั จัดการรายใหม่ อย่างไรก็ดี
หากเป็ นกรณีที่บริษทั จัดการได้ทาการบอกกล่าวการลาออกจากการเป็ นบริษทั จัดการตามข้อ (2) ข้างต้นนี้จนครบถ้วน แต่
กองทุน และ/หรือผูถ้ อื หน่วยลงทุน และ/หรือคณะกรรมการลงทุนไม่สามารถจัดหาบริษทั จัดการกองทุนรวมอื่นใดมารับ
หน้าทีไ่ 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 กาหนดในข้อ
ผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคาสั ่งดังกล่าว หากบริษทั
จัดการกองทุนได้ดาเนินการให้เป็ นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคาสั ่งนัน้ ให้ถอื ว่าบริษทั จัดการกองทุนได้ปฏิบตั ใิ ห้
เป็ นไปตามข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว
บริษทั จัดการกองทุนรวมมีหน้าทีป่ ฏิบตั ติ ามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคาสั ่งทีอ่ อกโดยอาศัยอานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทัง้ นี้ ในกรณีทขี่ อ้ กาหนดในข้อ
ผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคาสั ่งดังกล่าว หากบริษทั
จัดการกองทุนได้ดาเนินการให้เป็ นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคาสั ่งนัน้ ให้ถอื ว่าบริษทั จัดการกองทุนได้ปฏิบตั ใิ ห้
เป็ นไปตามข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว
เงื่อนไขการเปลี่ยนบริษทั จัดการ :
ในกรณีทมี่ ีการเปลี่ยนบริษทั จัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคาสั ่งของสานักงาน หรือโดยเหตุอ่นื ใดตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษทั จัดการกองทุนรวมต้องดาเนินการตามทีจ่ าเป็ นเพื่อให้บริษทั จัดการ
กองทุนรวมรายใหม่เข้าทาหน้าทีต่ ่อไปได้ ซึ่งรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษทั จัดการกองทุนรวมราย
ใหม่
2. ผู้ดูแลผลประโยชน์ :
ชื่อ : ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
ทีอ่ ยู่ : เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-470-5920 โทรสาร : 02-470-1996
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
(1) สิทธิของผูด้ ูแลผลประโยชน์
(1.1) ได้รบั ค่าธรรมเนียมตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจาก ผูส้ ั ่งซื้อหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุนและ
กองทุนรวม”
(1.2) บอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ ตามเงื่อนไขทีก่ าหนดไว้ในสัญญาดังกล่าว ทัง้ นี้ โดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
(2) หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของผูด้ ูแลผลประโยชน์
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล บาลานซ์ แอลโลเคชันเพื
่ ่อการเลี้ยงชีพ
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(2.1) ดูแลให้บริษทั จัดการปฏิบตั ติ ามหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบให้เป็ นไปตามโครงการจัดการกองทุนภายใต้
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และประกาศสานักงาน ทีอ่ อกตามพระราชบัญญัตดิ งั กล่าว หรือประกาศและคาสั ่งต่างๆ ทัง้ ทีม่ อี ยู่ใน
ปั จจุบนั และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม ทีก่ าหนดให้เป็ นหน้าทีข่ องบริษทั จัดการโดยเคร่งครัด
(2.2) ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพย์สนิ ของกองทุนโดยแยกทรัพย์สนิ ของกองทุนออกจากทรัพย์สนิ ของผูด้ ูแล
ผลประโยชน์และทรัพย์สนิ ของลูกค้าอื่นจนกว่าจะจดทะเบียนยกเลิกกองทุน พร้อมทัง้ ดูแลให้การเบิกจ่ายของกองทุน
เป็ นไปตามทีร่ ะบุไว้ในโครงการ โดยต้องเก็บรักษาหรือฝากไว้อย่างปลอดภัยทีผ่ ดู้ ูแลผลประโยชน์ หรือบริษทั ศูนย์รบั
ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด หรือธนาคารแห่งประเทศไทย เว้นแต่บริษทั จัดการจะอนุญาตหรือตกลงเป็ นอย่าง
อื่น ทัง้ นี้หากมีการเปลี่ยนแปลงสถานทีเ่ ก็บรักษาทรัพย์สนิ ต้องได้รบั ความยินยอมจากบริษทั จัดการ รับเงินต่างๆ ที่
กองทุนจะพึงได้รบั จากการจัดตัง้ และดาเนินงานของกองทุน เช่น เงินจองซื้อหน่วยลงทุน เงินปั นผล และดอกเบี้ยจาก
หลักทรัพย์ เงินได้จากการจาหน่ายหรือเวนคืนหลักทรัพย์ และเงินอื่นใดของกองทุนและนาเข้าไว้ในบัญชีเงินฝาก และ/
หรือ บัญชีทรัพย์สนิ ของกองทุน
(2.3) จัดให้มกี ารรับมอบ เปลี่ยนแปลง จาหน่าย ส่งมอบ และโอนหลักทรัพย์ต่างๆ 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
จากการขายคืนของ ผูถ้ อื หน่วยลงทุนในแต่ละวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนตามคาสั ่งของบริษทั จัดการ
(2.6) ให้ความเห็นชอบแก่บริษทั จัดการในการที่บริษทั จัดการเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผถู้ อื หน่วย
ลงทุนทีไ่ ด้มคี าสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเนื่องจากมีเหตุจาเป็ นทาให้ไม่สามารถ จาหน่ าย จ่าย โอนหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สนิ ของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล
(2.7) ให้ความเห็นชอบแก่บริษทั จัดการในการที่บริษทั จัดการไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขาย
คืนหน่วยลงทุนทีไ่ ด้รบั ไว้แล้ว หรือหยุดรับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน หากเห็นว่ามีเหตุจาเป็ นทาให้ไม่
สามารถ จาหน่ าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล หรือไม่สามารถคานวณมูลค่า
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
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล บาลานซ์ แอลโลเคชันเพื
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(2.11) ให้ความเห็นเกี่ยวกับการจัดการกองทุนของบริษทั จัดการ เพื่อประกอบกับข้อมูลอื่นๆ ทีบ่ ริษทั จัดการเป็ นผูจ้ ดั หาในการ
จัดทารายงานดังนี้
1) รายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปี บญ
ั ชีหรือปี ปฏิทิน โดยส่งให้บริษทั จัดการภายใน 30 วันนับตัง้ แต่วนั ถัด
จากวันสิน้ รอบระยะเวลาหกเดือนดังกล่าว
2) รายงานทุกรอบปี บญ
ั ชี โดยส่งให้บริษทั จัดการภายใน 60 วัน นับแต่วนั สิน้ ปี บญ
ั ชีนัน้
(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 ูด้ ูแลผลประโยชน์ได้รบั ข่าวเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากตลาดหลักทรัพย์
(2.15) จัดทารายงาน และบัญชี ดังต่อไปนี้ และส่งให้แก่บริษทั จัดการ
1) รายงานเป็ นลายลักษณ์อกั ษรถึงผลในการดาเนินการตามคาสั ่งของบริษทั จัดการเกี่ยวกับการรับและจาหน่าย
หลักทรัพย์ การรับเงินปั นผล ดอกเบี้ย และอื่นๆ
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 จัดการกระทาการหรืองดเว้นกระทาการจน
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนหรือไม่ปฏิบตั ติ ามหน้าทีต่ ามมาตรา 125 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 5 วันนับแต่วนั ทีผ่ ดู้ ูแลผลประโยชน์รถู้ งึ เหตุการณ์ดงั กล่าว
(2.18) ดูแลและตรวจสอบสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานของกองทุนตามทีเ่ ห็นสมควร 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
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(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
รายใหม่จะเสร็จสิน้ และผูด้ ูแลผลประโยชน์รายใหม่สามารถทาหน้าทีไ่ ด้ทนั ที เว้นแต่บริษทั จัดการหรือผูม้ อี านาจตาม
กฎหมายจะมีคาสั ่งเป็ นอย่างอื่น
(2.22) แจ้งการเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทารายงานในเรื่องดังกล่าว พร้อมทัง้ แสดงเหตุผล และ
หลักฐานทีไ่ ด้ให้ความเห็นชอบหรือทีไ่ ด้ให้การรับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชย
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) ดาเนินการอื่นๆ ตามทีก่ าหนดไว้ในสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ ทัง้ นี้ต้องไม่ขดั ต่อกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศของสานักงาน หรือ ประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ผูด้ ูแลผลประโยชน์มอี านาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบตามทีก่ าหนดไว้ในสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ข องกองทุน
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 ่นื เว้นแต่เป็ นการเรียกค่าตอบแทนใน
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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
เงื่อนไขการเปลี่ยนผูด้ ูแลผลประโยชน์ :
บริษทั จัดการจะเปลี่ยนตัวผูด้ ูแลผลประโยชน์ ภายใต้เงื่อนไขสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่ง
หรือทัง้ หมดดังต่อไปนี้ ทัง้ นี้ โดยได้รบั อนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
(1) เมื่อบริษทั จัดการหรือผูด้ ูแลผลประโยชน์มคี วามประสงค์จะบอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์โดยบอกกล่าว
ให้อกี ฝ่ ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไม่น้อยกว่ า 90 วัน
(2) ในกรณีทบี่ ริษทั จัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ ายหนึ่งไม่ปฏิบตั ติ ามหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีไ่ ด้ตกลงไว้
ผูด้ ูแลผลประโยชน์หรือบริษทั จัดการอาจบอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ โดยบอกกล่าวให้อกี ฝ่ ายหนึ่ง
ทราบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน
(3) ในกรณีทมี่ กี ารเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการจัดการโครงการ หรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายอื่นใดในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของกองทุนรวมอันจะมีผลให้บริษทั จัดการและผูด้ ูแลผลประโยชน์ไม่สามารถตกลงทีจ่ ะ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ให้สอดคล้องกับกฎหมายหรือประกาศดังกล่าว ทัง้ นี้เนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว มีผลให้เป็ นการเพิม่ ภาระหน้าทีแ่ ก่ผู้ดูแลผลประโยชน์ และผูด้ ูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับ
หน้าทีด่ งั กล่าวต่อไป ผูด้ ูแลผลประโยชน์มสี ทิ ธิบอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้บริษทั
จัดการทราบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
(4) ในกรณีทผี่ ถู้ อื หน่วยลงทุนให้ความเห็นชอบมีมติโดยเสียงข้างมากซึ่งคิดตามจานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่ง
ของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนเรียกร้องให้มกี ารเปลี่ยนแปลงผูด้ ูแลผลประโยชน์โดย
บริษทั จัดการจะบอกกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
(5) ในกรณีทผี่ ดู้ ูแลผลประโยชน์มคี ุณสมบัตไิ ม่เป็ นไปตามประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยคุณสมบัตขิ อง
ผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม บริษทั จัดการจะดาเนินการให้ผดู้ ูแลผลประโยชน์จดั การแก้ไขคุณสมบัตใิ ห้
ถูกต้องภายใน 15 วันนับแต่วนั ทีบ่ ริษทั จัดการทราบเหตุดงั กล่าว และจะแจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้สานักงานทราบ
ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ทีไ่ ด้แก้ไขเสร็จสิน้
ในกรณีทผี่ ู้ดูแลผลประโยชน์มไิ ด้ทาการแก้ไขคุณสมบัตใิ ห้ถูกต้องภายในกาหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง บริษทั
จัดการจะดาเนินการขออนุญาตเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับ
แต่วนั ทีค่ รบกาหนดเวลาดังกล่าว และเมื่อได้รบั อนุญาตจากสานักงานแล้วบริษทั จัดการจะแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์
รายใหม่แทนโดยพลัน ทัง้ นี้เว้นแต่สานักงานมีคาสั ่งเป็ นอย่างอื่น
(6) ในกรณีทผี่ ูด้ ูแลผลประโยชน์นาข้อมูลต่างๆ ทีเ่ กี่ยวกับการจัดการกองทุนรวม หรือข้อมูลอื่นทีเ่ กี่ยวข้องไปเปิ ดเผย
หรือใช้ในทางทีก่ ่อหรืออาจก่อความเสียหายต่อกองทุนรวมหรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์เอง บริษทั
จัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ได้ ทัง้ นี้การบอกเลิกสัญญาจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 15 วัน
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กรณีทมี่ เี หตุต้องเปลี่ยนผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทาให้การเป็ นผูด้ ูแลผลประโยชน์สนิ้ สุดลง ให้ผดู้ ูแล
ผลประโยชน์จดั การโอนทรัพย์สนิ และเอกสารหลักฐานทัง้ หมดของกองทุนรวมให้แก่ผดู้ ูแลผลประโยชน์รายใหม่หรือ
ตามคาสั ่งของบริษทั จัดการหรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมตลอดถึงการดาเนินการอื่นใดทีจ่ าเป็ นเพื่อให้
การโอนทรัพย์สนิ และเอกสารทัง้ หลายเป็ นไปโดยเรียบร้อยภายใน 30 วัน นับตัง้ แต่วนั ถัดจากการเป็ นผู้ดูแล
ผลประโยชน์สนิ้ สุดลง
ในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์กระทาการอันเป็ นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีไ่ ม่เข้า
ข้อยกเว้นให้กระทาได้ หากเป็ นกรณีทมี่ นี ัยสาคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมมี
อานาจบอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ได้
สถานทีเ่ ก็บรักษาทรัพย์สนิ กองทุนรวม :
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กทม. 10400
โทรศัพท์ 02-273-2997, 02-470-3207
โทรสาร : 02-470-1995-7
และ/หรือผูด้ ูแลผลประโยชน์รายใหม่ทบี่ ริษทั จัดการจะแต่งตัง้ ขึน้ ในกรณีทมี่ ีการเปลี่ยนแปลงผูด้ ูแลผลประโยชน์ของ
กองทุนรวม และ/หรือหน่วยงานอื่นใดทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.อนุญาต
3. ผู้สอบบัญชี :
ชื่อ : นาย อนุสรณ์ เกียรติกงั วาฬไกล
ทีอ่ ยู่ : บริษทั เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จากัด 47 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2294-8504, 0-2264-8587
โทรสาร 0-2294-2345
ชื่อ : นาง ขวัญใจ เกียรติกงั วาฬไกล
ทีอ่ ยู่ : บริษทั เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จากัด 47 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2294-8504, 0-2264-8587
โทรสาร 0-2294-2345
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
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โทร.0-2686-9500
5. ผู้จดั จาหน่ าย : ไม่มี
6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน :
ชื่อ : บริษทั หลักทรัพย์ฟินันซ่า จากัด
ทีอ่ ยู่ : ชัน้ 12A อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ : (02) 697-3875
และสาขาของ บริษทั หลักทรัพย์ ฟิ นันซ่า จากัด (ถ้ามี)
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
บริษทั จัดการอาจแต่งตัง้ ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเพิม่ เติมหรือยกเลิกการแต่งตัง้ ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนใน
ภายหลัง ในกรณีของการแต่งตัง้ ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเพิม่ เติม ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนดังกล่าวอาจเป็ น
บุคคลธรรมดาหรือนิตบิ ุคคลทีส่ านักงานได้ให้ความเห็นชอบเพื่อทาหน้าทีเ่ ป็ นผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนของกองทุน โดย
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ จะต้องปฏิบตั ิงานได้ภายใต้ระบบงานเดียวกันกับผูส้ นับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืนทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีอ่ ยู่ก่อนแล้ว
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
(1) สิทธิของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
(1.1) ได้รบั ค่าธรรมเนียม ตามทีร่ ะบุไว้ในสัญญาแต่งตัง้ ผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน
(1.2) บอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนตามเงื่อนไขทีก่ าหนดไว้ในสัญญาแต่งตัง้ ผูส้ นับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืน
(2) หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
(2.1) ให้จดั วางเอกสารเผยแพร่ ณ สานักงานใหญ่และสาขา (ถ้ามี) ของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเกี่ยวกับกองทุน
รวมทัง้ ดาเนินการด้วยความร่วมมือของบริษทั จัดการในการเผยแพร่มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคารับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุน 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
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(2.6) ยืนยันการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ส่งมอบหรือรับมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกากับภาษี
และเอกสารอื่นใดทีเ่ กี่ยวข้อง
(2.7) คืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผซู้ ้อื ทีไ่ ม่ได้รบั การจัดสรรหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขทีร่ ะบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม
(2.8) ให้ความร่วมมือกับบริษทั จัดการในการแจ้งหรือติดต่อกับผูส้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุน หรือผูถ้ อื หน่วยลงทุนเมื่อมีความจาเป็ นที่
จะต้องแจ้งหรือติดต่อเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของผูส้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุน หรือผูถ้ อื หน่วยลงทุน หรือเมื่อมีเหตุจาเป็ นอื่นใด
(2.9) ทาการอื่นใดทีเ่ กี่ยวข้องกับหน้าทีด่ งั กล่าวข้างต้น
(2.10) ดาเนินการอื่นๆ ตามทีก่ าหนดไว้ในสัญญาแต่งตัง้ ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ตลอดจนหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนตามหลักเกณฑ์ และวิธกี ารทีพ่ ระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึงกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
7. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) : ไม่มี
8. ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายที่ไม่ได้เป็ นผู้ดูแลสภาพคล่อง) : ไม่มี
9. ที่ปรึกษา :
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะแต่งตัง้ เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการแต่งตัง้ ทีป่ รึกษาการลงทุนในภายหลัง โดยไม่ถอื เป็ นการ
แก้ไขเพิม่ เติมโครงการ โดยทีป่ รึกษาการลงทุนดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัตติ ามประกาศหรือกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้อง และบริษทั
จัดการจะแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบต่อไป
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะแต่งตัง้ เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการแต่งตัง้ บุคคล คณะบุคคล และ/หรือนิตบิ ุคคลเพื่อเป็ นที่
ปรึกษากองทุนในภายหลัง โดยไม่ถอื ว่าเป็ นการแก้ไขเพิม่ เติมโครงการ ทัง้ นี้ ทีป่ รึกษากองทุนทีบ่ ริษทั จัดการจะแต่งตัง้ ขึน้
ดังกล่าวจะไม่มอี านาจควบคุมการดาเนินการของบริษทั จัดการแต่อย่างใด
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 จัดการหรือผ่านผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ได้ตาม
หลักเกณฑ์และวิธกี ารทีก่ าหนดไว้ในข้อ“การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในหนังสือชี้ชวน”
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13.2. สิทธิในการรับเงินปั นผล :
13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน :
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ตามที่กฎหมายกาหนด
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 โดยบริษทั
จัดการจะจัดให้มีการชาระบัญชีตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารตามที่กาหนดไว้ในโครงการนี้
13.7. สิทธิประโยชน์อ่นื ๆ :
13.7.1. สิทธิในการจานาหน่วยลงทุน
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไม่สามารถจานาได้ตามทีก่ ฎหมายกาหนด
13.7.2. สิทธิในการได้รบั ชาระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นแทนเงิน
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนมีสทิ ธิได้รบั ชาระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่น แทนเงินได้ ในกรณีที่
กองทุนไม่สามารถชาระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนได้ตามทีก่ าหนดในข้อ “การชาระค่ารับซื้อ
คืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นแทนเงิน”
13.7.3. สิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผูถ้ อื หน่วยลงทุน
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีป่ ระสงค์จะแจ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลทีไ่ ด้แจ้งไว้เมื่อเปิ ดบัญชีผถู้ อื หน่วยลงทุนหรือเมื่อเปิ ด
บัญชีกองทุน ต้องกรอกใบคาขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล และยื่นให้แก่บริษทั จัดการหรือนายทะเบียนเพื่อแก้ไข
ข้อมูล โดยผูถ้ อื หน่วยลงทุนต้องยื่นเอกสารประกอบ (ถ้ามี) เพื่อให้นายทะเบียนดาเนินการแก้ไขข้อมูลในทะเบียนผู้
ถือหน่วยลงทุนหรือบัญชีกองทุนต่อไป โดยผูถ้ อื หน่วยลงทุนต้องรับทราบและยินยอมทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขที่
กาหนดในใบคาขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล
13.7.4. สิทธิในการได้รบั ประโยชน์ต่างๆ ทีก่ องทุนจัดไว้ให้สาหรับผูถ้ อื หน่วยลงทุน
ในอนาคต เมื่อได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษทั จัดการอาจจัดหาสิทธิประโยชน์
ต่างๆ ให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนของกองทุนเพิม่ เติม โดยผูถ้ อื หน่วยลงทุนมีสทิ ธิทจี่ ะได้รบั ประโยชน์นี้อย่างเท่าเทียมกัน
ทุกราย ทัง้ นี้ บริษทั จัดการถือว่าได้รบั มติจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนแล้ว อย่างไรก็ตาม สิทธิประโยชน์ต่างๆ เหล่านี้มไิ ด้
ช่วยให้ระดับความเสีย่ งและผลตอบแทนจากการลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนเปลี่ยนแปลงเพิม่ ขึน้ หรือลดลง
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อนึ่ง เนื่องจากบริษทั จัดการเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดหาสิทธิประโยชน์ต่างๆ เอง บริษทั จัดการจึงขอ
สงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้สทิ ธิประโยชน์ต่างๆ ในอนาคตได้ โดย
จะแจ้งให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทราบก่อน
13.8. อื่น ๆ :
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนมีความรับผิดจากัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนทีย่ งั ส่งใช้แก่บริษทั จัดการกองทุนรวมไม่ครบ
การทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้
ถือว่าผูถ้ อื หน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับทีจ่ ะผูกพันตามข้อกาหนดในข้อผูกพันซึ่งลงนามโดยผูด้ ูแลผลประโยชน์ทไี่ ด้รบั การ
แต่งตัง้ จากบริษทั จัดการกองทุนรวมโดยชอบ
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนมีสทิ ธิเรียกให้บริษทั จัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วน
ของทุนของกองทุนรวมทีต่ นถือ ทัง้ นี้ ในกรณีทมี่ กี ารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รบั ประโยชน์ตอบแทนหรือ
การคืนเงินทุนของผูถ้ 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 หน่ วยลงทุนในทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนตามรายละเอียดใน “ใบคาขอ
เปิ ดบัญชีกองทุน และ/หรือ บัญชีผถู้ อื หน่วยลงทุน” และ “ใบคาสั ่งซื้อหน่วยลงทุน” เมื่อผูส้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุนได้ชาระ
เงินค่าซื้อหน่วยลงทุนครบถ้วนแล้ว
(2) นายทะเบียนหน่วยลงทุนซึ่งได้รบั มอบหมายจากบริษทั จัดการจะออก “หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน” หรือ
เอกสาร/ข้อความใดซึ่งไม่จากัดรูปแบบและวิธกี ารอันสามารถเป็ นหลักฐานได้ทุกครัง้ ทีม่ ีการสั ่งซื้อหรือขายคืนหน่วย
ลงทุน เพื่อเป็ นการยืนยันจานวนหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน โดยจะจัดส่งให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนภายใน 15
วันทาการนับแต่วนั ทาการถัดจากวันทีท่ ารายการนัน้ ๆ ทัง้ นี้ ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถแสดงความประสงค์ขอรับ
หนังสือเพื่อรับรองสิทธิการถือหน่วยลงทุน ณ ขณะใดขณะหนึ่งได้ โดยติดต่อยังบริษทั จัดการ หรือผูส้ นับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืน
นายทะเบียนหน่วยลงทุนและ/หรือบริษทั จัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหน่วยลงทุนทีป่ รากฏในระบบนายทะเบียน
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนของบริษทั จัดการเป็ นรายการทีเ่ ป็ นปั จจุบนั และถูกต้อง
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข/เปลี่ยนแปลง/เพิม่ เติม เอกสาร ข้อความ รวมถึงวิธกี ารแจ้ง และ/หรือ
การดาเนินการใดๆ เพื่อเป็ นหลักฐานการยืนยันจานวนหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนในอนาคต โดยบริษทั
จัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนการแก้ไข/เปลี่ยนแปลง/เพิม่ เติม นัน้ ทัง้ นี้ เป็ นไปเพื่อประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วย
ลงทุนเป็ นสาคัญ
14.3. เอกสารแสดงสิทธิทางภาษี
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บริษทั จัดการจะออกและส่งมอบเอกสารสิทธิทางภาษีแก่ผลู้ งทุนเพื่อประโยชน์ในการขอสิทธิประโยชน์ทางภาษี ตาม
เงื่อนไขดังนี้
14.3.1. หนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ให้แก่ผู้
ลงทุนในหน่วยลงทุนภายในสิน้ เดือนกุมภาพันธ์ของปี ถดั จากปี ที่ผถู้ อื หน่วยลงทุนทารายการซื้อ ขาย หรือ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนนาหนังสือรับรองนี้เป็ นหลักฐานในการยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษีเงินได้ตามทีก่ ฎหมายกาหนด
ในกรณีทผี่ ถู้ อื หน่วยลงทุนทาการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็ น
กองทุนภายใต้การบริหารจัดการของบริษทั จัดการหรือบริษทั จัดการอื่น (กองทุนต้นทาง) ไปยังกองทุนรวมเพื่อ
การเลี้ยงชีพอีกกองทุนหนึ่งภายใต้การบริหารจัดการของบริษทั จัดการ นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนังสือ
รับรองการซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนเฉพาะส่วนทีซ่ ้อื ใหม่จากบริษทั จัดการในปี ภาษีนัน้ ๆ เท่านัน้
เพื่อเป็ นหลักฐานในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ตามทีก่ ฎหมายกาหนด
14.3.2. หนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
ในกรณีทผี่ ถู้ อื หน่วยลงทุนทาการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพกองทุนหนึ่งภายใต้
การบริหารจัดการของบริษทั จัดการ ไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอีกกองทุนหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็ นกองทุน
ภายใต้การบริหารจัดการของบริษทั จัดการหรือบริษทั จัดการอื่น นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนังสือ
รับรองการโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน เพื่อเป็ นหลักฐานในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้
ตามทีก่ ฎหมายกาหนด
14.3.3. หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่ ่าย จากผลประโยชน์ที่ได้รบั จากการขายคืนหน่วยลงทุน
นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย จากผลประโยชน์ทไี่ ด้รบั จากการขายคืน
หน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ ในกรณีทผี่ ถู้ อื หน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนโดย
มิได้ด้วยเหตุสูงอายุ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวติ หรือด้วยเหตุอ่นื ตามทีก่ ฎหมายภาษีอากรจะกาหนดขึน้ ใน
อนาคต เพื่อเป็ นหลักฐานในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ในปี ภาษีนนั ้
บริษทั จัดการกองทุนรวมจะจัดทาหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน เพื่อให้ผถู้ อื หน่วย
ลงทุนสามารถใช้อ้างอิงต่อบริษทั จัดการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได้
ในกรณีทผี่ ถู้ อื หน่วยลงทุนจาเป็ นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษทั จัดการกองทุนรวมต้องจัดทาใบหน่วยลงทุนมอบ
ให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน
15. กาหนดเวลา วิ ธีการ และข้อจากัดในการจ่ายเงิ นปันผลแก่ผ้ถู ือหน่ วยลงทุน : ไม่มี
16. วิ ธีการชาระเงิ นหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผ้ถู ือหน่ วยลงทุน :
หากมีการผิดนัดชาระหนี้หรือมีพฤติการณ์ว่าผูอ้ อกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมจะไม่สามารถ
ชาระหนี้ได้ บริษทั จัดการจะรับชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สนิ อื่นทัง้ ทีเ่ ป็ นหลักประกันและมิใช่หลักประกันเพื่อกองทุนรวมตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี ารจัดการกองทุนรวม เกี่ยวกับการดาเนินการในกรณีทผี่ อู้ อกตราสาร
แห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชาระหนี้ ดังนี้
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล บาลานซ์ แอลโลเคชันเพื
่ ่อการเลี้ยงชีพ
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16.1. กรณีทบี่ ริษทั จัดการได้บนั ทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็ นศูนย์
16.1.1. เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็ นศูนย์ ผูถ้ อื หน่วยลงทุนทุกรายทีม่ ชี ่อื อยู่ในทะเบียนผู้
ถือหน่วยลงทุน ณ วันทีบ่ ริษทั จัดการได้บนั ทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็ นศูนย์เป็ นผูม้ สี ทิ ธิในเงิน
ได้สุทธิจากทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการรับชาระหนี้
16.1.2. เมื่อได้รบั ทรัพย์สนิ มาจากการรับชาระหนี้ บริษทั จัดการจะไม่นาทรัพย์สนิ ดังกล่าวและเงินได้สุทธิจากทรัพย์สนิ
อื่นทีไ่ ด้จากการรับชาระหนี้ มารวมคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม และจะจาหน่ายทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จาก
การรับชาระหนี้ในโอกาสแรกทีส่ ามารถกระทาได้โดยคานึงถึงประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ เว้นแต่
กรณีทผี่ ถู้ อื หน่วยลงทุนทีม่ สี ทิ ธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สนิ อื่นทีไ่ ด้จากการรับชาระหนี้ตกลงรับชาระหนี้ดว้ ย
ทรัพย์สนิ ดังกล่าวแทนเงิน ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ มาคมบริษทั จัดการลงทุนกาหนดโดยได้รบั ความ
เห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในระหว่างทีบ่ ริษทั จัดการยังไม่สามารถจาหน่ ายทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จาก
การรับชาระหนี้ บริษทั จัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินนัน้ ได้ และในกรณีทมี่ ีค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ทรัพย์สนิ บริษทั จัดการจะจ่ายจากเงินสารอง รายได้หรือผลประโยชน์ทไี่ ด้จากการบริหารทรัพย์สนิ นัน้
16.1.3. เมื่อมีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สนิ อื่นทีไ่ ด้จากการรับชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สนิ อื่นในแต่ละครัง้ บริษทั จัดการจะเฉลี่ยเงิน
ได้สุทธิจากทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการรับชาระหนี้คนื ให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนทีม่ สี ทิ ธิในเงินได้สุทธินัน้ ภายใน 45 วัน
นับแต่วนั ทีม่ เี งินได้สุทธิจากทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการชาระหนี้ และจะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเฉลี่ยเงินคืนไปยัง
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทาการนับแต่วนั ทีบ่ ริษทั จัดการได้เฉลี่ยเงินคืน เว้นแต่สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผันระยะเวลาการเฉลี่ยเงินคืนเป็ นอย่างอื่น
ในการเฉลี่ยเงินคืนในแต่ละครัง้ ตามวรรคหนึ่ง หากบริษทั จัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่าเงินได้สุทธิจากทรัพย์สนิ
อื่นทีไ่ ด้จากการรับชาระหนี้ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน บริษทั จัดการอาจ
นาเงินได้สุทธิจากทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการรับชาระหนี้ดงั กล่าวไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่การเฉลี่ย เงินคืนให้แก่ผถู้ อื
หน่วยลงทุนจะคุม้ กับภาระค่าใช้จ่าย ทัง้ นี้ หากบริษทั จัดการได้จาหน่ายทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการรับชาระหนี้ดว้ ย
ทรัพย์สนิ อื่นจนครบถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สุทธิจากทรัพย์สนิ อื่นทีไ่ ด้จากการรับชาระหนี้นนั ้ ไม่คุ้มกับ
ภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืน บริษทั จัดการอาจนาเงินได้สุทธิจากทรัพย์สนิ อื่นทีไ่ ด้จากการรับชาระหนี้
ดังกล่าวมารวมคานวณเป็ นมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวมก็ได้
16.1.4. เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็ นศูนย์แล้ว ต่อมาปรากฏว่ากองทุนรวมได้รบั ชาระหนี้
ตามตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็ นเงิน บริษทั จัดการจะปฏิบตั ติ ามความในข้อ 5.1.3 โดยอนุโลม
16.2. กรณีทบี่ ริษทั จัดการไม่ได้บนั ทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็ นศูนย์
16.2.1. ก่อนการรับชาระหนี้ด้วยทรัพย์สนิ อื่นทีม่ ใิ ช่หลักประกันในแต่ละครัง้ บริษทั จัดการจะต้องได้รบั ความเห็นชอบจาก
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนโดยมติพเิ ศษและบริษทั จัดการจะระบุรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนรวมจะได้จากการ
รับชาระหนี้ มูลค่าของทรัพย์สนิ ประมาณการค่าใช้จ่าย พร้อมเหตุผลและความจาเป็ นในการรับชาระหนี้
16.2.2. เมื่อได้รบั ทรัพย์สนิ มาจากการรับชาระหนี้ บริษทั จัดการจะนาทรัพย์สนิ ดังกล่าวมารวมคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ
สุทธิของกองทุนรวม โดยจะกาหนดราคาทรัพย์สนิ นัน้ เพื่อใช้ในการคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ มาคมกาหนดโดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน และจะดาเนินการกับทรัพย์สนิ
ทีไ่ ด้จากการชาระหนี้ ดังนี้
(1) กรณีเป็ นทรัพย์สนิ ประเภททีก่ องทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษทั จัดการอาจมีไว้ซ่งึ ทรัพย์สนิ
ดังกล่าวต่อไปเพื่อเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมก็ได้
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล บาลานซ์ แอลโลเคชันเพื
่ ่อการเลี้ยงชีพ

16

ข้อผูกพัน
(2)

กรณีเป็ นทรัพย์สนิ ประเภททีก่ องทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษทั จัดการจะจาหน่าย
ทรัพย์สนิ ดังกล่าวในโอกาสแรกทีส่ ามารถกระทาได้โดยคานึงถึงประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุ นเป็ นสาคัญ
และในระหว่างทีบ่ ริษทั จัดการยังไม่สามารถจาหน่ายทรัพย์สนิ ดังกล่าว บริษทั จัดการอาจจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ ดังกล่าวก็ได้ ในกรณีทมี่ ีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สนิ บริษทั จัดการจะจ่าย
จากทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม
16.3. ในกรณีทมี่ พี ฤติการณ์ว่าผูอ้ อกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชาระหนี้ได้
บริษทั จัดการจะดาเนินการให้ผถู้ อื หน่วยทุกรายทีม่ ชี ่อื อยู่ในทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน ณ วันทีม่ พี ฤติการณ์ว่าผูอ้ อกตรา
สารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชาระหนี้ได้ เป็ นผูม้ สี ทิ ธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สนิ อื่นทีไ่ ด้จากการ
รับชาระหนี้กไ็ ด้ ทัง้ นี้ ในการดาเนินการดังกล่าว บริษทั ไม่ต้องนาตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องนัน้ มารวมคานวณ
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
การชาระเงินหรือทรัพย์สนิ อื่นให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน บริษทั จัดการกองทุนรวมจะชาระให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนทีป่ รากฏชื่อ
ตามทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน ณ เวลาทีก่ าหนด เท่านัน้
17. การจัดทาทะเบียนหน่ วยลงทุน การโอนหน่ วยลงทุน และข้อจากัดในการโอนหน่ วยลงทุน :
ในกรณีทผี่ ถู้ อื หน่วยลงทุนมีคาสั ่งให้บริษทั จัดการกองทุนรวมโอนย้ายการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
ไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่น บริษทั จัดการกองทุนรวมต้องโอนเงินลงทุนในหน่วยลงทุนพร้อมด้วยผลประโยชน์ทงั ้ หมด
ภายใน 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 แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนทีป่ รากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน หากได้กระทาตามข้อกาหนดในข้อผูกพันหรือตาม
กฎหมายแล้ว ให้ถอื ว่าบริษทั จัดการกองทุนรวมได้ดาเนินการตามอานาจหน้าทีแ่ ล้ว
บริษทั จัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่ วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจานาหน่วยลงทุน ในกรณีดงั นี้
(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็ นกองทุนรวมทีเ่ สนอขายต่อผู้ลงทุนทีม่ ใิ ช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะทาให้ผถู้ อื
หน่วยลงทุนไม่เป็ นผูล้ งทุนสถาบัน ผูล้ งทุนรายใหญ่ หรือผูม้ เี งินลงทุนสูง ตามทีก่ าหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้น
แต่เป็ นการโอนทางมรดก
(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็ นกองทุนรวมทีเ่ สนอขายต่อผูล้ งทุนสถาบันหรือผูล้ งทุนรายใหญ่พเิ ศษ และการโอนหน่วย
ลงทุนจะทาให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนไม่เป็ นผูล้ งทุนสถาบันหรือผูล้ งทุนรายใหญ่พเิ ศษ ตามทีก่ าหนด ในโครงการจัดการกองทุน
รวม เว้นแต่เป็ นการโอนทางมรดก
(ค) การโอนหรือการจานาหน่ วยลงทุน ดังนี้
1. หน่วยลงทุนทีบ่ ริษทั จัดการกองทุนรวมขายให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็ นกองทุนรวม
หุน้ ระยะยาวทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล บาลานซ์ แอลโลเคชันเพื
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18. ข้อจากัดการถือหน่ วยลงทุน และข้อจากัดในการใช้สิทธิ ออกเสียง (ถ้ามี) :
กรณีผถู้ อื หน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนรวม บริษทั
จัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนทีเ่ กินกว่า 1 ใน 3 เว้นแต่กรณีที่มกี ารแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผถู้ อื
หน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผูถ้ อื หน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจานวนทีถ่ อื อยู่
19. หลักเกณฑ์และวิ ธีการในการขอมติ ของผู้ถือหน่ วยลงทุน :
ในการแก้ไขเพิม่ เติมโครงการใด หากไม่สามารถดาเนินการตามมติโดยเสียงข้างมาก หรือมติพเิ ศษของผูถ้ อื หน่วยลงทุนได้
เนื่องจากข้อจากัดดังต่อไปนี้ บริษทั จัดการกองทุนรวมอาจดานินการขอรับความเห็นชอบจากสานักงานตามแนวทางทีส่ านักงาน
กาหนดได้
(1) การนับคะแนนเสียงของผุถ้ อื หน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุ นว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจากัดการ
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
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การแก้ไขเพิม่ เติมข้อผูกพันในเรื่องทีก่ ระทบต่อสิทธิของผูถ้ อื หน่วยลงทุนอย่างมีนัยสาคัญต้องได้รบั มติพเิ ศษของผูถ้ อื หน่วย
ลงทุน ทัง้ นี้ เรื่องทีก่ ระทบต่อสิทธิของผูถ้ อื หน่วยลงทุนอย่างมีนัยสาคัญ ให้รวมถึง
(ก) ข้อกาหนดเกี่ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน
(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 าระสาคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมทีแ่ 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 :
21.1. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : มี
21.2. รายละเอียดเพิม่ เติม :
ในกรณีที่บริษทั จัดการฝ่ าฝืนหรือไม่ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุ มตั ใิ ห้จดั ตัง้ กองทุนรวมแบบเป็ นการทัวไป
่ และ
การฝ่ าฝืนหรือการไม่ปฏิบตั นิ ัน้ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวมหรือผูล้ งทุน บริษทั จัดการจะแก้ไขเยียวยาความ
เสียหายโดยไม่ชกั ช้า โดยในกรณีทเี่ กิดข้อพิพาทระหว่างบริษทั จัดการกองทุนรวมและผูล้ งทุน บริษทั จัดการยินยอมให้นา
ข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ
22. การเลิ กกองทุนรวม :
22.1. เงื่อนไขในการเลิกกองทุน :
22.1.1. หากปรากฏว่ากองทุนมีผถู้ อื หน่วยลงทุนเป็ นจานวนดังนี้
(1) จานวนผูถ้ อื หน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 รายในวันทาการใด
(2) มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
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(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
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 หน่วยลงทุน
โดยรวม ทัง้ นี้ ให้นาความในข้อ (2) วรรคสองมาใช้บงั คับโดยอนุ โลม
22.1.2 เมื่อสานักงานมีคาสั ่งเลิกกองทุนรวมตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือเมื่อสานักงานมี
คาสั ่งเพิกถอนการอนุ มตั ใิ ห้จดั ตัง้ และจัดการกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัวไป
่ กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทีม่ ใิ ช่รายย่อย
22.1.3 เมื่อการอนุมตั ใิ ห้จดั ตัง้ กองทุนรวมเป็ นอันสิน้ สุดลงตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการจัดตัง้
กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัวไปและเพื
่
่อผูล้ งทุนทีม่ ใิ ช่รายย่อย และการเข้าทาสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล
22.1.4.สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอานาจเพิกถอนการอนุ มตั ใิ ห้จดั ตัง้ และจัดการกองทุนรวม ในกรณีทปี่ รากฏ
เหตุดงั ต่อไปนี้
(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
22.1.5. เมื่อได้รบั ความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากหรือมติพเิ ศษของผูถ้ อื หน่วย
22.1.6 กรณีทบี่ ริษทั จัดการได้รบั คาสั ่งให้เลิกกองทุนจากหน่วยงานทีม่ อี านาจตามกฎหมาย อาทิ คาสั ่งศาล คาสั ่ง
อนุญาโตตุลาการ และ/หรือกรณีปรากฏการณ์อ่นื ใดตามที่ระบุไว้ในโครงการนี้
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22.1.7. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะเลิกกองทุน โดยถือว่าเป็ นความเห็นชอบของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทุกรายแล้ว ในกรณี
ดังต่อไปนี้
(1) กรณีทมี่ กี ารเปลี่ยนแปลงในเรื่องกฎระเบียบของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับวงเงินทีไ่ ด้รบั อนุญาตให้นาไป
ลงทุนในต่างประเทศ
(2) กรณีมเี หตุทเี่ ชื่อได้ว่าเพื่อเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนโดยรวม
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 หน่วยลงทุนทราบภายใน 3 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ทาการที่ปรากฏเหตุตาม 22.1.1 โดยวิธกี ารดังนี้
(ก) แจ้งผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีม่ ชี ่อื อยู่ในทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนโดยช่องทางใดๆ ทีม่ หี ลักฐานว่าสามารถติดต่อผูถ้ อื
หน่วยลงทุนได้
(ข) แจ้งเป็ นหนังสือถึงผูด้ ูแลผลประโยชน์
(ค) แจ้งสานักงานผ่านระบบทีจ่ ดั ไว้บนเว็บไซต์ของสานักงาน
ข้อมูลทีแ่ จ้งให้ผูท้ เี่ กี่ยวข้องทราบ ต้องมีสาระสาคัญอย่างน้อยดังนี้
(1) บลจ. จะดาเนินการโอนย้ายการลงทุนของผูถ้ อื หน่วยไปยังกองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพอื่นตามแนวทางทีก่ าหนดในข้อ
ผูกพันโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยจากผูถ้ อื หน่วย
(2) ในกรณีทผี่ ถู้ อื หน่วยประสงค์จะโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพอื่นอีกทอดหนึ่ง 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 หน่วยจะสามารถดาเนินการเพื่อแจ้งโอนย้ายการลงทุนได้อย่าง
เหมาะสม
3. บริษทั จัดการกองทุนรวมจะดาเนินการโอนย้ายการลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่น
ตามดุลยพินิจของบริษทั จัดการโดยจะโอนย้ายไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่นทีม่ นี โยบายการลงทุน หรือความ
เสีย่ งทีใ่ กล้เคียงกับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพเดิม หรือโอนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพทีม่ คี วามเสีย่ งต่าสุดโดย
ไม่เก็บค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผูถ้ อื หน่วย
4. ในกรณีทผี่ ถู้ อื หน่วยลงทุนประสงค์จะโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่นอีกทอดหนึ่ง ผูถ้ อื หน่วย
สามารถแจ้งต่อบริษทั จัดการกองทุนรวมเพื่อโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่นทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุน
กาหนด และผูถ้ อื หน่วยจะได้รบั ยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนเมื่อเป็ นไปตามเงื่อนไขโดย
ครบถ้วนดังนี้
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4.1เป็ นการโอนย้ายตามคาสั ่งของผูถ้ อื หน่วยลงทุนเป็ นครัง้ แรกโดยโอนย้ายไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่นทีอ่ ยู่
ภายใต้การจัดการของบริษทั จัดการกองทุนรวมเดียวกัน
4.2 เป็ นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลาที่บริษทั 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 าหนดไว้ในโครงการโดยไม่ชกั ช้า
เมื่อได้ดาเนินการตามวรรคหนึ่งแล้วให้ถอื ว่าเป็ นการเลิกกองทุนรวมนัน้
ในกรณีที่ปรากฏว่ากองทุนเปิ ดมีผถู้ อื หน่วยลงทุนเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทจี่ ะต้องดาเนินการเพื่อเลิกกองทุนเปิ ดตามข้อ
“การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม” ให้บริษทั จัดการได้รบั การยกเว้นไม่ต้องปฏิบตั ใิ นเรื่องดังต่อไปนี้ ในกรณีที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีประกาศแก้ไขเพิม่ เติม บริษทั จัดการจะดาเนินการให้
เป็ นไปตามประกาศทีแ่ ก้ไขด้วย
(1) การจัดทาและจัดส่งหนังสือชี้ชวนใหม่ให้เป็ นปั จจุบนั ตามข้อ “สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษทั จัดการ”
หากวันทีป่ รากฏเหตุตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวเกิดขึน้ ก่อนหรือในวันทีค่ รบกาหนดจัดทาหรือจัดส่งหนังสือชี้ชวน
(2) การจัดทาและจัดส่งรายงานการลงทุนตามข้อ “สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษทั จัดการ” หากวันที่
ปรากฏเหตุตามหลักเกณฑ์ดงั 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 ก่อน
หรือในวันทีค่ รบกาหนดจัดส่งรายงาน
(5) การจัดทาและจัดส่งรายงานเพื่อแสดงข้อมูลตามข้อ “สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษทั จัดการ” หากวันที่
ปรากฏเหตุการณ์ตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวเกิดขึน้ ก่อนหรือในวันทีค่ รบกาหนดจัดทาหรือจัดส่งรายงาน
(6) การคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามข้อ
“วิธกี ารคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน” นับตัง้ แต่วนั ทีป่ รากฏเหตุตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว และการประกาศมูลค่าและราคาดังกล่าวตามข้อ
“วิธกี ารคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน” นับตัง้ แต่วนั ทีป่ รากฏเหตุตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว
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ข้อผูกพัน
23. การชาระบัญชีเมื่อเลิ กกองทุน :
เมื่อเลิกโครงการแล้วบริษทั จัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี้ เว้นแต่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะพิจารณาแก้ไข
เปลี่ยนแปลง เพิม่ เติมประกาศ กาหนด สั ่งการเห็นชอบ และ/หรือผ่อนผัน เป็ นอย่างอื่น
(1)
บริษทั จัดการจะจัดให้มีการชาระบัญชี โดยจะแต่งตัง้ ผูช้ าระบัญชีทสี่ านักงาน เห็นชอบ เพื่อดาเนินการคานวณ
รวบรวมทรัพย์สนิ จัดทาบัญชี ชาระหนี้สนิ จาหน่ายและแจกจ่ายทรัพย์สนิ แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน รวมทัง้ ทาการอย่างอื่น
ตามแต่จาเป็ นเพื่อชาระบัญชีของกองทุนให้เสร็จสิน้ โดยจะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี ารทีค่ ณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกาหนด สั ่งการ ผ่อนผัน และ/หรือเห็นชอบ
(2)
เมื่อชาระค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าภาระติดพัน เงินค่าตอบแทนในการชาระบัญชี และหนี้สนิ ทัง้ หมดของกองทุน
เสร็จสิน้ ผูช้ าระบัญชีจะดาเนินการเฉลี่ยคืนเงินให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน ตามมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิเท่าทีค่ งเหลืออยู่ตาม
สัดส่วนจานวนหน่วยลงทุนทีม่ ชี ่อื ปรากฏอยู่ในทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน ณ วันเลิกกองทุนรวม
(3)
ในกรณีทเี่ จ้าหนี้ของกองทุนไม่ได้ย่นื คาทวงหนี้แก่ผชู้ าระบัญชี หรือผูถ้ อื หน่วยลงทุนไม่มารับเงินหรือทรัพย์สนิ หรือไม่
ยื่นเช็คต่อธนาคารเพื่อให้ใช้เงินตามเช็คทีไ่ ด้รบั เนื่องจากการแจกจ่ายทรัพย์สนิ ให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน ผูช้ าระบัญชีจะ
ดาเนินการวางเงินตามจานวนหนี้หรือจานวนเงินตามเช็ค หรือวางทรัพย์สนิ อื่น ซึ่งได้หกั ค่าฤชาธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการวางเงินหรือทรัพย์สนิ ดังกล่าวแล้ว รวมทัง้ วางเงินประกันค่าฤชาธรรมเนียมไว้ ณ สานักงานวาง
ทรัพย์ตามกฎหมาย กฎข้อบังคับ และระเบียบเกี่ยวกับการวางทรัพย์ และจะแจ้งเป็ นหนังสือให้เจ้าหนี้ หรือผูถ้ อื หน่วย
ลงทุน ซึ่งมีช่อื ปรากฏในบัญชีและเอกสารหลักฐานของกองทุนรวมทราบถึงการวางเงินหรือทรัพย์สนิ ดังกล่าวโดยทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือโดยวิธอี ่นื ทีม่ หี ลักฐานการตอบรับ อีกทัง้ ยังจะดาเนินการใดๆ ตามความจาเป็ นเพื่อให้
สานักงาน เป็ นผูม้ สี ทิ ธิถอนเงินหรือทรัพย์สนิ ทีว่ างไว้ ซึ่งเจ้าหนี้หรือผูถ้ อื หน่วยลงทุนมิได้เรียกเอาภายใน 10 ปี นับแต่
วันถัดจากวันทีไ่ ด้รบั คาบอกกล่าวการวางเงินหรือทรัพย์สนิ ในฐานะทีเ่ ป็ นทรัพย์สนิ คงค้างของกองทุนรวม
(4)
ผูช้ าระบัญชีจะต้องชาระบัญชีให้เสร็จสิน้ ภายใน 90 วันนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันเลิกกองทุนรวม และเมื่อชาระบัญชีเสร็จ
สิน้ แล้ว ผูช้ าระบัญชีจะทาการยื่นคาขอจดทะเบียนเลิกกองทุนพร้อมทัง้ จัดส่งรายงานผลการชาระบัญชีตามแบบที่
สานักงาน ประกาศกาหนด ภายใน 30 วันนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันชาระบัญชีเสร็จสิน้ เว้นแต่ในกรณีทผี่ ถู้ อื หน่วยลงทุน
ไม่มารับเงินหรือทรัพย์สนิ หรือไม่ย่นื เช็คแก่ธนาคารเพื่อให้ใช้เงินตามเช็คทีไ่ ด้รบั เนื่องจากการแจกจ่ายทรัพย์สนิ ให้แก่
ผูถ้ อื หน่วยลงทุน ผูช้ าระบัญชีสามารถยื่นคาขอจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมได้เมื่อพ้นกาหนด 6 เดือนนับตัง้ แต่วนั ถัด
จากวันชาระบัญชีเสร็จสิน้ เว้นแต่มเี หตุผลจาเป็ นและสมควรโดยต้องได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ด้วย และหาก
ปรากฏว่ายังมีทรัพย์สนิ คงค้างอยู่ ผูช้ าระบัญชีจะจัดการโอนทรัพย์สนิ ดังกล่าวให้ตกเป็ นกรรมสิทธิ ์ของสานักงาน
โครงการจัดการกองทุนรวมทีผ่ ่านการอนุมตั จิ ากสานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิม่ เติมตามมาตรา 129 แห่ง
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทีแ่ นบท้ายข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่วยลงทุนกับบริษทั
จัดการกองทุนรวม ถือเป็ นส่วนหนึ่งของข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่วยลงทุนกับบริษทั จัดการกองทุนรวม
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