หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงกำร
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กองทุนเปิ ดพริ นซิ เพิ ล บำลำนซ์ อิ นคัม มีกำรลงทุนในต่ำงประเทศบำงส่วนซึ่งไม่เกิ นร้อยละ 79 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ จึงอำจทำให้ กองทุนมี
ควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนสกุลเงิ นบำท และสกุลเงิ นต่ำงประเทศที่ กองทุนไปลงทุน บริ ษัทจัดกำรอำจลงทุนในสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ ำเพื่อ
ป้ องกันควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน (Hedging) โดยขึ้นอยู่กบั ดุลยพิ นิจของบริ ษทั จัดกำร ซึ่งพิ จำรณำจำกสภำวะของตลำดกำรเงิ นในขณะนัน้
และปั จจัยอื่ นที่ เกี่ ยวข้อง เช่ น ทิ ศทำงของค่ำเงิ น ค่ำใช้จ่ ำยในกำรป้ องกัน ควำมเสี่ ยง เป็ นต้ น ทัง้ นี้ กองทุนไม่ได้ป้องกัน ควำมเสี่ ยงด้ำนอัตรำ
แลกเปลี่ยนทัง้ จำนวน ผู้ลงทุนอำจจะขำดทุนหรือได้รบั กำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยน/หรือได้รบั เงิ นคืนตำ่ กว่ำเงิ นทุนเริ่ มแรกได้
กองทุนอำจลงทุนในสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ ำ (Derivatives) เพื่อป้ องกันควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตรำแลกเปลี่ยนเงิ นตรำ ที่ อำจเกิ ดขึ้นได้จำกกำร
ลงทุนในต่ำงประเทศตำมควำมเหมำะสมและสภำวกำรณ์ ในแต่ละขณะขึ้นอยู่กบั ดุลยพิ นิจที่ผ้จู ดั กำรกองทุนเห็นเหมำะสม จึงอำจยังมีควำมเสี่ยง
จำกอัตรำแลกเปลี่ยนเงิ นเหลืออยู่ ซึ่งอำจทำให้ผ้ลู งทุนได้รบั ผลขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยนหรือได้รบั เงิ นคืนตำ่ กว่ำเงิ นลงทุนเริ่ มแรกได้ อีกทัง้
กำรทำธุรกรรมป้ องกันควำมเสี่ยงอำจมีต้นทุน ซึ่งทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจำกต้นทุนที่เพิ่ มขึ้น
กองทุนมีกำรแบ่งชนิ ดของหน่ วยลงทุนเป็ น 5 ชนิ ดได้แก่ ชนิ ดขำยคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติ ชนิ ดจ่ำยเงิ นปั นผล ชนิ ดสะสมมูลค่ำ ชนิ ดผู้ลงทุ น
สถำบัน และชนิ ดผู้ลงทุนกลุ่ม ทัง้ นี้ ผู้ลงทุนควรศึกษำข้อมูลของหน่ วยลงทุนทัง้ 5 ชนิ ดก่อนทำกำรลงทุน เพื่อประโยชน์ สูงสุดของผู้ลงทุน บริ ษัท
จัดกำรขอสงวนสิ ทธิ ในกำรเพิ่มชนิ ดหน่ วยลงทุนในอนำคตได้
กำรแบ่งชนิ ดของหน่ ว ยลงทุ น มิ ได้ ท ำให้ ควำมรับผิ ดชอบของกองทุ น รวมที่ มีต่อบุ ค คลภำยนอกแยกออกจำกกัน ตำมชนิ ดของหน่ วยลงทุ น
ทรัพย์สินทัง้ หมดของกองทุนรวมยังคงอยู่ภำยใต้ควำมรับผิดต่อบุคคลภำยนอกอย่ำงเท่ำเทียมกัน
มูลค่ำหน่ วยลงทุนของหน่ วยลงทุนแต่ละชนิ ดอำจมีมูลค่ำเท่ำกันหรือแตกต่ำงกันได้ โดยบริ ษัทจัดกำรจะแยกคำนวณมูลค่ำทรัพย์สินของกองทุน
แต่ละชนิ ด
หน่ วยลงทุนชนิ ดขำยคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติบริษทั จัดกำรจะนำเงิ นค่ำรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติไปซื้อหน่ วยลงทุนของกองทุนทัง้ จำนวน
กำรลงทุนในหน่ วยลงทุนไม่ใช่ กำรฝำกเงิ น รวมทัง้ ไม่ได้อยู่ภำยใต้ควำมคุ้มครองของสถำบันคุ้มครองเงิ นฝำก จึงมีควำมเสี่ ยงจำกกำรลงทุนซึ่ ง
ผู้ลงทุนอำจไม่ได้รบั เงินทุนคืนเต็มจำนวน
ในกรณี ที่มีเหตุกำรณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอำจได้รบั ชำระเงิ นค่ำขำยคืนหน่ วยลงทุนล่ำช้ำกว่ำระยะเวลำที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
ในกรณี ที่กองทุนนี้ ไม่สำมำรถดำรงสิ นทรัพย์สภำพคล่องได้ตำมที่ สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. กำหนด ผู้ลงทุนอำจไม่สำมำรถขำยคืนหน่ วย
ลงทุนได้ตำมที่มีคำสังไว้
่
ผู้ลงทุนควรศึกษำข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้ำใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็ นข้อมูล เพื่อใช้อ้ำงอิ งในอนำคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถำม
ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้ำใจก่อนซื้อหน่ วยลงทุน
กำรพิจำรณำร่ำงหนังสือชี้ชวนในกำรเสนอขำยหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ มิ ได้เป็ นกำรแสดงว่ำสำนักงำนได้รบั รองถึงควำมถูกต้องของข้อมูล
ในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันรำคำหรือผลตอบแทนของหน่ วยลงทุนที่เสนอขำยนัน้
ผูล้ งทุนควรทำควำมเข้ำใจลักษณะสิ นค้ำ (กองทุนรวม) เงื่อนไข ผลตอบแทนและควำมเสี่ยงก่อนตัดสิ นใจลงทุน

สำหรับรอบระยะเวลำบัญชีปีที่ 9 สิ้ นสุดวันที่ 31 สิ งหำคม 2565

ระดับควำม
เสี่ยงที่ลงทุน
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หนังสือชีช้ วนเสนอขายหน่วยลงทุน 1 2 3 4 5 6 7 8 8+
กองทุ น เปิ ดพริ น ซิ เพิ ล บำลำนซ์ อิ นคัม

จัดตัง้ และจัดการโดย
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั กำรกองทุน พริ นซิ เพิ ล จำกัด
เสนอขายต่อผูล้ งทุนทัวไป
่

สถำนที่ติดต่อซื้อขำยหน่ วยลงทุน
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนที่ บลจ.พรินซิเพิล แต่งตัง้

ผู้ดแู ลผลประโยชน์
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
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กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล บำลำนซ์ อิ นคัม
รำยละเอียดโครงกำรจัดกำร
1. ข้อมูลทัวไป
่
ชื่อโครงกำรจัดกำร (ไทย) : กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม
ชื่อโครงกำรจัดกำร (อังกฤษ) : Principal Balanced Income Fund
ชื่อย่อโครงกำร : PRINCIPAL iBALANCED
ประเภทโครงกำร : กองทุนเปิ ด
ประเภทกำรขำย : หลายครัง้
กำรกำหนดอำยุโครงกำร : ไม่กาหนด
รำยละเอียดเพิ่ มเติ มเงื่อนไข (อำยุโครงกำร) : ลักษณะโครงกำร : กองทุนเพื่อผูล้ งทุนทัวไป
่
ลักษณะกำรเสนอขำย : เสนอขายในไทย
วัตถุประสงค์ของโครงกำร :
เพื่อตอบสนองการลงทุนของผูล้ งทุนประเภทบุคคลธรรมดา และนิตบิ ุคคล ทีม่ ุ่งหวังผลตอบแทนทีเ่ หมาะสมและสม่าเสมอ และ
สามารถรับ ความเสี่ย งของหลัก ทรัพ ย์ท่ีล งทุ น ได้ โดยกองทุ น สามารถลงทุ น ได้ท ัง้ ตราสารทุ น แล ะตราสารหนี้ ท ัง้ ในและ
ต่างประเทศ โดยในส่วนของตราสารทุนกองทุนจะนาเงินลงทุนทีร่ ะดมได้ไปลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหุน้ ทีม่ ปี ั จจัยพื้นฐานดี
และอีกส่วนหนึ่งจะเป็ นการลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้ก่งึ ทุน และ/หรือเงินฝากโดยจะพิจารณาสัดส่วนการลงทุนเพื่อให้
เหมาะกับความเสีย่ ง และสภาวการณ์แต่ละขณะโดยมุ่งประโยชน์ของผูล้ งทุนเป็ นหลัก
2. ประเภทกองทุน
ประเภทกองทุนตำมนโยบำยกำรลงทุน : ผสม
กำรลงทุนของนโยบำยกำรลงทุนแบบผสม :
- ตราสารทุน
- ตราสารหนี้
- หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/REITs
- กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐาน
- หน่วย private equity
การกาหนดสัดส่วนการลงทุนใน ตราสารทุน
สัดส่วนกำรลงทุน : ไม่กาหนด
การกาหนดสัดส่วนการลงทุนใน ตราสารหนี้
สัดส่วนกำรลงทุน : ไม่กาหนด
การกาหนดสัดส่วนการลงทุนใน หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/REITs
สัดส่วนกำรลงทุน : ไม่เกิน ร้อยละ 15.0 ของ NAV
การกาหนดสัดส่วนการลงทุนใน กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐาน
สัดส่วนกำรลงทุน : ไม่กาหนด
การกาหนดสัดส่วนการลงทุนใน หน่วย private equity
สัดส่วนกำรลงทุน : ไม่เกิน ร้อยละ 60.0 ของ NAV

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม
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ประเภทกองทุนตำมลักษณะพิ เศษ :
ประเภทกำรลงทุนตำมลักษณะพิ เศษอื่น ๆ :
- กองทุนรวมทีม่ นี โยบายเปิ ดให้มกี ารลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน
ประเภทกำรลงทุนตำมควำมเสี่ยงเกี่ยวกับต่ำงประเทศ : กองทุนทีล่ งทุนแบบมีความเสีย่ งทัง้ ในและต่างประเทศ
กำรกำหนดสัดส่วนกำรลงทุนในต่ำงประเทศ : ไม่กาหนด
รำยละเอียดเพิ่ มเติ มเกี่ยวกับนโยบำยกำรลงทุนและลักษณะพิ เศษ :
กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซง่ึ ตราสารแห่งทุน ตราสารหนี้ ตราสารกึง่ หนี้กง่ึ ทุน หน่วยลงทุนของกองทุนรวม รวมถึง
Exchange Traded Fund (ETF) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษทั จัดการ เงินฝาก และ/หรือหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สนิ อื่นได้ทงั ้ ในและต่างประเทศ และ/หรือหน่วย private equity ตามประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
การหาดอกผลโดยวิธอี ่นื ตามประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบให้
กองทุนลงทุนได้ โดยในส่วนของการลงทุนในตราสารแห่งทุนจะมีสดั ส่วนการลงทุนตัง้ แต่รอ้ ยละ 0-100 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
ซึง่ สัดส่วนการลงทุนตามนโยบายดังกล่าวขึน้ อยู่กบั การตัดสินใจของผูจ้ ดั การกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละ
ขณะ เพื่อสร้างผลตอบแทนทีด่ จี ากการลงทุน และคานึงถึงความเสี่ยงทีจ่ ะเกิดขึน้ เป็ นสาคัญ
ในส่วนของตราสารหนี้กองทุนจะลงทุนในตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงิน ทีอ่ อกโดยภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบัน
การเงิน และ/หรือ ภาคเอกชนทีไ่ ด้รบั การจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือทีไ่ ด้รบั การยอมรับ
จากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.โดยมีอนั ดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผูอ้ อกตราสารอยู่ในอันดับทีส่ ามารถลงทุน
ได้ (Investment Grade)
นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สนิ อื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื ตามทีร่ ะบุไว้ในโครงการหรือตามที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
ทัง้ นี้ กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซึง่ อยู่ภายใต้การบริหารของบริษทั จัดการไม่เกินร้อ ยละ 100 ของมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน โดยห้ามกองทุนรวมปลายทางลงทุนย้อนกลับในกองทุนรวมต้นทาง (circle investment) และห้าม
กองทุนรวมปลายทางลงทุนต่อในกองทุนรวมอื่นภายใต้การจัดการของบริษทั จัดการเดียวกัน (cascade investment)
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio
Management) โดยพิจารณาจากสภาวะตลาดในขณะนัน้ กฎข้อบังคับ และปั จจัยอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น ทิศทางราคา
หลักทรัพย์ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการป้ องกันความเสีย่ ง เป็ นต้น
ในกรณีทม่ี กี ารลงทุนในต่างประเทศกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้ องกันความเสีย่ งจากอัตรา
แลกเปลีย่ น (Hedging) โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน ซึง่ พิจารณาจากสภาวะของตลาด
การเงินในขณะนัน้ และปั จจัยอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น ทิศทางของค่าเงิน, ค่าใช้จ่ายในการป้ องกันความเสีย่ ง เป็ นต้น อย่างไรก็ตาม
หากผูจ้ ดั การกองทุนพิจารณาว่า การป้ องกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นอาจไม่เป็ นไปเพื่อประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยหรือทา
ให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนเสียประโยชน์ทอ่ี าจได้รบั ผูจ้ ดั การกองทุนอาจไม่ป้องกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นก็ได้
กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุนของบริษทั ทีไ่ ม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) และตราสารหนี้ทไ่ี ม่ได้
รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) ตราสารหนี้ทม่ี อี นั ดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผูอ้ อก
(Issue/Issuer) ต่ากว่าทีส่ ามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) อย่างไรก็ตาม กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์หรือตรา
สารดังกล่าวได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สุทธิของกองทุน
กองทุนอาจทาธุรกรรมการยืมและให้ยมื หลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสญ
ั ญาขายคืน (Reverse Repo) และ การกูย้ มื
และการขายโดยมีสญ
ั ญาขายคืน (Repo) ลงทุนในตราสารหนี้ทผ่ี อู้ อกมีสทิ ธิในการบังคับไถ่ถอนคืนก่อนกาหนด (callable) หรือ
ตราสารหนี้ทผ่ี ถู้ อื มีสทิ ธิเรียกให้ผอู้ อกชาระหนี้คนื ก่อนกาหนด (puttable) โดยมีการกาหนดผลตอบแทนไว้อย่างแน่นอนหรือ
เป็ นอัตราทีผ่ นั แปรตามอัตราดอกเบีย้ ของสถาบันการเงินหรืออัตราดอกเบีย้ อื่น และไม่มกี ารกาหนดเงื่อนไขการจ่าย
ผลตอบแทนทีอ่ า้ งอิงกับปั จจัยอ้างอิงอื่นเพิม่ เติม ทัง้ นี้ จดทะเบียนกับ ThaiBMA ตามหลักเกณฑ์การออกและเสนอขายตราสาร
หนี้ รวมถึงลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นใด หรือหาดอกผลโดยวิธอี ่นื อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามทีป่ ระกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กาหนด
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อย่างไรก็ดี ในกรณีทส่ี ถานการณ์การลงทุนทัง้ ในและ/หรือต่างประเทศไม่เหมาะสม เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผัน
ผวน เกิดภัยพิบตั ิ เกิดเหตุการณ์ไม่ปกติต่างๆ มีการเปลีย่ นแปลงกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องกับการลงทุน ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อ
การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ การเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติต่างๆ ราคาตลาดลงอย่างรุนแรงทีส่ ุดในรอบปี บญ
ั ชี หรือกรณีอ่นื ใดทีจ่ ะ
ก่อความเสียหายให้แก่กองทุนโดยรวม เป็ นต้น และ/หรือ กรณีเกิดเหตุสุดวิสยั หรือมีเหตุผลทีจ่ าเป็ นและสมควร
และ/หรือในช่วงระยะเวลาประมาณ 10 วันทาการ กรณีทม่ี ผี ถู้ อื หน่วยลงทุนสั ่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนจานวนมาก ดังนัน้ จึง
อาจมีบางขณะทีก่ องทุนไม่สามารถลงทุนให้เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดได้ และบริษทั จัดการจะรายงานการไม่
สามารถลงทุนตามสัดส่วนการลงทุนต่อสานักงาน ก.ล.ต.โดยไม่ถอื ว่าผิดเงื่อนไขโครงการ
ในกรณีทค่ี ณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.มีการแก้ไขเพิม่ เติมประกาศทีเ่ กีย่ วข้องกับกฎเกณฑ์การ
ลงทุนซึง่ กระทบกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนี้ในภายหลัง บริษทั จัดการจะดาเนินการปรับนโยบายการลงทุนดังกล่าว
เพื่อให้เป็ นไปตามประกาศทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กาหนด และให้ถอื ว่าได้รบั ความ
เห็นชอบจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนแล้ว
3. ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนเงินทุนโครงกำร
จำนวนเงิ นทุนโครงกำรเริ่มต้น : 2,000,000,000.00 บาท
นโยบำยกำรเพิ่ มเงินทุนโครงกำร : มี
ในระหว่ำงระยะเวลำกำรเสนอขำยหน่ วยลงทุนครัง้ แรก บริ ษทั จัดกำรเสนอขำยหน่ วยลงทุนมำกกว่ำจำนวนเงินทุน :
เป็ นจานวนร้อยละ 15.0 ของจานวนเงินทุนโครงการ
มูลค่ำที่ตรำไว้ต่อหน่ วย : 10.0000 บาท
จำนวนหน่ วยลงทุนเริ่มต้น : 200,000,000.0000 หน่วย
รำคำของหน่ วยลงทุนที่เสนอขำยครัง้ แรก : 10.0000 บาท
รำยละเอียดเพิ่ มเติ ม : 4. กำรบริหำรจัดกำรกองทุน
กำรลงทุนในสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ ำ (Derivatives) : ลงทุน
วัตถุประสงค์ของกำรลงทุนในสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ ำ (Derivatives) :
- ทีม่ ไิ ด้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อลดความเสีย่ ง (Non-Hedging)
มีนโยบำยกำรลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซบั ซ้อน
วิ ธีกำรในกำรคำนวณ Global Exposure limit : Commitment approach
อัตรำส่วนกำรลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิ นร้อยละ : 0.0
- การลดความเสีย่ ง (Hedging)
กำรลงทุนในตรำสำรที่มีสญ
ั ญำซื้อขำยล่วงหน้ ำแฝง (Structured Note) : ลงทุน
กลยุทธ์กำรบริ หำรกองทุน (Management Style) : มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีช้วี ดั และในบางโอกาสอาจ
สร้างผลตอบแทนสูงกว่าดัชนีช้วี ดั
ลักษณะกำรจ่ำยผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซบั ซ้อน
5. กำรแบ่งชนิ ดหน่ วยลงทุน (class of unit)
ประเภทกำรแบ่งชนิ ดหน่ วยลงทุน :
- ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บผูถ้ อื หน่วยลงทุน
- สิทธิทจ่ี ะได้รบั เงินปั นผล
รำยกำร class of unit :
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1. ชื่อย่อ : PRINCIPAL iBALANCED-R
เป็ นชนิ ดเพื่อกำรออม (SSF) : ไม่เป็ น
รำยละเอียดแต่ละชนิ ดหน่ วยลงทุน : ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
คำอธิ บำย :
เหมาะกับผูล้ งทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิ ดโอกาสให้ผลู้ งทุนรับรายได้สม่าเสมอจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
2. ชื่อย่อ : PRINCIPAL iBALANCED-D
เป็ นชนิ ดเพื่อกำรออม (SSF) : ไม่เป็ น
รำยละเอียดแต่ละชนิ ดหน่ วยลงทุน : ชนิดจ่ายเงินปั นผล
คำอธิ บำย :
เหมาะสาหรับผูล้ งทุนประเภทนิตบิ ุคคล/สถาบัน เปิ ดโอกาสให้ผลู้ งทุนรับรายได้สม่าเสมอจากเงินปั นผล รวมถึงมีสทิ ธิได้รบั
สิทธิพเิ ศษทางภาษี หากปฏิบตั เิ ป็ นไปตามเกณฑ์/เงื่อนไขทีก่ รมสรรพากรกาหนด
3. ชื่อย่อ : PRINCIPAL iBALANCED-A
เป็ นชนิ ดเพื่อกำรออม (SSF) : ไม่เป็ น
รำยละเอียดแต่ละชนิ ดหน่ วยลงทุน : ชนิดสะสมมูลค่า
คำอธิ บำย :
เหมาะสาหรับผูล้ งทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิ ดโอกาสให้ผลู้ งทุนรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และ
สะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)
4. ชื่อย่อ : PRINCIPAL iBALANCED-I
เป็ นชนิ ดเพื่อกำรออม (SSF) : ไม่เป็ น
รำยละเอียดแต่ละชนิ ดหน่ วยลงทุน : ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
คำอธิ บำย :
เหมาะสาหรับผูล้ งทุนประเภทนิตบิ ุคคล/สถาบัน เปิ ดโอกาสให้ผลู้ งทุนรับรายได้สม่าเสมอจากเงินปั นผล รวมถึงมีสทิ ธิได้รบั
สิทธิพเิ ศษทางภาษี หากปฏิบตั เิ ป็ นไปตามเกณฑ์/เงื่อนไขทีก่ รมสรรพากรกาหนด
5. ชื่อย่อ : PRINCIPAL iBALANCED-C
เป็ นชนิ ดเพื่อกำรออม (SSF) : ไม่เป็ น
รำยละเอียดแต่ละชนิ ดหน่ วยลงทุน : ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
คำอธิ บำย :
เหมาะสาหรับผูล้ งทุนประเภทกลุ่มบุคคล นิตบิ ุคคล/ สถาบันทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด อาทิ ผูล้ งทุนกลุ่ม กองทุนสารองเลีย้ งชีพ
กองทุนส่วนบุคคลภายใต้การบริหารของบริษทั จัดการ ผูล้ งทุนกลุ่มกรมธรรม์ประกันชีวติ ควบหน่วยลงทุน (Unit Linked)
กองทุนรวมของบริษทั จัดการอีน่ การลงทุนจากนิตบิ ุคคล/สถาบันทีม่ กี ารให้บริการบริหารพอร์ตการลงทุนในรูปแบบ Asset
Allocation Model รวมถึง ผูล้ งทุนกลุ่มผูล้ งทุนอื่นทีบ่ ริษทั จัดการประกาศเพิม่ ในอนาคตเท่านัน้
6. กำรจ่ำยเงิ นปันผล
ชื่อย่อ

นโยบายการจ่ายเงินปั นผล

PRINCIPAL iBALANCED-R

ไม่จ่าย

PRINCIPAL iBALANCED-D

จ่าย

PRINCIPAL iBALANCED-A

ไม่จ่าย
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PRINCIPAL iBALANCED-I

จ่าย

PRINCIPAL iBALANCED-C

ไม่จ่าย

หลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินปันผล :
1. กองทุนจะพิจารณาจ่ายเงินปั นผลไม่เกินปี ละ 12 ครัง้ โดยพิจารณาจากผลการดาเนินงานสิน้ สุดตามช่วงเวลาทีบ่ ริษทั จัดการ
เห็นสมควร จากกาไรสะสม หรือกาไรสุทธิในงวดบัญชีทจ่ี ะจ่ายเงินปั นผลแล้วแต่กรณี และการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวจะต้อง
ไม่ทาให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมเพิม่ ขึน้ ในงวดทีม่ กี ารจ่ายเงินปั นผลนัน้
2. การพิจารณาจ่ายเงินปั นผลจะขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษทั จัดการ ทัง้ นี้ บริษทั จัดการจะถือปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์และวิธกี าร
ทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกาหนด และตามทีบ่ ริษทั จัดการเห็นสมควรบริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะ
พิจารณาแก้ไขเพิม่ เติมรายละเอียดโครงการทีเ่ กีย่ วข้องกับการจ่ายเงินปั นผล เพื่อไม่ให้ขดั แย้งกับกฎหมายหรือประกาศที่
เกีย่ วข้องทีม่ กี ารแก้ไขหรือเพิม่ เติมเกีย่ วกับการจ่ายเงินปั นผลของกองทุนในอนาคต
กำหนดเวลำ วิ ธีกำร และข้อจำกัดในกำรจ่ำยเงินปันผลแก่ผ้ถู ือหน่ วยลงทุน :
ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการพิจารณาให้มกี ารจ่ายเงินปั นผลของหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปั นผล บริษทั เปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับการ
จ่ายเงินปั นผล วันปิ ดทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปั นผล และอัตราเงินปั นผลของกองทุน ด้วยวิธกี ารทีเ่ หมาะสม
ดังต่อไปนี้
(1) เปิ ดเผยข้อมูลผ่านช่องทางทีผ่ ลู้ งทุนทัวไปสามารถเข้
่
าถึงได้ เว้นแต่เป็ นกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน
(2) แจ้งผูด้ ูแลผลประโยชน์ และผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีม่ ชี ่อื อยู่ในทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน รวมถึงผูถ้ อื หน่ วยลงทุนทีถ่ อื หน่วยลงทุน
ชนิดไม่ระบุช่อื ผูถ้ อื เมื่อได้รบั การร้องขอ
บริษัท จัดการขอสงวนสิท ธิท่อี าจจ่ายเงินปั นผลให้ผู้ถือ หน่ วยลงทุนของหน่ วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปั นผล ด้วยวิธีการที่ต่างกัน
สาหรับหน่วยงทุนของหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปั นผลทีข่ ายในช่วงระยะเวลาทีต่ ่างกัน ได้ โดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน
ก.ล.ต.ก่ อ น ด าเนิ น การจ่ า ยเงิน ปั น ผลในแต่ ล ะครัง้ และจะถื อ ปฏิ บั ติ เ พิ่ ม เติ ม ต ามหลัก เกณฑ์ แ ละวิธีก ารที่ ส านั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกาหนดในกรณี ผู้ถือหน่ วยลงทุ นไม่ใช้สทิ ธิขอรับเงินปั นผลจานวนใดภายในอายุความใช้สทิ ธิ
เรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษทั จัดการจะไม่นาเงินปั นผลจานวนดังกล่าวไปใช้เพื่อการอื่นใด นอกจาก
เพื่อประโยชน์ของหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดนัน้
7. กำรรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
รำยกำร class of unit :
1. ชื่อย่อ : PRINCIPAL iBALANCED-R
มูลค่ำขัน้ ตำ่ ของกำรรับซื้อคืน : ไม่กาหนด จำนวนหน่ วยลงทุนขัน้ ตำ่ ของกำรรับซื้อคืน : ไม่กาหนด
2. ชื่อย่อ : PRINCIPAL iBALANCED-D
มูลค่ำขัน้ ตำ่ ของกำรรับซื้อคืน : ไม่กาหนด จำนวนหน่ วยลงทุนขัน้ ตำ่ ของกำรรับซื้อคืน : ไม่กาหนด
3. ชื่อย่อ : PRINCIPAL iBALANCED-A
มูลค่ำขัน้ ตำ่ ของกำรรับซื้อคืน : ไม่กาหนด จำนวนหน่ วยลงทุนขัน้ ตำ่ ของกำรรับซื้อคืน : ไม่กาหนด
4. ชื่อย่อ : PRINCIPAL iBALANCED-I
มูลค่ำขัน้ ตำ่ ของกำรรับซื้อคืน : ไม่กาหนด จำนวนหน่ วยลงทุนขัน้ ตำ่ ของกำรรับซื้อคืน : ไม่กาหนด
5. ชื่อย่อ : PRINCIPAL iBALANCED-C
มูลค่ำขัน้ ตำ่ ของกำรรับซื้อคืน : ไม่กาหนด จำนวนหน่ วยลงทุนขัน้ ตำ่ ของกำรรับซื้อคืน : ไม่กาหนด
วิ ธีกำรรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน :
- แบบดุลยพินิจของผูถ้ อื หน่วยลงทุน
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- แบบอัตโนมัติ
ระยะเวลำในกำรรับซื้อคืน : ทุกวันทาการ
กำรรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน : ผูถ้ อื หน่วยลงทุน ไม่ตอ้ งแจ้งล่วงหน้า
รำยละเอียดเพิ่ มเติ ม :
1. คาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อคาสั ่งขายคืนถูกต้องครบถ้วน และบริษทั จัดการได้รบั และได้ทารายการรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนแล้ว และผู้ส ั ่งขายคืนหน่ วยลงทุนมีจานวนหน่วยลงทุนตามทะเบียนผูถ้ อื หน่ วยลงทุนเพียงพอกับจานวนหน่วย
ลงทุนทีส่ ั ่งขายคืน ทัง้ นี้ผสู้ ั ่งขายคืนหน่วยลงทุน จะยกเลิกหรือเพิกถอนการสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่บริษทั จัดการ
จะอนุญาตให้ดาเนินการเป็ นอย่างอื่นได้
ทัง้ นี้ ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หน่วยลงทุนสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนโดยมีจานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนสูงกว่าข้อมูลทีป่ รากฏ
ตามสมุดทะเบียนผู้ถือหน่ วยลงทุน หรือการสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุ นดังกล่าวมีผลท าให้หน่ วยลงทุนของผู้ถือหน่ วยลงทุนมี
มูลค่าต่ ากว่ามูลค่าหรือมีจานวนต่ ากว่าจานวนหน่ วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั ้ ต่ า (ถ้ามี) บริษัทจัดการจะถือว่าผูถ้ ือหน่ วย
ลงทุนประสงค์ทจ่ี ะขายคืนหน่วยลงทุนทัง้ หมดตามจานวนทีป่ รากฏในสมุดทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน
หากบริษทั จัดการจะเปลี่ยนแปลงมูลค่าหรือจานวนหน่ วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั ้ ต่ าดั งกล่าว บริษัทจัดการจะติดประกาศ
รายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้า 30 วัน ก่อนวันเปลีย่ นแปลง ทีท่ ท่ี าการทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานที่
ติดต่อ ของผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อ คืนที่ใช้ในการรับซื้อ คืนหน่ วยลงทุ น และแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต
ทราบ
2. บริษัท จัดการหรือนายทะเบียนจะยกเลิกจานวนหน่ วยลงทุนที่ทารายการขายคืนสมบูรณ์ แล้ว ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่ วย
ลงทุ นในวัน ท าการถัดจากวัน ท าการขายคืน หน่ วยลงทุ นของคาสั ่งขายคืนนั น้ ๆ เว้นแต่ บริษั ท จัดการได้รบั การผ่ อ นผัน
ระยะเวลาการคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามที่
สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกาหนดโดยได้รบั ความเห็น ชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะยกเลิก
จานวนหน่วยลงทุนทีท่ ารายการขายคืนสมบูรณ์แล้วตามวรรค 1 ภายในวันทาการถัดจากวันทีเ่ สร็จสิ้นการคานวณดังกล่าว
3. ในกรณีทก่ี องทุนไม่สามารถชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนได้ และผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีส่ ั ่งขายคืนหน่วย
ลงทุนตกลงทีจ่ ะรับชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นแทนเงิน บริษทั จัดการอาจชาระค่าขายคืน
หน่วยลงทุนดังกล่าวเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่น โดยได้รบั ความเห็นชอบจากผูด้ ูแลผลประโยชน์ ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์
และวิธกี ารทีส่ มาคมกาหนด
4. ผูถ้ อื หน่วยลงทุนอาจยกเลิกคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ ภายในวันสุดท้ายในการรับเอกสารแสดงความจานงในการขายคืน
หน่วยลงทุนและต้องได้รบั การอนุมตั จิ ากบริษทั จัดการ
เงื่อนไข ข้อจำกัด หรือสิ ทธิ ในกำรระงับ กำรโอน หรือกำรรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน :
กำรชำระค่ำรับซื้อคืน สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน :
กรณีบริษทั จัดการไม่สามารถชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นเงิน และจะชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สนิ อื่นแทนบริษทั จัดการจะกาหนดขัน้ ตอนการดาเนินการต่อไป โดยต้องได้รบั มติพเิ ศษให้ชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
เป็ นเป็ นหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สนิ อื่นแทนเงินสดได้ตามเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) การชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ผู้ถอื หน่วยลงทุนนาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นนัน้ ไปชาระ
เป็ นค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นทีบ่ ริษทั จัดการเป็ นผูร้ บั ผิดชอบดาเนิ นการ
(2) บริษทั จัดการไม่สามารถชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุนเป็ นเงิน
(3) ผูถ้ อื หน่วยลงทุนตกลงรับชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นแทนเงินได้
กำรเลื่อนกำหนดกำรชำระเงินค่ำขำยคืนหน่ วยลงทุนคืนแก่ผ้ถู ือหน่ วยลงทุน :
1. บริษทั จัดการอาจเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนทีม่ คี าสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมเปิ ดไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีทก่ี าหนดไว้ดงั ต่อไปนี้
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(1) บริษทั จัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณีทเ่ี ข้าเหตุดงั ต่อไปนี้ โดยได้รบั
ความเห็นชอบของผูด้ ูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจาเป็ นทาให้ไม่สามารถจาหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมเปิ ดได้อ ย่างสมเหตุสมผล
หรือ
(ข) มีเหตุทท่ี าให้กองทุนรวมไม่ได้รบั ชาระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนไว้ตามกาหนดเวลาปกติ ซึง่ เหตุ
ดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษทั จัดการกองทุนรวม
(2) มีคาสั ่งขายคืนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาทีบ่ ริษทั จัดการพบว่า ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ
16.4 และผูด้ ูแลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้รบั รองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
2. การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนตามข้อ 1 ให้บริษทั จัดการปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้
(1) เลื่อนกาหนดชาระเงินค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ทาการทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุนมีคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน
นัน้ เว้นแต่ได้รบั การผ่อนผันจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(2) แจ้งผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีม่ คี าสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกาหนดการชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้ งทุนทัวไปให้
่
ทราบเรื่องดังกล่าวด้วยวิธกี ารใดๆโดยพลัน
(3) แจ้งการเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทารายงานทีแ่ สดงเหตุผลของการเลื่อน และหลักฐาน
การได้รบั ความเห็นชอบจากผูด้ ูแลผลประโยชน์ตามข้อ 1(1) หรือการรับรองข้อมูลจากผูด้ ูแลผลประโยชน์ตามข้อ 1(2) ให้
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษทั จัดการอาจมอบหมายให้ผดู้ ูแลผลประโยชน์ดาเนินการ
ดังกล่าวแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืน หากมีผถู้ อื หน่วยลงทุนสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษทั
จัดการกองทุนรวมรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้องชาระค่าขายคืนแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนตามลาดับวันทีส่ ่งคาสั ่งขายคืน
ก่อนหลัง
เงื่อนไขและข้อจำกัดในกำรจัดสรรและกำรโอนหน่ วยลงทุน :
กรณีผถู้ อื หน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนรวม บริษทั
จัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนทีเ่ กินกว่า 1 ใน 3 เว้นแต่กรณีทม่ี กี ารแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผถู้ อื
หน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผูถ้ อื หน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจานวนทีถ่ อื อยู่
เงื่อนไข ข้อจำกัด กำรไม่ขำยไม่รบั ซื้อคืนไม่สบั เปลี่ยนหน่ วยลงทุนตำมสั ่ง :
1. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะเปลีย่ นแปลงหรือปรับปรุง เพิม่ เติมวิธกี ารชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน โดยบริษทั จัดการ
จะปิ ดประกาศรายละเอียดล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันเปลีย่ นแปลง ทีท่ ท่ี าการทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานที่
ติดต่อของผูส้ นับสนุ นการขายและรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน
2. บริษทั จัดการอาจเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิม่ เติมวิธกี ารรับซื้อคืนหน่วยลงทุน/วิธกี ารสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่
ความสะดวกให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทน โดยบริษทั จัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้า 7 วัน ก่อน
วันเปลี่ยนแปลง ทีท่ ท่ี าการทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน
3. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะปรับปรุงเปลีย่ นแปลงระยะเวลาทาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพื่อความเหมาะสม หรือเพื่อ
ประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม โดยบริษทั จัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้ า 7 วัน ก่อนวัน
เปลีย่ นแปลง ทีท่ ท่ี าการทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุน
4. บริษทั จัดการจะไม่รบั ซื้อคืนหน่วยลงทุนหากเกิดกรณีตามข้อ “การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสั ่งซื้อหรือ
คาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน” “การหยุดรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” หรือกรณีอ่นื ใดทีบ่ ริษทั จัดการได้สงวนสิทธิในการรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนไว้ในรายละเอียดโครงการ (ถ้ามี)
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5. ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการกองทุนรวมจาเป็ นต้องเปลีย่ นแปลงวันหรือเวลาในการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แตกต่างจากที่
กาหนดไว้ในโครงการหรือข้อผูกพันของกองทุนรวมเป็ นการชัวคราว
่
อันเนื่องจากมีการเปลีย่ นแปลงวันหรือเวลาในการ
ให้บริการของผูใ้ ห้บริการตามทีส่ านักงานกาหนดซึง่ ส่งผลกระทบต่อการซื้อขายทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนรวมไปลงทุน บริษทั
จัดการกองทุนรวมสามารถดาเนินการดังกล่าวได้เพียงเท่าทีม่ คี วามจาเป็ น ทัง้ นี้ ให้ถอื ว่าบริษทั จัดการกองทุนรวมได้ปฏิบตั ิ
ให้เป็ นไปตามโครงการหรือข้อผูกพันแล้ว
6. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลาทาการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพื่อความเหมาะสม หรือเพื่อ
ประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม โดยบริษทั จัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวัน
เปลีย่ นแปลง ทีท่ ท่ี าการทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุน
7. บริษทั จัดการจะไม่สบั เปลีย่ นหน่วยลงทุนหากเกิดกรณีตามข้อ“การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้
ถือหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน” และ “การหยุดรับซื้อ
คืนหน่วยลงทุน” หรือกรณีอ่นื ใดทีบ่ ริษทั จัดการได้สงวนสิทธิในการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนไว้ในรายละเอียดโครงการ
(ถ้ามี) หรือ ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการพิจารณาเห็นว่าคาสั ่งสับเปลีย่ นใดจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุนโดยรวม
หรือทาให้เกิดความเสีย่ งทางกฎหมาย หรือความเสีย่ งต่อชื่อเสียงของบริษทั จัดการหรือกองทุน บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิท่ี
จะไม่ดาเนินการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนนัน้ ๆ โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งผูส้ ั ่งสับเปลีย่ นก่อนการดาเนินการ
8. ค่ำธรรมเนี ยมและค่ำใช้จ่ำย
8.1 ค่าธรรมเนียมรวม
ค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวมทัง้ หมด :
1. ชื่อย่อ : PRINCIPAL iBALANCED-R
ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวมทัง้ หมด ในอัตรำไม่เกิ นร้อยละ : 3.21 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ
สุทธิของกองทุนรวม
2. ชื่อย่อ : PRINCIPAL iBALANCED-D
ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวมทัง้ หมด ในอัตรำไม่เกิ นร้อยละ : 3.21 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ
สุทธิของกองทุนรวม
3. ชื่อย่อ : PRINCIPAL iBALANCED-A
ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวมทัง้ หมด ในอัตรำไม่เกิ นร้อยละ : 3.21 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ
สุทธิของกองทุนรวม
4. ชื่อย่อ : PRINCIPAL iBALANCED-I
ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวมทัง้ หมด ในอัตรำไม่เกิ นร้อยละ : 3.21 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ
สุทธิของกองทุนรวม
5. ชื่อย่อ : PRINCIPAL iBALANCED-C
ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวมทัง้ หมด ในอัตรำไม่เกิ นร้อยละ : 3.21 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ
สุทธิของกองทุนรวม
รำยละเอียดเพิ่ มเติ ม : 8.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม
ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี
1. ชื่อย่อ : PRINCIPAL iBALANCED-R
ประมำณกำรค่ำธรรมเนี ยมกำรจัดกำรรำยปี ในอัตรำไม่เกิ นร้อยละ : 2.14 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของ
กองทุนรวม
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2. ชื่อย่อ : PRINCIPAL iBALANCED-D
ประมำณกำรค่ำธรรมเนี ยมกำรจัดกำรรำยปี ในอัตรำไม่เกิ นร้อยละ : 2.14 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของ
กองทุนรวม
3. ชื่อย่อ : PRINCIPAL iBALANCED-A
ประมำณกำรค่ำธรรมเนี ยมกำรจัดกำรรำยปี ในอัตรำไม่เกิ นร้อยละ : 2.14 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของ
กองทุนรวม
4. ชื่อย่อ : PRINCIPAL iBALANCED-I
ประมำณกำรค่ำธรรมเนี ยมกำรจัดกำรรำยปี ในอัตรำไม่เกิ นร้อยละ : 2.14 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของ
กองทุนรวม
5. ชื่อย่อ : PRINCIPAL iBALANCED-C
ประมำณกำรค่ำธรรมเนี ยมกำรจัดกำรรำยปี ในอัตรำไม่เกิ นร้อยละ : 2.14 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของ
กองทุนรวม
ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์รายปี
1. ชื่อย่อ : PRINCIPAL iBALANCED-R
ประมำณกำรค่ำธรรมเนี ยมผู้ดูแลผลประโยชน์รำยปี ในอัตรำไม่เกิ นร้อยละ : 0.11 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
ของกองทุนรวม
2. ชื่อย่อ : PRINCIPAL iBALANCED-D
ประมำณกำรค่ำธรรมเนี ยมผู้ดูแลผลประโยชน์รำยปี ในอัตรำไม่เกิ นร้อยละ : 0.11 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
ของกองทุนรวม
3. ชื่อย่อ : PRINCIPAL iBALANCED-A
ประมำณกำรค่ำธรรมเนี ยมผู้ดูแลผลประโยชน์รำยปี ในอัตรำไม่เกิ นร้อยละ : 0.11 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
ของกองทุนรวม
4. ชื่อย่อ : PRINCIPAL iBALANCED-I
ประมำณกำรค่ำธรรมเนี ยมผู้ดูแลผลประโยชน์รำยปี ในอัตรำไม่เกิ นร้อยละ : 0.11 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
ของกองทุนรวม
5. ชื่อย่อ : PRINCIPAL iBALANCED-C
ประมำณกำรค่ำธรรมเนี ยมผู้ดูแลผลประโยชน์รำยปี ในอัตรำไม่เกิ นร้อยละ : 0.11 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
ของกองทุนรวม
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี
1. ชื่อย่อ : PRINCIPAL iBALANCED-R
ประมำณกำรค่ำธรรมเนี ยมนำยทะเบียนหน่ วยลงทุนรำยปี ในอัตรำไม่เกิ นร้อยละ : 0.54 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
2. ชื่อย่อ : PRINCIPAL iBALANCED-D
ประมำณกำรค่ำธรรมเนี ยมนำยทะเบียนหน่ วยลงทุนรำยปี ในอัตรำไม่เกิ นร้อยละ : 0.54 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
3. ชื่อย่อ : PRINCIPAL iBALANCED-A
ประมำณกำรค่ำธรรมเนี ยมนำยทะเบียนหน่ วยลงทุนรำยปี ในอัตรำไม่เกิ นร้อยละ : 0.54 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
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4. ชื่อย่อ : PRINCIPAL iBALANCED-I
ประมำณกำรค่ำธรรมเนี ยมนำยทะเบียนหน่ วยลงทุนรำยปี ในอัตรำไม่เกิ นร้อยละ : 0.54 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
5. ชื่อย่อ : PRINCIPAL iBALANCED-C
ประมำณกำรค่ำธรรมเนี ยมนำยทะเบียนหน่ วยลงทุนรำยปี ในอัตรำไม่เกิ นร้อยละ : 0.54 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
ค่ำธรรมเนี ยมที่ปรึกษำกำรลงทุน : ไม่ม ี
ค่ำธรรมเนี ยมกำรจัดจำหน่ ำย : ไม่ม ี
ค่ำธรรมเนี ยมอื่นๆ : มี
ประมาณการค่า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
รำยละเอียดเพิ่ มเติ ม (ค่ำธรรมเนี ยมและค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวม) :
1. ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมทีเ่ กี่ยวข้องในการจัดตัง้ กองทุนเพื่อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายครัง้ แรก ซึ่งเรียกเก็บจาก
กองทุนเมื่อมีค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ ตามจานวนทีจ่ ่ายจริง โดยทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม เช่น
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน ค่าทีเ่ กิดขึน้ จากการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ก.ล.ต. และค่าใช้จ่ายต่างๆทีจ่ ่ายจริง
2. ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิม่ ทุนของกองทุนรวม ตามทีจ่ ่ายจริง
3. ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์กองทุนเพื่อการเสนอขายหน่วยลงทุน ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนาเผยแพร่ขอ้ มูล
เกีย่ วกับกองทุนรวม การส่งเสริมการขาย ค่าใช้จ่ายในการลงนามในสัญญาต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับกองทุน และ
ค่าใช้จ่ายด้านการตลาดอื่น ๆ ทัง้ นี้ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเรียกเก็บจากกองทุนตามจานวนทีจ่ ่ายจริง
4. ค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วเนื่องกับการดาเนินงานและบริหารกองทุน ตามทีจ่ ่ายจริงเช่น
4.1 ค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วเนื่องกับการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สนิ ของกองทุน เช่น ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์หรือ
ตราสารต่างๆ ภาษี ค่าอากรแสตมป์ ค่าใช้จ่ายในการโอนหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการจัดทาเอกสารทีเ่ กี่ยวข้องกับ
หลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการเบิกเอกสารสิทธิในหลักทรัพย์ เช่น ใบหุน้ กู้ ค่าใช้จ่ายในการโอนและรับโอนหลักทรัพย์
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีเ่ กิดจากการซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการใช้บริการของสถาบัน
การเงินทีเ่ กี่ยวข้องกับการบริหารกองทุน และหรือค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นใดทีท่ าให้กองทุนสามารถลงทุนใน
หลักทรัพย์และหรือทรัพย์สนิ นัน้ ได้
4.2 ค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วเนื่องกับการจัดทาบัญชีและรายงานของกองทุน เช่น ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี
ค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดจากการลงบัญชีกองทุน หรือการจัดทารายงานทีเ่ กีย่ วข้อง
4.3 ค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วเนื่องกับการขายและหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เช่น ค่าจัดทา ค่าผลิต และนาส่งคาขอเปิ ดบัญชี
กองทุนรวม เอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน คาสั ่งซื้อหน่วยลงทุน คาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน คาสั ่งสับเปลีย่ นหน่วย
ลงทุน บัตรตัวอย่างลายมือชื่อผูถ้ อื หน่วยลงทุน ใบยืนยัน ใบเสร็จรับเงิน ใบกากับภาษี (ถ้ามี) รายงานการถือหน่วย
ลงทุน แบบฟอร์ม รายงาน หรือเอกสารอื่นใดทีใ่ ช้เพื่อประโยชน์ในการซื้อขายสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและค่าใช้จ่าย
ในการจัดทาและผลิตเอกสารดังกล่าวเป็ นภาษาต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายในการรับชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน และ
ค่าใช้จ่ายในการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วข้องกับวิธกี ารซื้อขายหน่วย
ลงทุนทีบ่ ริษทั จัดการเปิ ดให้บริการแก่ผลู้ งทุน
4.4 ค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วเนื่องกับการแก้ไขเพิม่ เติมรายละเอียดโครงการ เช่น ค่าใช้จ่ายในการขอมติ สรุปมติ และตรวจสอบ
มติผถู้ อื หน่วยลงทุน การจัดประชุมผูถ้ อื หน่วยลงทุน การแจ้งผูถ้ อื หน่วยลงทุน การประกาศหนังสือพิมพ์
4.5 ค่าใช้จ่ายในการจัดทา ผลิต และนาส่งเอกสารและรายงานตามทีก่ ฎหมายกาหนด เช่น หนังสือ ชีช้ วน รายงานทุก
รอบปี บญ
ั ชีรายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานเกีย่ วกับข้อมูลการจัดการกองทุนรวม เพื่อนาส่งแก่สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุน และหรือผูด้ ูแลผลประโยชน์ ผูส้ อบบัญชี และผูเ้ กีย่ วข้องอื่น ๆ ของ
กองทุน
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4.6 ค่าใช้จ่ายในการแปลเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารจัดการและการดาเนินงานของกองทุนเป็ นภาษาต่างประเทศ
4.7 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดจากการทาตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.และสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือสมาคมกาหนด
4.8 ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการชาระหนี้ด้วยทรัพย์สนิ อื่น เช่น ค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้บริการทางกฎหมาย และศาล เช่น ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าร่างและตรวจสอบนิติกรรม
สัญญา ค่าบริการทางกฎหมายเพื่อรักษาสิทธิหรือเพื่อติดตามหนี้สนิ หรือประโยชน์อ่นื ใดของกองทุน ค่าธรรมเนียม
ศาล ค่ า ธรรมเนี ย มและค่ าใช้จ่ ายที่เกิด จากการจ าน า จ านอง ปลดจ าน า จ านอง ประเมิน ราคา ค่ าภาษี อ ากร
ประกันภัย
4.9 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการใช้บริการธนาคาร สถาบันการเงิน หรือผูใ้ ห้บริการภายนอกอื่น ๆ เพื่อประโยชน์
ของกองทุนหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุน
4.10 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามสัญญาระหว่างกองทุนและบุคคลภายนอก เช่น สัญญาแต่งตัง้ ผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนสัญญาแต่งตัง้ ผูจ้ ดั จาหน่าย
4.11 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดจากการติดตามทวงถามหนี้สนิ ของกองทุน
5. ค่าบริการแก่บุคคลภายนอก ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าติดต่อสื่อสาร ค่าประกาศหนังสือพิมพ์ ค่าเดินทาง ที่
เกีย่ วข้องกับการบริหารจัดการกองทุน ตามทีจ่ ่ายจริง
6. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการเลิกกองทุน และชาระบัญชีกองทุน เช่น ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีเมื่อเลิกกองทุน
ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์ในระหว่างการชาระบัญชีกองทุน ค่าใช้จ่ายในการชาระเงิน หรือทรัพย์สนิ อื่น ให้ผถู้ อื
หน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดจากการทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุนไม่มารับเงินหรือทรัพย์สนิ หรือไม่นาเช็คไปขึน้
เงินจากธนาคาร เช่น ค่าใช้จ่ายในการวางทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ตามทีจ่ ่ายจริง
7. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นแทน
เงิน ตามทีจ่ ่ายจริง
8. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของผูด้ ูแลผลประโยชน์ทเ่ี กีย่ วข้องกับการฟ้ องร้องบริษทั จัดการให้ปฏิบตั หิ น้าทีห่ รือ
เรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษทั จัดการ เพื่อประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนโดยรวม หรือเมื่อได้รบั คาสั ่ง
จากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามทีจ่ ่ายจริง
9. ค่าใช้จ่ายในการลงประกาศหนังสือพิมพ์ทเ่ี กีย่ วข้องกับกองทุน ตามทีป่ ระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกาหนด เช่น การประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคา
ขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน ตามทีจ่ ่ายจริง
10. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทีเ่ กิดจากการติดต่อสื่อสารกับผูถ้ อื หน่วยลงทุน เพื่อแจ้งข่าวสารข้อมูลตามที่
คณะกรรมการก.ล.ต. และหรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกาหนด หรือเพื่อประโยชน์ของ
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนหรือกองทุนโดยรวม รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผูถ้ อื หน่วยลงทุน ตามทีจ่ ่ายจริง
11. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทีเ่ กิดจากการควบรวมกองทุน ตามทีจ่ ่ายจริง
12. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทีเ่ กิดจากการกูย้ มื เงินหรือเข้าทาธุรกรรมการขายโดยมีสญ
ั ญาซื้อคืนเมื่อบริษทั
จัดการมีเหตุจาเป็ นต้องบริหารสภาพคล่องของกองทุนเปิ ดเป็ นการชัวคราว
่
ตามทีจ่ ่ายจริง
13. ค่าใช้จ่ายในการให้ความรูแ้ ละฝึกอบรมผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน เพื่อประโยชน์ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของ
กองทุนตามทีจ่ า่ ยจริง
14. ค่าธรรมเนียมและหรือค่าใช้จ่ายสาหรับหน่วยงานภายนอกในการทาหน้าทีต่ ดิ ตามดูแลการจัดการกองทุนรวม
(Independent Oversight Entity : IOE) หรือทีเ่ กีย่ วข้อง (ถ้ามี)
15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นใดทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารจัดการกองทุน ตามทีจ่ ่ายจริง
8.3 ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากผูส้ ั ่งซื้อหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุน
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ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end fee)
1. ชื่อย่อ : PRINCIPAL iBALANCED-R
เงื่อนไขในกำรกำหนดอัตรำค่ำธรรมเนี ยมกำรขำยหน่ วยลงทุน : ไม่ม ี
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าซื้อขาย
2. ชื่อย่อ : PRINCIPAL iBALANCED-D
เงื่อนไขในกำรกำหนดอัตรำค่ำธรรมเนี ยมกำรขำยหน่ วยลงทุน : ไม่ม ี
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าซื้อขาย
3. ชื่อย่อ : PRINCIPAL iBALANCED-A
เงื่อนไขในกำรกำหนดอัตรำค่ำธรรมเนี ยมกำรขำยหน่ วยลงทุน : ไม่ม ี
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าซื้อขาย
4. ชื่อย่อ : PRINCIPAL iBALANCED-I
เงื่อนไขในกำรกำหนดอัตรำค่ำธรรมเนี ยมกำรขำยหน่ วยลงทุน : ไม่ม ี
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.81 ของมูลค่าซื้อขาย
5. ชื่อย่อ : PRINCIPAL iBALANCED-C
เงื่อนไขในกำรกำหนดอัตรำค่ำธรรมเนี ยมกำรขำยหน่ วยลงทุน : ไม่ม ี
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.81 ของมูลค่าซื้อขาย
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end fee)
1. ชื่อย่อ : PRINCIPAL iBALANCED-R
เงื่อนไขในกำรกำหนดอัตรำค่ำธรรมเนี ยมกำรรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน : ไม่ม ี
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าซื้อขาย
2. ชื่อย่อ : PRINCIPAL iBALANCED-D
เงื่อนไขในกำรกำหนดอัตรำค่ำธรรมเนี ยมกำรรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน : ไม่ม ี
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าซื้อขาย
3. ชื่อย่อ : PRINCIPAL iBALANCED-A
เงื่อนไขในกำรกำหนดอัตรำค่ำธรรมเนี ยมกำรรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน : ไม่ม ี
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าซื้อขาย
4. ชื่อย่อ : PRINCIPAL iBALANCED-I
เงื่อนไขในกำรกำหนดอัตรำค่ำธรรมเนี ยมกำรรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน : ไม่ม ี
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.81 ของมูลค่าซื้อขาย
5. ชื่อย่อ : PRINCIPAL iBALANCED-C
เงื่อนไขในกำรกำหนดอัตรำค่ำธรรมเนี ยมกำรรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน : ไม่ม ี
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.81 ของมูลค่าซื้อขาย
ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนเข้า (Switching in)
1. ชื่อย่อ : PRINCIPAL iBALANCED-R
อัตรำค่ำธรรมเนี ยมกำรสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้ำ : อัตราค่าธรรมเนียมเดียวกัน ทัง้ จากกองทุนรวมภายใต้บริษทั
จัดการเดียวกัน และจากบริษทั จัดการอื่น
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ประมำณกำรอัตรำค่ำธรรมเนี ยมกำรสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้ำ : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end
fee)
รำยละเอียดเพิ่ มเติ ม :2. ชื่อย่อ : PRINCIPAL iBALANCED-D
อัตรำค่ำธรรมเนี ยมกำรสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้ำ : อัตราค่าธรรมเนียมเดียวกัน ทัง้ จากกองทุนรวมภายใต้บริษทั
จัดการเดียวกัน และจากบริษทั จัดการอื่น
ประมำณกำรอัตรำค่ำธรรมเนี ยมกำรสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้ำ : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end
fee)
รำยละเอียดเพิ่ มเติ ม :3. ชื่อย่อ : PRINCIPAL iBALANCED-A
อัตรำค่ำธรรมเนี ยมกำรสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้ำ : อัตราค่าธรรมเนียมเดียวกัน ทัง้ จากกองทุนรวมภายใต้บริษทั
จัดการเดียวกัน และจากบริษทั จัดการอื่น
ประมำณกำรอัตรำค่ำธรรมเนี ยมกำรสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้ำ : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end
fee)
รำยละเอียดเพิ่ มเติ ม :4. ชื่อย่อ : PRINCIPAL iBALANCED-I
อัตรำค่ำธรรมเนี ยมกำรสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้ำ : อัตราค่าธรรมเนียมเดียวกัน ทัง้ จากกองทุนรวมภายใต้บริษทั
จัดการเดียวกัน และจากบริษทั จัดการอื่น
ประมำณกำรอัตรำค่ำธรรมเนี ยมกำรสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้ำ : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end
fee)
รำยละเอียดเพิ่ มเติ ม :5. ชื่อย่อ : PRINCIPAL iBALANCED-C
อัตรำค่ำธรรมเนี ยมกำรสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้ำ : อัตราค่าธรรมเนียมเดียวกัน ทัง้ จากกองทุนรวมภายใต้บริษัท
จัดการเดียวกัน และจากบริษทั จัดการอื่น
ประมำณกำรอัตรำค่ำธรรมเนี ยมกำรสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้ำ : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end
fee)
รำยละเอียดเพิ่ มเติ ม :ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนออก (Switching out)
1. ชื่อย่อ : PRINCIPAL iBALANCED-R
อัตรำค่ำธรรมเนี ยมกำรสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออก : อัตราค่าธรรมเนียมเดียวกัน ทัง้ กรณีสบั เปลีย่ นออกไปยัง
กองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษทั จัดการ และบริษทั จัดการอื่น
ประมำณกำรอัตรำค่ำธรรมเนี ยมกำรสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออก : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน
(Back-end fee)
รำยละเอียดเพิ่ มเติ ม :2. ชื่อย่อ : PRINCIPAL iBALANCED-D
อัตรำค่ำธรรมเนี ยมกำรสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออก : อัตราค่าธรรมเนียมเดียวกัน ทัง้ กรณีสบั เปลีย่ นออกไปยัง
กองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษทั จัดการ และบริษทั จัดการอื่น

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม

13

ประมำณกำรอัตรำค่ำธรรมเนี ยมกำรสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออก : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน
(Back-end fee)
รำยละเอียดเพิ่ มเติ ม :3. ชื่อย่อ : PRINCIPAL iBALANCED-A
อัตรำค่ำธรรมเนี ยมกำรสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออก : อัตราค่าธรรมเนียมเดียวกัน ทัง้ กรณีสบั เปลีย่ นออกไปยัง
กองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษทั จัดการ และบริษทั จัดการอื่น
ประมำณกำรอัตรำค่ำธรรมเนี ยมกำรสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออก : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน
(Back-end fee)
รำยละเอียดเพิ่ มเติ ม :4. ชื่อย่อ : PRINCIPAL iBALANCED-I
อัตรำค่ำธรรมเนี ยมกำรสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออก : อัตราค่าธรรมเนียมเดียวกัน ทัง้ กรณีสบั เปลีย่ นออกไปยัง
กองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษทั จัดการ และบริษทั จัดการอื่น
ประมำณกำรอัตรำค่ำธรรมเนี ยมกำรสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออก : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน
(Back-end fee)
รำยละเอียดเพิ่ มเติ ม :5. ชื่อย่อ : PRINCIPAL iBALANCED-C
อัตรำค่ำธรรมเนี ยมกำรสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออก : อัตราค่าธรรมเนียมเดียวกัน ทัง้ กรณีสบั เปลีย่ นออกไปยัง
กองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษทั จัดการ และบริษทั จัดการอื่น
ประมำณกำรอัตรำค่ำธรรมเนี ยมกำรสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออก : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน
(Back-end fee)
รำยละเอียดเพิ่ มเติ ม :ค่ำธรรมเนี ยมกำรโอนหน่ วยลงทุน : มี
ค่ำธรรมเนี ยม : 0.0 บาท
ต่อหน่ วยลงทุน : 0.0 หน่วย
หรือเศษของ : 0.0 หน่วย
ในอัตรา ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ
ค่ำธรรมเนี ยมกำรออกเอกสำรแสดงสิ ทธิ ในหน่ วยลงทุน : มี
ฉบับละ : 0.0 บาท
ในอัตรา ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ
ค่ำปรับกรณี ขำยคืนหน่ วยลงทุนก่อนระยะเวลำถือครองที่กำหนดในโครงกำร (Exit Fee) : ไม่ม ี
ค่ำธรรมเนี ยมอื่น : มี
ค่ำธรรมเนี ยมอื่นๆ : มี
ในอัตรำไม่เกิ น ร้อยละ ของมูลค่ำหน่ วยลงทุน : 0.0
ตามทีจ่ ่ายจริง
รำยละเอียดเพิ่ มเติ ม (ค่ำธรรมเนี ยมที่เรียกเก็บจำกผู้สั ่งซื้อหรือผู้ถือหน่ วยลงทุน) :
1. ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซื้อและขายคืน (ถ้ามี)
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ผูถ้ อื หน่วยลงทุนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซื้อและค่ าขายคืนหน่วยลงทุนตามทีธ่ นาคารพาณิชย์หรือ
สถาบันการเงินเรียกเก็บจริง
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ เมื่อมีการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
กรณี เป็ นกองทุนนี้ เป็ นกองทุนต้นทำง :
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.33 โดยคานวณเข้าไปในราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก
กรณี เป็ นกองทุนนี้ เป็ นกองทุนปลำยทำง :
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.33 โดยคานวณเข้าไปในราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ให้สอดคล้องกับอัตราค่านายหน้าในการ
ซื้อขายหลักทรัพย์ โดยจะประกาศไว้ในที่เปิ ดเผย ณ ทีท่ าการทุนแห่งของบริษทั จัดการ และ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อทุนแห่งของ
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทีใ่ ช้เป็ นสถานทีใ่ นการซื้อขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) หรือที่ www.principal.th
3. บริษทั จัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จากผูล้ งทุนหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุน ในกรณีทผ่ี ลู้ งทุนหรือผู้
ถือหน่วยลงทุนร้องขอให้บริษทั จัดการหรือนายทะเบียนดาเนินการ ใด ๆ ให้เป็ นกรณีพเิ ศษ นอกเหนือจากการ
ดาเนินการตามปกติของบริษทั จัดการ หรือนายทะเบียน หรือให้ดาเนินการทีพ่ สิ ูจน์ได้ว่าเป็ นความประสงค์เฉพาะตัว
ของผูล้ งทุนหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุน เช่น ค่าธรรมเนียมการขอเปลีย่ นข้อมูลทางทะเบียนใหม่ เช่น หนังสือรับรองสิทธิ
หนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุน เป็ นต้น โดยบริษทั จัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะคิดค่าธรรมเนียมจากผู้
ลงทุนหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุน ตามทีจ่ ่ายจริง หรือตามอัตราทีบ่ ริษทั จัด การหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนกาหนดในการ
ให้บริการลักษณะดังกล่าว
4. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน/ การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน/ การสับ เปลี่ยน
หน่วยลงทุนกับผูล้ งทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ตามประเภทของผูล้ งทุน ตามมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุ น ตามระยะเวลาการ
ถือครองหน่วยลงทุน ตามช่องทางการซื้อขายหน่วยลงทุน หรือตามเงื่อนไขทีบ่ ริษทั จัดการอาจกาหนดขึน้ ในอนาคต
เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวก และเป็ นประโยชน์ให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน ทัง้ นี้ จะเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวในหนังสือชี้
ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ ทัง้ นี้ หากมีการเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขดังกล่าวบริษทั จัดการจะประกาศให้ผลู้ งทุนทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ณ ทีท่ าการของบริษทั จัดการ และผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ
ประกาศทางเว็บไซด์ของบริษทั จัดการ
8.4 วิธกี ารคานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม
1. การคานวณค่าธรรมเนียมตามหัวข้อค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากผูส้ ั ่งซื้อหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุน และ หัวข้อค่าธรรมเนียม
และค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม เป็ นอัตราทีร่ วมภาษีมลู ค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่นื ใดในทานอง
เดียวกันไว้แล้ว
2. การคานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน จะ
คานวณเป็ นรายวันและเรียกเก็บจากกองทุนเป็ นรายเดือน ภายใน 10 วันทาการถัดจากวันสิน้ เดือน
3. ค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วเนื่องกับการบริหารจัดการกองทุนในหัวข้อ อื่น ๆ จะเรียกเก็บตามทีจ่ ่ายจริง ในทางบัญชีบริษทั จัดการ
จะพิจารณาตัดจ่ายทัง้ จานวนหรือทยอยตัดจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี่ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาทีจ่ ะได้รบั
ประโยชน์จากค่าใช้จ่ายนัน้ ทัง้ นี้ การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีทเ่ี กีย่ วข้อง
4. ในกรณีทม่ี ลู ค่าของกองทุนรวมในขณะทีจ่ ดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวมมีมลู ค่าไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาท
หากต่อมากองทุนรวมมีมลู ค่าลดลงน้อยกว่า 50 ล้านบาท บริษทั จัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตาม
หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
4.1 ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บต้องเป็ นอัตราร้อยละทีไ่ ม่สูง
กว่าอัตราร้อยละของค่าธรรมเนียมเดิมทีบ่ ริษทั จัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาทีก่ องทุนรวมมีมลู ค่าไม่ น้อยกว่า 50
ล้านบาทโดยคานวณตามมูลค่าทีต่ ราไว้ของหน่วยลงทุน 4.2 ในกรณีอ่นื นอกเหนือจากกรณีตาม 4.1 ให้บริษทั
จัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการในอัตราทีแ่ สดงได้ว่าเหมาะสมและเป็ นธรรม ทัง้ นี้ โดยได้รบั ความ
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เห็นชอบจากสานักงาน มูลค่าของกองทุนรวมให้คานวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุนบริษทั จัดการจะเรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเป็ นอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สนิ หรือมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวมเท่านัน้
8.5 การเปลีย่ นแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
การดาเนินการในกรณีทม่ี กี ารเพิม่ หรือลดค่าธรรมเนียม/ ค่าใช้จ่ายของกองทุน บริษทั จัดการจะดาเนินการดังนี้
กำรเปลี่ยนแปลงค่ำธรรมเนี ยม/ ค่ำใช้จ่ำย

กำรดำเนิ นกำรของ บลจ.

1. กำรเพิ่ มค่ำธรรมเนี ยม/ ค่ำใช้จำ่ ย
1.1 ตามทีร่ ะบุไว้ในโครงการ
1.1.1 ไม่เกินอัตราทีร่ ะบุในโครงการ
1.1.2 เกินอัตราทีร่ ะบุไว้ในโครงการ1 (มีการกาหนด
อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าสามารถ
เปลีย่ นแปลงในลักษณะดังกล่าวได้)

เปิ ดเผย2 ให้ผลู้ งทุนให้ผทู้ ราบล่วงหน้า ≥ 3 วันทาการ
ก่อนการเรียกเก็บเพิม่ ขึน้

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราทีร่ ะบุไว้ใน
โครงการ

บริษทั จัดการต้องได้รบั มติพเิ ศษ3 และแจ้งให้สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่
เปลีย่ นแปลง

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราทีร่ ะบุไว้ใน
โครงการ

เปิ ดเผย2 ให้ผถู้ อื หน่วยทราบล่วงหน้า ≥ 60 วันก่อน
การเรียกเก็บเพิม่ ขึน้ และแจ้งให้สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่
เปลีย่ นแปลง

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ

บริษทั จัดการต้องขอมติพเิ ศษ3 เพื่อแก้ไขโครงการ

2. กำรลดค่ำธรรมเนี ยม/ ค่ำใช้จ่ำย
2.1 ตามทีร่ ะบุไว้ในโครงการ

เปิ ดเผย2 ให้ผูล้ งทุนให้ผทู้ ราบภายใน 3 วันทาการนับแต่
วันทีม่ กี ารเรียกเก็บลดลง

2.2 แตกต่างไปจากทีร่ ะบุไว้ในโครงการ

ให้บริษทั จัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถอื ว่า
สานักงานคณะกรรมการ ก .ล .ต . เห็นชอบการแก้ไข
โครงการในเรื่องดังกล่าว

1 เทียบกับอัตราของรอบระยะเวลาย้อนหลัง

1 ปี นับแต่วนั ทีบ่ ริษทั จัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิม่ ขึน้
2 การเปิ ดเผยข้อมูลต้องกระทาโดยวิธก
ี ารทีเ่ หมาะสมอันทาให้ม ั ่นใจได้ว่าผูล้ งทุนได้รบั ทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทัวถึ
่ ง
3 ดาเนินการตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธก
ี ารในการขอมติผถู้ อื หน่วยลงทุน
และการจัดประชุมผูถ้ อื หน่วยลงทุนของกองทุนรวม
9. เครื่องมือบริหำรควำมเสี่ยงสภำพคล่องของกองทุนรวม
- เครื่องมือการกาหนดให้ผลู้ งทุนเป็ นผูร้ บั ภาระค่าใช้จ่าย
กำรปรับมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ ด้วยสูตรกำรคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในกำรซื้อขำยทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing
pricing) :
กองทุนรวมทัวไป
่
อัตรำสูงสุดไม่เกิ นร้อยละ : 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ด้วยวิ ธีปฏิ บตั ิ : Full swing pricing , Partial swing pricing
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รำยละเอียดเพิ่ มเติ ม :
1. บริษทั จัดการจะกาหนดอัตรา swing factor สูงสุดไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน และบริษทั จัดการจะพิจารณา
เลือกใช้ Swing Pricing ทีเ่ ป็ น Full Swing Pricing หรือ Partial Swing Pricing ตามดุลพินิจของบริษทั จัดการ โดยคานึงถึง
ประโยชน์ของกองทุนและผูถ้ อื หน่วยลทุนเป็ นสาคัญ
2. swing factor มีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด ซึง่ บริษทั จัดการอาจ
พิจารณาใช้ขอ้ มูลประมาณการภายใต้ขอ้ เท็จจริงทีม่ อี ยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปั จจัยทีเ่ กีย่ วข้องเท่าที่
สามารถทาได้เพื่อให้สามารถดาเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ โดยบริษทั จัดการอาจพิจารณาปั จจัยต่าง
ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื้อหรือขายทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bid-ask
spread ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปจากการซื้อขายทรัพย์สนิ ความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สนิ ภาวะสภาพคล่องของตลาด
ทรัพย์สนิ ทีล่ ดลงจากปกติ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทาธุรกรรม REPO
เพื่อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) ภาษีและหรืออากรแสตมป์ ทีเ่ กีย่ วข้อง หรือต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื่นที่
เกีย่ วข้อง รวมถึงปั จจัยอื่นๆ ทีก่ ระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ทก่ี องทุนรวมลงทุน เป็ นต้น
3. Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด โดยบริษทั จัดการอาจ
พิจารณาใช้ขอ้ มูลประมาณการภายใต้ขอ้ เท็จจริงทีม่ อี ยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมิน จากปั จจัยทีเ่ กีย่ วข้องเท่าที่
สามารถทาได้เพื่อให้สามารถดาเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ โดยคานึงถึงปั จจัยทีเ่ กีย่ วข้องกับสภาพ
คล่องของกองทุนรวมเป็ นสาคัญ ทัง้ นี้ บริษทั จัดการอาจพิจารณาปั จจัยต่าง ๆทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่ พอร์ตการลงทุน นโยบาย
การลงทุน สภาวะตลาดของทรัพย์สนิ ทีล่ งทุน รวมถึงปั จจัยอื่นๆ ทีก่ ระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ทก่ี องทุนรวมลงทุน
เป็ นต้น
4. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษทั จัดการ จะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกับ Anti-dilution levies – ADL (ถ้ามี) แต่สามารถใช้
ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสีย่ งสภาพคล่องอื่นได้โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษทั จัดการ
5. ในกรณีทเ่ี ป็ นรายการในรูปแบบ omnibus account บริษทั จะดาเนินการตามข้อมูลทีไ่ ด้รบั จากผูส้ นับสนุนการขายและรับซื้อ
คืนเท่าทีส่ ามารถทาได้ (best effort) ภายใต้สถานการณ์และข้อจากัดในขณะนัน้
ข้อสงวนสิทธิ ์
1. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะนาข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่
เกีย่ วข้องการการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทาการนัน้
2. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะปรับเพิม่ หรือลดอัตรา swing factor ทีเ่ ก็บจริงได้ตามทีบ่ ริษทั จัดการเห็นสมควร ซึง่ จะปรับ
เพิม่ ไม่เกินอัตราสูงสุดทีร่ ะบุไว้ในโครงการ
3. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะนาค่าซื้อหน่วยลงทุนทีช่ าระเงินด้วยเช็ครวมเข้าเป็ นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทาการทีม่ กี าร
ใช้เครื่องมือ swing pricing และบริษทั จัดการจะนายอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่อง
ต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องการใช้เครื่องมือ swing pricing ในวันทาการนัน้ ทัง้ นี้บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะไม่เปลีย่ นแปลงการ
ดาเนินการใด ๆ ทีไ่ ด้ดาเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วทีเ่ กีย่ วข้องกับการใช้เครื่องมือ swing pricing ในวันทาการนัน้ แม้หาก
ภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทัง้ หมดหรือบางส่วนของวันทาการนัน้ ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อ
หน่วยลงทุนทีช่ าระด้วยเช็คทีเ่ รียกเก็บไม่ได้นนั ้ ไม่ได้รบั การจัดสรรหน่วยลงทุน ซึง่ เป็ นไปตามดุลยพินิจของบริษทั จัดการ
4. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะเปลีย่ นแปลงแนวทางดาเนินการระหว่างการใช้เครื่องมือ โดยจะยังคงเป็ นไปตามทีส่ านักงาน
ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษทั จัดการลงทุนและหรือหน่วยงานทีม่ อี านาจอื่นกาหนดให้บริษทั จัดการดาเนินการได้
5. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิไม่ใช้เครื่องมือ swing pricing ดังกล่าวในกรณีทพ่ี จิ ารณาแล้วว่าคาสั ่งซื้อ-ขาย-สับเปลีย่ นหน่วย
ลงทุนไม่มผี ลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมีนัยสาคัญ และ/หรืออาจใช้ร่วมกับ เครื่องมือในการบริหารสภาพ
คล่องอื่นๆ แล้วแต่กรณี โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษทั จัดการ
การพิจารณาใช้เครื่องมือ
1. บริษทั จัดการอาจพิจารณาใช้ Swing Pricing ทีแ่ ตกต่างกันได้ในแต่ละวันทาการ ทีม่ กี ารใช้เครื่องมือนี้โดยเป็ นไปตามดุลย
พินิจของบริษทั จัดการ โดยคานึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและความเหมาะสมในทางปฏิบตั เิ ป็ นสาคัญ
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2. ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการพิจารณาใช้ partial swing pricing จะเป็ นการใช้เฉพาะวันทาการซื้อขายใดทีส่ ดั ส่วนของมูลค่าซื้อขาย
หน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิทงั ้ หมดของกองทุน มีค่าเกินกว่าswing threshold ทีบ่ ริษทั
จัดการกาหนด โดยทีม่ ลู ค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คานวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวก
มูลค่าการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการ
สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนออก (switch out) ทัง้ นี้ รายละเอียดวิธกี ารคานวณเป็ นไปตามวิธที บ่ี ริษทั จัดการกาหนด
กองทุนรวม feeder fund, fund of funds และกองทุนทีมกี ารลงทุนแบบ Cross Investing Fund เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้
swing pricing บริษทั จัดการจะพิจารณาดาเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิม่ เติม : เมื่อกองทุนปลายทางใช้ swing pricing บริษทั จัดการจะดาเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
ตามข้อมูลทีไ่ ด้รบั จาก กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึง่ เป็ นไปตามดุลพินิจของบริษทั จัดการ และคานึงถึง
ประโยชน์ของกองทุนและผูถ้ อื หน่วยลทุนเป็ นสาคัญ
อย่างไรก็ตาม บริษทั จัดการอาจพิจารณาไม่ใช้เครื่องมือให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางก็ได้ ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการพิจารณา
แล้วว่าคาสั ่งซื้อ-ขาย-สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนไม่มผี ลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมีนัยสาคัญ หรือเห็นว่าการใช้
เครื่องมืออื่นมีความเหมาะสมในทางปฏิบตั มิ ากกว่า ขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษทั จัดการ ทัง้ นี้ โดยคานึงถึงประโยชน์ของ
กองทุนเป็ นสาคัญ
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการเพิม่ เติม/เปลีย่ นแปลง เงื่อนไข และ/หรือหลักเกณฑ์การใช้ swing pricing ให้สอดคล้องกับ
กองทุนต่างประเทศทีก่ องทุนไทยลงทุน ในกรณีทก่ี องทุนไทยมีการเปลีย่ นแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวม
หรือมีการเปลีย่ นกองทุนหลักในอนาคต (ถ้ามี)
- กำรกำหนดเงื่อนไขหรือข้อจำกัดในกำรรับคำสั ่งขำยคืนหน่ วยลงทุน
ระยะเวลำที่ต้องแจ้งล่วงหน้ ำก่อนกำรขำยคืนหน่ วยลงทุน (notice period) :
กองทุนรวมทัวไป
่
เมื่อผู้ถือหน่ วยลงทุนต้องกำรไถ่ถอนหน่ วยลงทุนมูลค่ำเกิ นกว่ำ : 5.00 % ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
จะต้องแจ้งบริษทั จัดกำรล่วงหน้ ำเป็ นเวลำ : 5 วันทาการ
รำยละเอียดเพิ่ มเติ ม :
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
1. ในกรณีทเ่ี ป็ นรายการในรูปแบบ omnibus account บริษทั จะดาเนินการตามข้อมูลทีไ่ ด้รบั จากผูส้ นับสนุนการขายและรับซื้อ
คืนเท่าทีส่ ามารถทาได้ (best effort) ภายใต้สถานการณ์และข้อจากัดในขณะนัน้
ข้อสงวนสิทธิ ์
1. ในกรณีทม่ี กี ารใช้ Notice period และมีเหตุทท่ี าให้ตอ้ งใช้เครื่องมืออื่นด้วย บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะปฏิบตั กิ บั คาสั ่งที่
ได้จาก Notice period นัน้ เช่นเดียวกับคาสั ่งทีไ่ ด้ตามปกติในวันทีท่ ารายการด้วย ทัง้ นี้ บริษทั จัดการอาจพิจารณาใช้ Notice
period ร่วมกับเครื่องมืออื่น ได้แก่ Swing pricing, Redemption Gate, Sidepocket, Suspension of Dealings และหรือ
เครื่องมืออื่น ๆ หรืออาจไม่ใช้เครื่องมือ Notice period ดังกล่าวในกรณีทพ่ี จิ ารณาแล้วว่าคาสั ่งซื้อ-ขาย-สับเปลีย่ นหน่วย
ลงทุนไม่มผี ลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมีนัยสาคัญ โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษทั จัดการ
2. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะปรับเพิม่ หรือลด Notice period ได้ตามทีบ่ ริษทั จัดการเห็นสมควร ซึง่ จะปรับเพิม่ ไม่เกิน
Notice period สูงสุดทีก่ าหนดไว้ในโครงการ โดยบริษทั จัดการจะเปิ ดเผยทางเว็บไซด์ของบริษทั จัดการและในหนังสือชีช้ วน
ส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด
3. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะนาข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่
เกีย่ วข้องการการใช้เครื่องมือ Notice period ในวันทาการนัน้
การพิจารณาใช้เครื่องมือ
1. บริษทั จัดการอาจพิจารณาใช้ Notice period ทีแ่ ตกต่างกันได้ในแต่ละวันทาการทีม่ กี ารใช้เครื่องมือนี้โดยเป็ นไปตามดุลย
พินิจของบริษทั จัดการ โดยคานึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและความเหมาะสมในทางปฏิบตั เิ ป็ นสาคัญ
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2. บริษทั จัดการอาจพิจารณาใช้และกาหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและ
แนวทางทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด โดยพิจารณาจากปั จจัยต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง โดยบริษทั จัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณ
การภายใต้ขอ้ เท็จจริงทีม่ อี ยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปั จจัยทีเ่ กีย่ วข้องเท่าทีส่ ามารถทาได้เพื่อให้สามารถ
ดาเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ โดยคานึงถึงปั จจัยทีเ่ กีย่ วข้องกับสภาพคล่องของกองทุนรวมเป็ นสาคัญ
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการอาจพิจารณาปั จจัยต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องได้แก่ พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน สภาวะตลาดของ
ทรัพย์สนิ ทีล่ งทุน รวมถึงปั จจัยอื่นๆ ทีก่ ระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ทก่ี องทุนรวมลงทุน เป็ นต้น
กองทุนรวม feeder fund, fund of funds และกองทุนทีมกี ารลงทุนแบบ Cross Investing Fund เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้
Notice period บริษทั จัดการจะพิจารณาดาเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิม่ เติม : เมื่อกองทุนปลายทางใช้ notice period บริษทั จัดการจะดาเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
ตามข้อมูลทีไ่ ด้รบั จาก กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึง่ ผูถ้ อื หน่วยอาจจะต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืน
หน่วยลงทุน หรือ เป็ นไปตามดุลพินิจของบริษทั จัดการ และคานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผูถ้ อื หน่วยลทุนเป็ นสาคัญ
อย่างไรก็ตาม บริษทั จัดการอาจพิจารณาไม่ใช้เครื่องมือให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางก็ได้ ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการพิจารณา
แล้วว่าคาสั ่งซื้อ-ขาย-สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนไม่มผี ลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมีนัยสาคัญ หรือเห็นว่าการใช้
เครื่องมืออื่นมีความเหมาะสมในทางปฏิบตั มิ ากกว่า ขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษทั จัดการ ทัง้ นี้ โดยคานึงถึงประโยชน์ของ
กองทุนเป็ นสาคัญ
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการเพิม่ เติม/เปลีย่ นแปลง เงื่อนไขและ/หรือหลักเกณฑ์การใช้ Notice period ให้สอดคล้องกับ
กองทุนต่างประเทศทีก่ องทุนไทยลงทุน ในกรณีทก่ี องทุนไทยมีการเปลีย่ นแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวม
หรือมีการเปลีย่ นกองทุนหลักในอนาคต (ถ้ามี)
เพดำนกำรขำยคืนหน่ วยลงทุน (redemption gate) :
กองทุนรวมทัวไป
่
เพดำนกำรขำยคืนหน่ วยลงทุนไม่ตำ่ กว่ำร้อยละ : 10.00 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
โดยบริษทั จัดกำรจะใช้เพดำนกำรขำยคืนหน่ วยลงทุนไม่เกิ น : 7 วันทาการ
ในทุกรอบเวลำ : 30 วัน
รำยละเอียดเพิ่ มเติ ม :
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
1. บริษทั จัดการจะทาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (redemption) และสับเปลีย่ นออก (switch out) ไม่เกินRedemption Gate ตาม
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วันทาการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน ทัง้ นี้ เว้นแต่กรณีทก่ี องทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษทั
จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ทีป่ ระกาศใช้
2. ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการกาหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชีส้ ถานการณ์ทไ่ี ม่ปกติดว้ ย Gate threshold ในกรณีดงั กล่าวRedemption
Gate จะใช้เฉพาะวันทาการซื้อขายใดที่ สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับ มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
ทัง้ หมดของกองทุน มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด โดยที่ มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิ
ของกองทุน คานวณจาก มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription)บวก มูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หัก
ด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนออก (switch out)
3. บริษทั จัดการจะพิจารณากาหนดวิธกี ารรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสัดส่วน (pro-rata
basis) ของคาสั ่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลีย่ นออก ณ วันทีใ่ ช้ Redemption Gateดังนัน้ ผูถ้ อื หน่วยลงทุนอาจไม่ได้รบั
การจัดสรรหน่วยลงทุน และมูลค่าหน่วยลงทุนทัง้ จานวน ในวันที่ส่งคาสั ่งขายคืนหรือสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนนัน้ รวมทัง้ อาจ
ไม่ได้รบั เงินค่าขายคืนทัง้ จานวนภายในระยะเวลาทีก่ าหนดไว้สาหรับคาสั ่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลีย่ นออกส่วนที่
เหลือ บริษทั จัดการจะนาไปทารายการในวันทาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนถัดไป รวมกับคาสั ่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและ
สับเปลีย่ นออกใหม่ตามสัดส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มกี ารจัดลาดับก่อน-หลังของคาสั ่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยปั จจุบนั
บริษทั จัดการยังไม่เปิ ดให้มกี าร
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ยกเลิกคาสั ่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลีย่ นออกจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีส่ ่งคาสั ่งมาแล้วในวันทีม่ กี ารใช้Redemption
Gate ดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม หากเมื่อบริษทั จัดการมีระบบงานสาหรับรองรับการจัดการกรณีเปิ ดให้มกี ารยกเลิกคาสั ่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
และสับเปลีย่ นออก บริษทั จัดการอาจเปิ ดให้มกี ารยกเลิกคาสั ่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกส่วนทีเ่ หลือได้ ซึง่ จะ
เป็ นไปตามเงื่อนไขและวิธกี ารทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด ทัง้ นี้ บริษทั จัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนการดาเนินการดังกล่าว
4. บริษทั จัดการอาจพิจารณากาหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครัง้ แตกต่างกันได้ แต่Redemption Gate
จะไม่ต่ากว่า Redemption Gate ขัน้ ต่า และ gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดานทีร่ ะบุไว้ในโครงการ
5. บริษทั จัดการจะทาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลีย่ นออก ไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ณ วันทาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทัง้ นี้ เว้นแต่กรณีทก่ี องทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนหรือสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ทีป่ ระกาศใช้
6. บริษทั จัดการจะแจ้งให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทราบเมื่อมีการใช้ Redemption gate โดยไม่ชกั ช้า
7. ในกรณีทม่ี กี ารใช้เครื่องมือ Redemption Gate นี้ บริษทั จัดการอาจใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสีย่ งสภาพคล่อง
อื่นได้โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษทั จัดการ
8. ในกรณีทเ่ี ป็ นรายการในรูปแบบ omnibus account บริษทั จะดาเนินการตามข้อมูลทีไ่ ด้รบั จากผูส้ นับสนุนการขายและรับซื้อ
คืนเท่าทีส่ ามารถทาได้ (best effort) ภายใต้สถานการณ์และข้อจากัดในขณะนัน้
ข้อสงวนสิทธิ ์
1. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะปรับเพิม่ หรือลดอัตรา Gate threshold รวมถึงเปลีย่ นแปลง gate period ได้ตามดุลยพินิจของ
บริษทั จัดการ โดยจะปรับลดไม่ต่ากว่า Redemption Gate ขัน้ ต่าทีร่ ะบุในโครงการ และไม่เกิน Gate period สูงสุด ทีร่ ะบุใน
โครงการ ทัง้ นี้ รายละเอียดวิธกี ารคานวณเป็ นไปตามวิธที บ่ี ริษทั จัดการกาหนด
2. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gateทีป่ ระกาศใช้
3. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะเปลีย่ นแปลงแนวทางดาเนินการระหว่างการทา Redemption Gate ได้แก่การยกเลิก
Redemption Gate ก่อนระยะเวลาทีก่ าหนด การใช้เครื่องมืออื่นแทน Redemption Gate เป็ นต้น(ถ้ามี) ทัง้ นี้ ในกรณีทไ่ี ม่
สามารถชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนทีเ่ หลือได้ บริษทั จัดการอาจพิจารณายกเลิกคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนทัง้ หมดที่
ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีถ่ ูกยกเลิกคาสั ่งโดยไม่ชกั ช้า
4. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะนาข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่
เกีย่ วข้องการการใช้เครื่องมือ Redemption Gate ในวันทาการนัน้
5. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิไม่ใช้เครื่องมือ Redemption Gate ดังกล่าวในกรณีทพ่ี จิ ารณาแล้วว่าคาสั ่งซื้อ-ขาย-สับเปลีย่ น
หน่วยลงทุนไม่มผี ลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมีนัยสาคัญ โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษทั จัดการ
การพิจารณาใช้เครื่องมือ
1. บริษทั จัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate ทีแ่ ตกต่างกันในแต่ละวันทาการทีม่ กี ารใช้เครื่องมือนี้โดยเป็ นไปตามดุลย
พินิจของบริษทั จัดการ โดยคานึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและความเหมาะสมในทางปฏิบตั เิ ป็ นสาคัญ
2. บริษทั จัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีทเ่ี กิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่
ปกติ โดยบริษทั จัดการอาจกาหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชีส้ ถานการณ์ทไ่ี ม่ปกติดว้ ย Gatethreshold ได้ โดยคานึงถึงปั จจัยที่
เกีย่ วข้องกับสภาพคล่องของกองทุนรวมเป็ นสาคัญ ทัง้ นี้ บริษทั จัดการอาจพิจารณาปั จจัยต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่ มีความ
ผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สนิ สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สนิ ลดลงจากภาวะปกติ สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ
หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม เกิดการไถ่ถอนผิดปกติ เกิด
การไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ทีก่ าหนดไว้ หรือปั จจัยอื่น ๆ ทีน่ อกเหนือการควบคุมของบริษทั จัดการ รวมถึง
ปั จจัยอื่นๆ ทีก่ ระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ทก่ี องทุนรวมลงทุน เป็ นต้น
กองทุนรวม feeder fund, fund of funds และกองทุนทีมกี ารลงทุนแบบ Cross Investing Fund เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้
Redemption gate บริษทั จัดการจะพิจารณาดาเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
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รายละเอียดเพิม่ เติม : เมื่อกองทุนปลายทางใช้ redemption gate บริษทั จัดการจะดาเนินการให้สอดคล้องกับกองทุน
ปลายทาง ตามข้อมูลทีไ่ ด้รบั จาก กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึง่ ผูถ้ อื หน่วยอาจจะได้รบั ชาระเงินจากคาสั ่ง
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลีย่ นออก เฉลีย่ ตามสัดส่วน (pro-rata basis) ของคาสั ่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลีย่ น
ออก ณ วันทีใ่ ช้ Redemption Gate หรือเป็ นไปตามดุลพินิจของบริษทั จัดการ และคานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผูถ้ อื
หน่วยลทุนเป็ นสาคัญ
อย่างไรก็ตาม บริษทั จัดการอาจพิจารณาไม่ใช้เครื่องมือให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางก็ได้ ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการ
พิจารณาแล้วว่าคาสั ่งซื้อ-ขาย-สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนไม่มผี ลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมีนัยสาคัญ หรือเห็น
ว่าการใช้เครื่องมืออื่นมีความเหมาะสมในทางปฏิบตั มิ ากกว่า ขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษทั จัดการ ทัง้ นี้ โดยคานึงถึง
ประโยชน์ของกองทุนเป็ นสาคัญ
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการเพิม่ เติม/เปลีย่ นแปลงเงื่อนไขและ/หรือหลักเกณฑ์การใช้ Redemption gateให้สอดคล้อง
กับกองทุนต่างประเทศทีก่ องทุนไทยลงทุน ในกรณีทก่ี องทุนไทยมีการเปลีย่ นแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุน
รวม หรือมีการเปลีย่ นกองทุนหลักในอนาคต (ถ้ามี)
- กำรไม่ขำยหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่ วยลงทุนตำมคำสั ่งที่รบั ไว้หรือจะหยุดรับคำสั ่งซื้อหรือคำสั ่งขำยคืนหน่ วยลงทุน
(suspension of dealings)
บริษทั จัดกำรกองทุนรวมสำมำรถดำเนิ นกำรได้สูงสุดไม่เกิ น (วันทำกำร) : 1
เว้นแต่จะได้รบั การผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสานักงาน ก.ล.ต. โดยบริษทั จัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริต
และสมเหตุสมผลว่า จาเป็ นต้องระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยได้รบั ความเห็นชอบจากผูด้ ูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตาม
ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์กาหนด
บริษทั จัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสั ่งทีร่ บั ไว้แล้วหรือจะหยุดรับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืน
หน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ดว้ ยเหตุอ่นื ใดดังต่อไปนี้ ซึ่งไม่เกินกว่ากรณีทป่ี ระกาศคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด
1. เป็ นการไม่ขายหน่ วยลงทุนตามคาสั ่งซื้อหน่วยลงทุนทีร่ บั ไว้แล้ว หรือเป็ นการหยุดรับคาสั ่งซื้อหน่วยลงทุนแก่ผลู้ งทุนเฉพาะ
ราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้
(ก) บริษทั จัดการกองทุนรวมมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าผูล้ งทุนรายนัน้ ๆ มีส่วนเกีย่ วข้องกับการกระทาอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
(1) การกระทาทีเ่ ป็ นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกีย่ วกับการป้ องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงินไม่ว่าจะเป็ นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ
(2) การให้การสนับสนุ นทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(3) การกระทาทีเ่ ป็ นการปฏิบตั ติ ามคาสั ่งเกีย่ วกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สนิ โดยบุคคลผูม้ อี านาจตามกฎหมาย
(ข) บริษทั จัดการกองทุนรวมไม่สามารถดาเนินการรูจ้ กั ลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกีย่ วกับลูกค้าได้ในสาระ
สาคัญ
2. อยู่ในระหว่างดาเนินการเปลีย่ นให้บริษทั จัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอัน
เนื่องมาจาก การทีบ่ ริษทั จัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการดารงเงินกองทุนของผูป้ ระกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม
การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็ นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์ และการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ทเ่ี ป็ น
หน่วยลงทุน และการเป็ นผูจ้ ดั การเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึง่ ให้กระทาได้ไม่เกิน 3 วันทาการ
3. อยู่ในระหว่างดาเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวม ในกรณีทป่ี รากฏข้อเท็จจริงซึง่ บริษทั จัดการกองทุ นรวมพิจารณาแล้วมีความ
เชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ และการเลิกกองทุนรวมจะเป็ น
ประโยชน์ต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนโดยรวม
(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมด
(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทาการ ซื้อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็ นจานวนเกิน
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กว่า 2 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมด ทัง้ นี้ กรณีทเ่ี ป็ นกองทุนรวมทีม่ กี าหนดระยะเวลาการรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็ นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พจิ ารณาจากเฉพาะในช่วง
ระยะเวลาเดียวกัน ซึง่ กองทุนรวมเปิ ดให้รบั ซื้อคืนหน่วยลงทุนเท่านัน้
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการกองทุนรวมจะไม่ดาเนินการตามข้อ 3 วรรคหนึ่ง หากบริษทั จัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อ
โดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีเ่ หลืออยู่เนื่องจากกองทุนรวม
ยังคงมีทรัพย์สนิ คงเหลือ ทีม่ คี ุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีเ่ หลืออยู่จะไม่ได้รบั ผลกระทบ
จากการขายคืนนัน้
10. กำหนดเวลำในกำรคำนวณและกำรประกำศมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่ วยลงทุนและรำคำหน่ วยลงทุน :
คำนวณภำยใน : 1 วันทาการ
และประกำศภำยใน : 2 วันทาการ
รำยละเอียดเพิ่ มเติ ม :
1. บริษทั จัดการจะคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธกี ารทีส่ านักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกาหนด และตามทีส่ มาคมบริษทั จัดการลงทุนกาหนดโดยได้รบั ความเห็นชอบจาก
สานักงาน ก.ล.ต.
1.1 มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
1.2 มูลค่าหน่วยลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
1.3 มูลค่าหน่วยลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปั นผล
1.4 มูลค่าหน่วยลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า
1.5 มูลค่าหน่วยลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
1.6 มูลค่าหน่วยลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามชนิด ดังนัน้ มูลค่าหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมีมลู ค่าไม่เท่ากัน
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของแต่ละชนิดหน่วยลงทุนรวมกันจะเท่ากับมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม ซึง่ ผลประโยชน์ทเ่ี กิดจาก
การลงทุนจะถือเป็ นประโยชน์ของกองทุนรวม และจะถูกปั นส่วนตามสัดส่วนมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
ในกรณีทม่ี กี ารลงทุนในต่างประเทศบริษทั จัดการจะคานวณจากมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวมในส่วนทีล่ งทุนในประเทศ
รวมกับมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวมในส่วนทีล่ งทุนในต่างประเทศ เพื่อใช้ในการคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ ราคาขาย
หน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
อนึ่ง ในการใช้อตั ราแลกเปลีย่ นเพื่อคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิเป็ นเงินบาท บริษทั จัดการจะใช้อตั ราแลกเปลีย่ นเงินตรา
ต่างประเทศ (Spot Rate) ทีป่ ระกาศโดย Bloomberg ณ วันทาการคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน ทีเ่ วลา
ประมาณ 16.00 น. เป็ นเกณฑ์ในการคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิเป็ นเงินบาท
ทัง้ นี้ หากข้อมูลดังกล่าวไม่ปรากฏอยู่ในระบบข้างต้น บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิใช้อตั ราแลกเปลีย่ นทีอ่ ้างอิงจากแหล่งอื่น
ภายใต้ความเห็นชอบของผูด้ ูแลผลประโยชน์ เช่น อัตราแลกเปลีย่ นจาก APEX ณ วันทาการคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิและ
มูลค่าหน่วยลงทุนทีเ่ วลาประมาณ 16.00 น. หรือระบบอื่นใดทีม่ กี ารเผยแพร่ขอ้ มูลและสามารถอ้างอิงได้ เป็ นต้น เป็ นเกณฑ์ใน
การคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิเป็ นเงินบาท โดยอัตราแลกเปลีย่ นทีอ่ า้ งอิงจะต้องเป็ นไปตามทีป่ ระกาศสมาคม หรือประกาศที่
เกีย่ วข้องกาหนด
สาหรับการคานวณมูลค่ายุตธิ รรมของตราสารลงทุนทีม่ อี ายุไม่เกิน 90 วัน ประเภทมีดอกเบีย้ บริษทั จัดการจะคานวณโดยใช้
มูลค่าเงินต้นบวกดอกเบีย้ ค้างรับจนถึงวันคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุท ธิของกองทุนรวม กรณีเป็ นตราสารประเภทมีส่วนลด ให้ใช้
ราคาทุนตัดจาหน่าย (Amortized Cost) เป็ นมูลค่าเงินต้น โดยวิธกี ารตัดจาหน่ายให้ใช้วธิ อี ตั ราดอกเบี้ยทีแ่ ท้จริงหรือวิธอี ่นื ที่
ให้ผลไม่ต่างจากวิธอี ตั ราดอกเบีย้ ทีแ่ ท้จริงอย่างมีนัยสาคัญ
การคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิแยกตามรายชนิดของหน่วยลงทุน ผูล้ งทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้ท่ี :
https://www.principal.th/
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ในกรณีทร่ี าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง บริษทั จัดการจะดาเนินการและชดเชยราคาตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่ กาหนดใน
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนและหรือประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย
เรื่องการดาเนินการในกรณีทม่ี ลู ค่าหน่วยลงทุนหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
ในกรณีทไ่ี ด้รบั ความเห็นชอบจากผูด้ ูแลผลประโยชน์ เนื่องจากมีเหตุจาเป็ นและสมควรทีอ่ ยู่นอกเหนือการควบคุม ของบริษทั
จัดการ โดยเหตุดงั กล่าวส่งผลให้บริษทั จัดการไม่ได้รบั ข้อมูลเกีย่ วกับราคาของทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนลงทุน หรือไม่สามารถคานวณ
หรือประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืน หน่วยลงทุนได้ บริษทั จัดการจะ
ดาเนินการประกาศสาเหตุ และแนวทางปฏิบตั ใิ ห้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทราบผ่านช่องทาง ทีเ่ ข้าถึงได้ง่ายและทัวถึ
่ ง ภายในเวลาทีผ่ ู้
ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
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แนวทำงในกำรใช้สิทธิ ออกเสียงและกำรดำเนิ นกำรใช้สิทธิ ออกเสียง
ผูล้ งทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สทิ ธิออกเสียงและการดาเนินการใช้สทิ ธิออกเสียงในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั
ต่างๆ ในรอบปี ปฏิทนิ ได้จาก website ของบริษทั จัดการ (www.principal.th)

รำยชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีกำรทำธุรกรรมกับกองทุนรวม
กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล บำลำนซ์ อิ นคัม
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 กันยำยน 2564 ถึงวันที่ 31 สิ งหำคม 2565
-ไม่ม-ี
หมายเหตุ : ผู้ลงทุ นสามารถตรวจสอบการท าธุรกรรมกับบุ คคลที่เกี่ยวข้อ งกับกองทุ นรวมได้ท่ี
บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษทั จัดการ (www.principal.th) และสานักงาน ก.ล.ต.
(www.sec.or.th)

รำยชื่อผู้จดั กำรกองทุนที่บริหำรจัดกำรกองทุนรวม
กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล บำลำนซ์ อิ นคัม
1. นายศุภกร ตุลยธัญ, CFA
2. นายวิทยา เจนจรัสโชติ, CISA
3. นางสาววิรยิ า โภไคศวรรย์
4. นายธนา เชนะกุล, CFA
5. นายประพจน์ อ้วนเจริญกุล
6. นายวรพจน์ คุณาประสิทธิ ์
7. นายปั ญชรัสมิ ์ สีวราภรณ์สกุล, CFA
8. นางสาวนันทนัช กิตเิ ฉลิมเกียรติ
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถดูรายชื่อผู้จดั การกองทุนทัง้ หมดได้ท่ี website ของบริษัท
จัดการ (www.principal.th)

รำยงำนรำยละเอียดกำรรับค่ำตอบแทน หรือประโยชน์อื่นใดที่มิใช่ดอกเบีย้ หรือผลประโยชน์ทวไปที
ั่
่เกิ ดจำกกำร
ลงทุน
- ไม่ม ี -
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รายงานการรับผลประโยชน์ ตอบแทนเนื่องจากการทีก่ 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)


การตัดสินใจลงทุน
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


ตำรำงรำยละเอียดค่ำนำยหน้ ำซื้อขำยหลักทรัพย์
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 กันยำยน 2564 ถึงวันที่ 31 สิ งหำคม 2565

อันดับ

รำยชื่อบริษทั นำยหน้ ำ

1

บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด

2

ค่ำนำยหน้ ำจำกกำร
ซื้อขำยหลักทรัพย์
(หน่ วย : บำท)

ร้อยละของค่ำ
นำยหน้ ำทัง้ หมด

245,415.16

97.15

บริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

3,006.14

1.19

3

บริษทั หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

2,088.79

0.83

4

บริษทั หลักทรัพย์ พาย จากัด(มหาชน)

1,609.47

0.64

5

บริษทั หลักทรัพย์ ซีจเี อส ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด

495.10

0.20

252,614.66

100.00

รวมค่ำนำยหน้ ำทัง้ หมด
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ข้อผูกพัน
1. บริษทั จัดการ :
ชื่อ : บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนพรินซิเพิล จากัด
ทีอ่ ยู่ (ภาษาไทย) : 44 อาคารธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชัน้ 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ทีอ่ ยู่ (ภาษาอังกฤษ) : 44 CIMB THAI Building 16th Floor Langsuan Road, Lumpini, Pathumwan Bangkok 10330
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
(1) ยื่นคาขอจดทะเบียนกองทรัพย์สนิ ซึง่ เป็ นเงินทีไ่ ด้จากการเสนอขายหน่ วยลงทุนของโครงการเป็ นกองทุนรวมต่อสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันปิ ดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครัง้ แรก
(2) เมื่อได้รบั อนุมตั ใิ ห้จดั ตัง้ และจัดการกองทุนรวม จัดให้มขี อ้ ผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่วยลงทุนกับบริษทั จัดการ สัญญาแต่ งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์
และหนังสือชีช้ วน ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(3) จัดส่ง แจกจ่าย หรือจัดให้มหี นังสือชีช้ วนทีเ่ ป็ นปั จจุบนั จัดให้มใี บจองซื้อหน่วยลงทุนหรือใบคาสั ่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตาม
หลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(4) ชีแ้ จงและดาเนินการให้ผสู้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุนชีแ้ จงข้อมูลให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนหรือผูท้ ส่ี นใจจะลงทุน
ทราบในกรณีทม่ี กี ารแก้ไขเพิม่ เติมโครงการ หรือมีเหตุการณ์ทม่ี ผี ลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อ สิทธิประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนหรือต่อ
การตัดสินใจในการลงทุนหรือต่อการเปลีย่ นแปลงในราคาของหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
(5) เสนอขายหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(6) เสนอขายหน่วยลงทุนเกินจานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจา นวนเงินทุนของโครงการหากบริษทั จัดการแสดงความ
ประสงค์ดงั กล่าวไว้อย่างชัดเจนในโครงการ
(7) ออกใบหน่วยลงทุน หรือหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน หรือปรับปรุงรายการในสมุดบัญชีแสดง
สิทธิในหน่วยลงทุนให้เป็ นปั จจุบนั และส่งให้ผถู้ อื หน่วยลงทุน ตามรายละเอียดทีร่ ะบุไว้ในโครงการ
(8) ลงทุนในหรือมีไว้ซง่ึ หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง แล้วแต่กรณี ตาม
รายละเอียดทีร่ ะบุไว้ในโครงการ และจัดทารายงานตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(9) คานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตาม
ระยะเวลา หลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(10) ดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนดในกรณีทม่ี ลู ค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน
จานวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไม่ถูกต้อง
(11) ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด ตามรายละเอียดทีร่ ะบุไว้ในโครงการและตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ านักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(12) บริษทั จัดการอาจเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนทีไ่ ด้มคี าสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดได้
ตามรายละเอียดทีร่ ะบุไว้ในโครงการและตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(13) บริษทั จัดการอาจไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนทีไ่ ด้รบั ไว้แล้วหรืออาจหยุดรับคาสั ่งซื้ อหรือ
คาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ ตามรายละเอียดทีร่ ะบุไว้ในโครงการและตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กาหนด
(14) ในกรณีทก่ี องทุนเปิ ดไม่สามารถชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนได้ และผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีส่ ั ่งขายคืนหน่วยลงทุนตก
ลงทีจ่ ะรับชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นแทนเงินบริษทั จัดการอาจชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็ น
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นได้ โดยได้รบั ความเห็นชอบจากผูด้ ูแลผลประโยชน์ ทัง้ นี้ ตามทีก่ าหนดในรายละเอียดโครงการและตาม
หลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ มาคมกาหนด
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(15) จัดทางบการเงินของกองทุนรวมให้เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีสาหรับกิจการทีม่ ธี ุรกิจเฉพาะด้านการลงทุนและตามหลักเกณฑ์และ
วิธกี ารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(16) จัดทารายงานทุกรอบปี บญ
ั ชี เพื่อแสดงข้อมูลเกีย่ วกับกองทุนเปิ ดของรอบปี บญ
ั ชี และส่งรายงานดังกล่าวให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนทีม่ ชี ่อื อยู่ใน
ทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนและสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในสามเดือนนับแต่วนั สิน้ ปี บญ
ั ชี ทัง้ นี้ หากบริษทั จัดการเลือกจัดทาและ
ส่งรายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนตามปี ปฏิทนิ ให้ระยะเวลาการส่งรายงานเพื่อแสดงข้อมูลเกีย่ วกับกองทุนรวมของรอบปี บญ
ั ชีขยายเป็ น
ภายในสีเ่ ดือนนับแต่วนั สิน้ ปี บญ
ั ชี
(17) จัดทารายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปี บญ
ั ชีหรือปี ปฏิทนิ เพื่อแสดงข้อมูลเกีย่ วกับกองทุนเปิ ดของรอบระยะเวลาหกเดือนนัน้
และส่งรายงานดังกล่าวให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทีม่ ชี ่อื อยู่ในทะเบียนผู้ถอื หน่วยลงทุนและสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในสองเดือนนับ
แต่วนั สิ้นรอบระยะเวลาหกเดือนดังกล่าว ทัง้ นี้ ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการ
เลือกจัดทาและส่งรายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนตามรอบปี บญ
ั ชี ให้บริษทั จัดการได้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ งจัดทาและส่งรายงานดังกล่าวใน
รอบระยะเวลาหกเดือนหลังสาหรับปี บญ
ั ชีนนั ้
(18) จัดให้มรี ายงานทุกรอบปี บญ
ั ชี รายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปี บญ
ั ชีหรือปี ปฏิทนิ ของรอบระยะเวลาล่าสุดไว้ ณ ทีท่ าการทุก
แห่งของบริษทั จัดการ และสถานทีต่ ดิ ต่อทุกแห่งของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุ น เพื่อให้ผถู้ อื หน่วย
ลงทุนสามารถตรวจดูได้และจัดสาเนาให้เมื่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนร้องขอ
(19) จัดทาและส่งรายงานเกีย่ วกับข้อมูลการจัดการกองทุนรวมสาหรับทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปี บญ
ั ชีหรือของรอบปี ปฏิทนิ และ
รายงานทุกรอบปี บญ
ั ชีของกองทุนตามทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด และส่งรายงานดังกล่าวแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนทีม่ ชี ่อื อยู่ใน
ทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนและสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 2 เดือนนับแต่วนั สิ้นรอบระยะเวลา 6 เดือน และ ภายใน 3 เดือนนับ
แต่วนั สิ้นปี บญ
ั ชี ทัง้ นี้ หากบริษทั จัดการเลือกจัดทาและจัดส่งรายงานรอบปี บญ
ั ชีตามรายงานรอบปี ปฎิทนิ บริษทั จัดการสามารถขยาย
ระยะเวลาการส่งรายงานเพื่อแสดงข้อมูลเกีย่ วกับกองทุนรวมเป็ นภายใน 4 เดือนนับแต่วนั สิน้ รอบปี บญ
ั ชีของกองทุน ตามลาดับ การจัดส่ง
รายงานดังกล่าวให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนนัน้ ให้บริษทั จัดการจะดาเนินการอย่างน้อยด้วยวิธกี ารอย่างหนึ่ งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(1) จัดส่งรายงานดังกล่าวในรูปแบบเอกสารสิง่ พิมพ์ หรือ สื่อบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
(2) เผยแพร่รายงานดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษทั จัดการกองทุนรวม
ทัง้ นี้ ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หน่วยลงทุนแจ้งความประสงค์ให้จดั ส่งรายงานดังกล่าวโดยวิธกี ารตาม (1) ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมดาเนินการตาม
วิธกี ารดังกล่าวด้วย
ทัง้ นี้ ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการเลือกจัดทารายงานรอบปี บญ
ั ชีของกองทุน บริษทั จัดการจะได้รบั การยกเว้นไม่ตอ้ งจัดทาและจัดส่งรายงานใน
รอบระยะเวลา 6 เดือนหลังสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีนัน้ เว้นแต่ในกรณีทค่ี ณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้
ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขเป็ นอย่างอื่น
(20) จัดให้มผี สู้ อบบัญชีของกองทุนรวมทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต ตามประกาศของสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผูส้ อบบัญชี
(21) จัดให้มผี ดู้ ูแลผลประโยชน์ทม่ี คี ุณสมบัตติ ามประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต ว่าด้วยคุณสมบัตขิ องผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุน
รวมและหากมีเหตุตอ้ งเปลีย่ นตัวผูด้ ูแลผลประโยชน์ไม่ว่าเพราะเหตุใด บริษทั จัดการจะกระทาได้ต่อเมื่อได้รบั อนุญาตจากสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
(22) ประสานงานกับผูด้ ูแลผลประโยชน์ตามรายละเอียดในสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุน เช่น การส่งมอบ รับมอบ
แปลงสภาพ จาหน่าย จ่ายโอน ชาระ รับชาระค่าหลักทรัพย์ การรับและจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุน
(23) แต่งตัง้ นายทะเบียนของกองทุนตามทีบ่ ริษทั จัดการเห็นสมควร
(24) แต่งตัง้ ผูช้ าระบัญชีกองทุนเมื่อยุตหิ รือเลิกกองทุน ทัง้ นี้ โดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
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(25) ดาเนินการทีเ่ กี่ยวเนื่องกับการบริหารจัดการกองทุน เช่น การเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หลักทรัพย์ทก่ี องทุนลงทุน ดูแลติดตามสิทธิของกองทุ น
การดาเนินการทางกฎหมายเพื่อประโยชน์ของกองทุน
(26) ดาเนินการเลิกกองทุนเมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผถู้ อื หน่วยลงทุนของกองทุนเข้าข่ายต้องเลิกกองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(27) ดาเนินการแก้ไขเพิม่ เติมรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(28) ขอรับใบแทนหลักฐานการรับจดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวมต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยเสียค่าธรรมเนียมตามอัตรา
ทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กา หนดในกรณีทห่ี ลักฐานดังกล่าวสูญหายหรือถูกทาลาย
(29) ปฏิบตั กิ ารอื่น ๆ เพื่อให้บรรลุซง่ึ วัตถุประสงค์ของกองทุนและรักษาไว้ซง่ึ ผลประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนภายใต้ขอบเขต หน้าที่ และ
ความรับผิดชอบของบริษทั จัดการ โดยปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ ทีม่ ีอยู่ในปั จจุบนั และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมในอนาคต
บริษทั จัดการกองทุนรวมมีหน้าทีป่ ฏิบตั ติ ามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจน
ประกาศ กฎ หรือคาสั ่งทีอ่ อกโดยอาศัยอานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทัง้ นี้ ในกรณีทข่ี อ้ กาหนดในข้อผูกพัน หรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัด
หรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคาสั ่งดังกล่าว หากบริษทั จัดการกองทุนได้ดาเนินการให้เป็ นไปตามกฎหมาย ประกาศ
กฎ หรือคาสั ่งนัน้ ให้ถอื ว่าบริษทั จัดการกองทุนได้ปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว
เงื่อนไขการเปลี่ยนบริษทั จัดการ :
ในกรณีทม่ี กี ารเปลีย่ นบริษทั จัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคาสั ่งของสานักงาน หรือโดยเหตุอ่นื ใดตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษทั จัดการกองทุนรวมต้องดาเนินการตามทีจ่ าเป็ นเพื่อให้บริษทั จัดการกองทุนรวมรายใหม่เ ข้าทาหน้าทีต่ ่อไปได้ ซึง่
รวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษทั จัดการกองทุนรวมรายใหม่
2. ผู้ดแู ลผลประโยชน์ :
ชื่อ : ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
ทีอ่ ยู่ : อาคารสาทรนครทาวเวอร์ 3 10/F 100 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
(1) ดูแลให้บริษทั จัดการปฏิบตั ติ ามหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบตามทีร่ ะบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนและข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่วยลงทุนกับ
บริษทั จัดการ พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือประกาศสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ ทีม่ อี ยู่ในปั จจุบนั และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมในอนาคต โดยเคร่งครัด
(2) รับฝากทรัพย์สนิ ของกองทุนโดยแยกไว้ต่างหากจากทรัพย์สนิ อื่น รวมถึงการดูแลและเก็บรักษาทรัพย์สนิ ของกองทุน รับเงินและทรัพย์สนิ
ต่าง ๆ ทีก่ องทุนพึงได้รบั จากการจัดตัง้ และจัดการกองทุน เช่น เงินปั นผล ผลตอบแทนรับจากหลักทรัพย์ ผลตอบแทน เงินต้นอื่นใดทีไ่ ด้
จากหลักทรัพย์หรือจากการจาหน่ายหรือเวนคืนหลักทรัพย์ เงินชาระค่าซื้อหน่วยลงทุน หรือเงินได้อ่นื ใดของกองทุน โดยดูแล รับฝาก และ
เก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากและหรือบัญชีทรัพย์สนิ ของกองทุนพร้อมทัง้ ดูแลให้การเบิกจ่ายทรัพย์สนิ ของกองทุนเป็ นไปตามทีร่ ะบุไว้ใน
โครงการจัดการกองทุน รวมถึงการจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากของกองทุนเพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายของกองทุนตามคาสั ่งของบริษทั จัดการ
ทัง้ นี้ผดู้ ูแลผลประโยชน์จะรับผิดชอบต่อความเสียหาย ความสูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ทีเ่ กิดขึน้ จากการไม่สามารถดาเนินการรับหรือ
จ่ายเงินได้ทนั ตามกาหนดเวลาตามคาสั ่งของบริษทั จัดการ
(3) จัดทาบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สนิ ของกองทุน เช่น จัดทารายงานการดาเนินการตามคาสั ่งของบริษทั จัดการในการรับเงินและทรัพย์สนิ
ต่าง ๆ ทีก่ องทุนพึงได้รบั จากการจัดตัง้ และจัดการกองทุน เช่น เงินปั นผล ผลตอบแทน การจาหน่ายหลักทรัพย์ จัดทาบัญชีและรับรอง
ความถูกต้องของทรัพย์สนิ ของกองทุนทีร่ บั ฝากไว้
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(4) จัดให้มกี ารรับมอบ ส่งมอบ เปลีย่ นแปลง จาหน่าย รับชาระ ชาระราคาหลักทรัพย์ และโอนหลักทรัพย์ต่างๆ ทีเ่ ป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุน
ตามคาสั ่งของบริษทั จัดการ โดยผูด้ ูแลผลประโยชน์จะได้ตรวจสอบรายละเอียดทีเ่ กีย่ วข้องให้ถูกต้องครบถ้วนก่อน
(5) จัดทารายงานการคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ
รายงานเกีย่ วกับเงินสดของกองทุน
(6) แจ้งและรายงานให้บริษทั จัดการทราบถึงสิทธิทเ่ี กีย่ วเนื่องกับทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนลงทุน เช่น สิทธิในการเข้าประชุมผูถ้ อื หุน้ สิทธิในการจอง
หุน้ เพิม่ ทุน สิทธิในการรับเงินปั นผลหรือผลตอบแทนหรือเงินได้อ่นื ใดจากหลักทรัพย์รวมถึงการแจ้งการเปลีย่ นแปลงของหลักทรัพย์ทม่ี ี
ผลกระทบต่อกองทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์ เป็ นต้น หรือสถานะการปิ ดโอนของหลักทรัพย์ โดยทันทีทผ่ี ดู้ ูแลผลประโยชน์
ได้รบั ทราบข้อมูลเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
(7) จัดทารายงานเสนอต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการกระทาการหรืองดเว้นกระทาการจนก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่กองทุน หรือไม่ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามมาตรา 125 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
(8) ดาเนินการฟ้ องร้องบังคับคดีให้บริษทั จัดการปฏิบตั ติ ามหน้าทีข่ องตนหรือฟ้ องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษทั จัดการ
ทัง้ นี้เพื่อประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทัง้ ปวง หรือเมื่อได้รบั คาสั ่งจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ นี้ ค่าใช้จ่ายในการฟ้ องร้ องบังคับ
คดีเพื่อประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนในกองทุนให้เรียกร้องจากทรัพย์สนิ กองทุนนัน้
(9) รับรองความถูกต้องในการคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคารับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน จานวนหน่วยลงทุนทีเ่ พิม่ ขึน้ จากการจาหน่ายหน่วยลงทุนให้ผถู้ อื หน่วยลงทุน และจานวนหน่วยลงทุนทีล่ ดลงจากการขายคืนหน่วย
ลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุน ซึง่ บริษทั จัดการคานวณไว้ตามทีร่ ะบุในรายละเอียดโครงการ ทัง้ นี้ผดู้ ูแลผลประโยชน์จะต้องร่วมรับผิดชอบต่อ
ความสูญเสีย ความเสียหาย ความรับผิด และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมใด ๆ ทีเ่ กิดขึน้ จากความผิดพลาดในการคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทีบ่ ริษทั จัดการได้คานวณไว้และผูด้ ูแล
ผลประโยชน์ได้รบั รองความถูกต้องแล้ว
(10) ให้ความเห็นชอบเมื่อบริษทั จัดการเห็นว่ามีเหตุจาเป็ นทาให้ไม่สามารถจาหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ของกองทุนได้อย่าง
สมเหตุสมผล ไม่สามารถคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนได้อย่างเป็ นธรรมและเหมาะสม หรือมีเหตุจาเป็ นอื่นใดเพื่อคุม้ ครองประโยชน์
ของผูถ้ อื หน่วยลงทุน ซึง่ บริษทั จัดการจะไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนทีไ่ ด้รบั มาแล้ว หรือ
จะหยุดรับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน หรือ ให้ความเห็นชอบกรณีการชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่น
แทนเงิน การรับชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สนิ อื่นแทนการชาระหนี้ตามตราสารแห่งหนี้ตามวิธที ค่ี ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด กรณีราคา
ขายหรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และกรณีอ่นื ใด ทีก่ ฎหมายหรือประกาศทีเ่ กีย่ วข้องกาหนดให้ตอ้ งขอความเห็นชอบจากผูด้ ูแล
ผลประโยชน์
(11) ให้ความเห็นชอบแก่บริษทั จัดการในการกาหนดวิธคี านวณมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนตามราคาทีเ่ ป็ นธรรม เมื่อมีเหตุจาเป็ นทาให้วธิ ี
คานวณมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนตามวิธปี กติไม่สามารถคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมได้อย่างเป็ นธรรมและเหมาะสม หรือมีเหตุ
จาเป็ นอื่นใดเพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุน หรือในกรณีทเ่ี ป็ นทรัพย์สนิ อื่นของกองทุนทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไม่ไ ด้
มีประกาศกาหนดรายละเอียดไว้
(12) ให้ความเห็นเกีย่ วกับการจัดการกองทุนของบริษทั จัดการ เพื่อเป็ นข้อมูลประกอบในการจัดทารายงานตามทีป่ ระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กา หนด เช่น รายงานทุกรอบปี บญ
ั ชี รายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปี บญ
ั ชีหรือปี ปฏิทนิ
โดยผูด้ ูแลผลประโยชน์จะจัดทาและนาส่งถึงบริษทั จัดการภายใน 60 วันนับแต่วนั สิน้ รอบบัญชีของกองทุน และ 30 วัน นับแต่วนั สิ้นรอบ
บัญชีของกองทุนหรือปี ปฏิทนิ ตามลาดับ
(13) เมื่อเกิดเหตุทต่ี อ้ งเลิกกองทุน ผูด้ ูแลผลประโยชน์จะสิน้ สุดหน้าทีเ่ มื่อผูช้ าระบัญชีของกองทุนได้จดทะเบียนเลิกกองทุนกับสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ นี้ ในระหว่างทีก่ ารชาระบัญชียงั ไม่สน้ิ สุด ผูด้ ูแลผลประโยชน์จะดูแลและรับฝากทรัพย์สนิ ของกองทุนจนกว่าจะจด
ทะเบียนเลิกกองทุนดังกล่าวกับสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรียบร้อยแล้ว และผูด้ ูแลผลประโยชน์จะดูแลตรวจสอบให้ผชู้ าระบัญชี
ปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงานคณะกรรมการ
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ก.ล.ต. และหากผูช้ าระบัญชีกระทาการหรืองดเว้นกระทาการตามทีก่ ฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องประกาศกาหนด จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่
กองทุน ผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนจะรายงานให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน
(14) จ่ายเงินคืนให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนตามคาสั ่งของผูช้ าระบัญชี
(15) กรณีทส่ี ญ
ั ญาสิน้ สุดลงไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ผูด้ ูแลผลประโยชน์จะดาเนินการโอน และหรือส่งมอบทรัพย์สนิ และข้อมูลเอกสารทัง้ หมดของ
กองทุนให้แก่ผดู้ ูแลผลประโยชน์รายใหม่หรือผูช้ าระบัญชี (แล้วแต่กรณี) หรือตามคาสั ่งของบริษทั จัดการหรือคาสั ่งของสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 30 วันนับแต่วนั ทีส่ ญ
ั ญาสิน้ สุดลง
(16) หน้าทีอ่ ่นื ใดตามทีก่ ฎหมายเกีย่ วกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมาย ก.ล.ต. กาหนด โดยปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ ทีม่ อี ยู่ใน
ปั จจุบนั และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมในอนาคต
ผูด้ ูแลผลประโยชน์มอี านาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบตามทีก่ าหนดไว้ในสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมและตาม
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึง่ รวมถึงหน้าทีด่ ูแลรักษาประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุน และเมื่อมีการ
เปลีย่ นแปลงผูด้ ูแลผลประโยชน์ ผูด้ ูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าทีด่ าเนินการตามทีจ่ าเป็ นเพื่อให้ผดู้ ูแลผลประโยชน์รายใหม่สามารถ
ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ่อไปได้ ซึง่ การดาเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื่อในหนังสือเพื่อรับรองความถูกต้องและครบถ้วนของสิง่ ทีส่ ่งมอบให้
ผูด้ ูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลีย่ นแปลงผูด้ ูแลผลประโยชน์
ในกรณีทผ่ี ดู้ ูแลผลประโยชน์กระทาการ งดเว้นกระทาการ หรือละเลยไม่ปฏิบตั หิ น้าที่ ในการดูแลรักษาประโยชน์ ของผูถ้ อื หน่วยลงทุน ผูถ้ อื
หน่วยลงทุนอาจใช้สทิ ธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการ
ฟ้ องร้องบังคับคดีกบั ผูด้ ูแลผลประโยชน์เพื่อประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทัง้ ปวงได้
ผูด้ ูแลผลประโยชน์ตอ้ งไม่กระทาการอันเป็ นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผูถ้ อื หน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระทานัน้ จะเป็ นไปเพื่อ
ประโยชน์ของผูด้ ูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผูอ้ ่นื เว้นแต่เป็ นการเรียกค่าตอบแทนในการทาหน้าทีเ่ ป็ นผูด้ ูแลผลประโยชน์ หรือ
เป็ นการดาเนินการในลักษณะทีเ่ ป็ นธรรมและได้เปิ ดเผยข้อมูลให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทราบก่อนอย่างเพียงพอแล้ว โดยผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีไ่ ด้
ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน
ในกรณีทก่ี ารดาเนินการใดต้องได้รบั มติของผูถ้ อื หน่วยลงทุน หากบริษทั จัดการกองทุนรวมไม่ดาเนินการขอมติ ให้ผดู้ ูแลผลประโยชน์มี
อานาจดาเนินการตามทีจ่ าเป็ นเพื่อขอมติของผูถ้ อื หน่วยลงทุนได้
เงื่อนไขการเปลี่ยนผูด้ ูแลผลประโยชน์ :
บริษทั จัดการจะเปลีย่ นตัวผูด้ ูแลผลประโยชน์เมื่อปรากฏเหตุขอ้ ใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อ ดังต่อไปนี้ ทัง้ นี้โดยได้รบั ความเห็นชอบจาก
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(1) เมื่อบริษทั จัดการหรือผูด้ ูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ ายหนึ่ง มีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ โดยบอกกล่าวให้
อีกฝ่ ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
(2) ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการหรือผูด้ ูแลผลประโยชน์ไม่ปฏิบตั ติ ามหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีไ่ ด้ตกลงไว้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์หรือบริษทั
จัดการอาจบอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ โดยบอกกล่าวให้อกี ฝ่ ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเป็ นเวลาไม่น้อย
กว่า 30 วัน
(3) ในกรณีทม่ี กี ารเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงการจัดการกองทุน หรือมีการแก้ไขเปลีย่ นแปลงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือกฎหมายหรือกรณีอ่นื ใด อันจะ
มีผลเป็ นการเพิม่ ภาระหน้าทีแ่ ก่ผดู้ ูแลผลประโยชน์ และผูด้ ูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าทีด่ งั กล่าว ผูด้ ูแลผลประโยชน์มสี ทิ ธิ
บอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้บริษทั จัดการทราบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 90
วัน
(4) ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากซึง่ คิดตามจานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึง่ หนึ่งของจานวนหน่วยลงทุนทีข่ ายได้แล้ว
ทัง้ หมดของกองทุนเรียกร้องให้มกี ารเปลีย่ นแปลงผูด้ ูแลผลประโยชน์

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม

5

ข้อผูกพัน
(5) ในกรณีทผ่ี ดู้ ูแลผลประโยชน์นาข้อมูลต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดการกองทุนหรือข้อมูลอื่นทีเ่ กีย่ วข้องกับกองทุนไปเปิ ดเผย หรือใช้
ในทางทีก่ ่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนหรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผดู้ ูแลผลประโยชน์เอง บริษทั จัดการสามารถบอกเลิก
สัญญาแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ได้ ทัง้ นี้ การบอกเลิกสัญญาจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไม่น้อยกว่า 15 วัน
(6) ในกรณีทผ่ี ดู้ ูแลผลประโยชน์มคี ุณสมบัตไิ ม่เป็ นไปตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย
คุณสมบัตขิ องผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมในภายหลัง บริษทั จัดการจะดาเนินการให้ผดู้ ูแลผลประโยชน์แก้ไขคุณสมบัตใิ ห้ถูกต้อง
ภายในสิบห้าวันนับแต่วนั ทีบ่ ริษทั จัดการทราบเหตุดงั กล่าว และแจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน
สามวันทาการนับแต่วนั ทีแ่ ก้ไขเสร็จสิน้
ในกรณีทผ่ี ดู้ ูแลผลประโยชน์มไิ ด้แก้ไขคุณสมบัตใิ ห้ถูกต้องภายในกาหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง บริษทั จัดการจะขออนุญาตเปลีย่ นตัว
ผูด้ ูแลผลประโยชน์ต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในสิบห้าวันนับแต่วนั ทีค่ รบกาหนดเวลาดังกล่าว และเมื่อได้รบั อนุญาตแล้ว
บริษทั จัดการจะแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์รายใหม่แทนโดยพลัน
(7) เมื่อผูด้ ูแลผลประโยชน์เป็ นผูล้ ้มละลายตามคาสั ่งศาล
(8) ในกรณีทม่ี เี หตุให้ตอ้ งเปลีย่ นตัวผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุน และต้องแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์อ่นื แทน ให้กระทาได้ต่อเมื่อบริษทั
จัดการได้รบั อนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้วในกรณีผดู้ ูแลผลประโยชน์กระทาการอันเป็ นการขัดแย้งกับประโยชน์ของ
กองทุนรวมหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีไ่ ม่เข้าข้อยกเว้นให้กระทาได้ หากเป็ นกรณีทม่ี นี ัยสาคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษทั
จัดการกองทุนรวมมีอานาจบอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ได้
ในกรณีผดู้ ูแลผลประโยชน์กระทาการอันเป็ นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีไ่ ม่เข้าข้อยกเว้นให้กระทา
ได้ หากเป็ นกรณีทม่ี นี ัยสาคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมมีอานาจบอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ ูแล
ผลประโยชน์ได้
สถานทีเ่ ก็บรักษาทรัพย์สนิ กองทุนรวม :
ชื่อ : สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน), ธ.
ทีอ่ ยู่ : 100 ถนนสาทรเหนือ สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร.02-724-5490, 02-724-5490
และ/หรือทีบ่ ริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด และ/หรือที่ บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศ จากัด และ/
หรือทีต่ วั แทนเก็บรักษาทรัพย์สนิ ทีผ่ ดู้ ูแลผลประโยชน์ได้แต่งตัง้ และ/หรือ ผูร้ บั ฝากทรัพย์สนิ ใดๆใด ๆ
3. นายทะเบียนหน่ วยลงทุน :
ชื่อ : บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด
ทีอ่ ยู่ : 44 อาคารธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชัน้ 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2686-9595
4. ผู้จดั จาหน่ าย : ไม่มี
5. ผู้ดแู ลสภาพคล่อง (Market Maker) : ไม่มี
6. ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) : ไม่มี
7. ที่ปรึกษาการลงทุน : ไม่มี

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม

6

ข้อผูกพัน
8. ที่ปรึกษากองทุน : ไม่มี
9. ผู้ประกัน : ไม่มี
10. ผู้รบั มอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : ไม่มี
11. คณะตัวแทนผู้ถือหน่ วยลงทุน : ไม่มี
12. Prime Broker : ไม่มี
13. สิ ทธิ หน้ าที่และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่ วยลงทุน :
13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน :
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนมีสทิ ธิในการขายคืนหน่วยลงทุน ตามหัวข้อ "การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน"
13.2. สิทธิในการรับเงินปั นผล :
จ่ายเงินปั นผล เฉพาะผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีถ่ อื หน่วยลงทุนชนิดจ่ายปั นผล และชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน :
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนและต้องชาระค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมการโอนตามระเบียบวิธกี ารทีน่ ายทะเบียน
กองทุนกาหนด
13.4. ข้อจากัดการโอนหน่วยลงทุน : 13.5. สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิม่ เติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธจี ดั การ :
13.5.1 ผูถ้ อื หน่วยลงทุนมีสทิ ธิลงมติเพื่อให้บริษทั จัดการทาการแก้ไขเพิม่ เติมโครงการจัดการกองทุนโดยบริษทั จัดการจะกระทาการตาม
หัวข้อ "การขอมติของผูถ้ อื หน่วยลงทุน และวิธกี ารแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธกี ารจัดการ"
13.5.2 กรณีผถู้ อื หน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนรวม บริษทั
จัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนทีเ่ กินกว่า 1 ใน 3 เว้นแต่กรณีทม่ี กี ารแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผถู้ อื
หน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผูถ้ อื หน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจานวนทีถ่ อื อยู่
13.6. สิทธิในการได้รบั เงินคืนเมื่อเลิกโครงการ :
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนมีสทิ ธิทจ่ี ะได้รบั เงินคืนเมื่อบริษทั จัดการเลิกกองทุนรวม โดยบริษทั จัดการจะดาเนินการตามหัวข้อ "การชาระบัญชีกองทุน
รวมและวิธกี ารเฉลีย่ เงินคืนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนเมื่อเลิกโครงการ"
13.7. สิทธิประโยชน์อ่นื ๆ :
ไม่ม ี
13.8. อื่น ๆ :
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนมีความรับผิดจากัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนทีย่ งั ส่งใช้แก่บริษทั จัดการกองทุนรวมไม่ครบ
การทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถอื ว่าผูถ้ อื หน่วย
ลงทุนดังกล่าวยอมรับทีจ่ ะผูกพันตามข้อกาหนดในข้อผูกพันซึง่ ลงนามโดยผูด้ ูแลผลประโยชน์ทไ่ี ด้รบั การแต่งตัง้ จากบริษทั จัดการกองทุน
รวมโดยชอบ
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ผูถ้ อื หน่วยลงทุนมีสทิ ธิเรียกให้บริษทั จัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุนของกองทุน
รวมทีต่ นถือ ทัง้ นี้ ในกรณีทม่ี กี ารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รบั ประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนแต่
ละชนิดต้องเป็ นไปตามข้อกาหนดของหน่วยลงทุนชนิดนัน้ ๆ ด้วย
14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิ ทธิ ในหน่ วยลงทุน :
14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
- หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
14.2. เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ :
กองทุนจะใช้ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) โดยจะดาเนินการดังต่อไปนี้เว้นแต่จะได้รบั อนุญาตจากบริษทั จัดการให้ดาเนินการเป็ น
อย่างอื่น
14.2.1 สาหรับการเสนอขายครัง้ แรก
ภายหลังจากทีบ่ ริษทั จัดการได้จดั สรรหน่วยลงทุนให้ผสู้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุน ตามคาสั ่งซื้อทีส่ มบูรณ์และบริษทั จัดการได้รบั
ชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผถู้ อื
หน่วยลงทุน ภายใน 15 วันนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันสิน้ สุดระยะเวลาการเสนอขายครัง้ แรก
14.2.2 สาหรับการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก
ภายหลังจากทีบ่ ริษทั จัดการได้จดั สรรหน่วยลงทุนให้ผสู้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุน ตามคาสั ่งซื้อทีส่ มบูรณ์และบริษทั จัดการได้รบั ชาระเงิน
ค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผถู้ อื หน่วยลงทุน ภายใน 5
วันทาการนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันทาการขายหน่วยลงทุน
14.2.3 เมื่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนซื้อและหรือขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละครัง้ และบริษทั จัด การได้ทารายการดังกล่าวสมบูรณ์แล้ว นายทะเบียน
หน่วยลงทุนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผถู้ อื หน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันทา
การซื้อขายหน่วยลงทุนรายการนัน้ ๆ ซึง่ บริษทั จัดการจะถือว่ายอดคงเหลือของหน่วยลงทุนของกองทุนทีป่ รากฏในทะเบียนผูถ้ อื
หน่วยลงทุนตามข้อมูลของนายทะเบียนหน่วยลงทุนและตามข้อมูลในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนฉบับล่าสุดทีน่ ายทะเบียน
หน่วยลงทุนจัดทาและนาส่งให้ผถู้ อื หน่วยลงทุน เป็ นข้อมูลทางทะเบียนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้องและเป็ นปั จจุบนั
14.2.4 ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถแจ้งให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทราบถึงข้อมูลทีผ่ ดิ พลาดหรือไม่ครบถ้วน ในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วย
ลงทุนได้ โดยต้องแจ้งให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทราบภายใน 15 วันนับจากวันทีน่ ายทะเบียนได้จดั ส่งหนังสือรับรองสิทธิใน
หน่วยลงทุนดังกล่าว
14.2.5 บริษทั จัดการและนายทะเบียนขอสงวนสิทธิทจ่ี ะเปลีย่ นรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจากหนังสือรับรองสิทธิใน
หน่วยลงทุนเป็ นสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรูปแบบอื่นทีส่ านักงานคณะกรรมการก.ล.ต. อนุญาต โดยบริษทั จัดการ
จะปิ ดประกาศรายละเอียดทีเ่ กี่ยวข้อง ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลีย่ นแปลง ทีท่ ท่ี าการทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานที่
ติดต่อของผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
14.2.6 หากเป็ นกรณีผถู้ อื หน่วยลงทุน 2 คนถือหน่วยลงทุนร่วมกัน นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะบันทึกชื่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนทัง้ หมดเป็ นผู้
ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน โดยจะถือเอาบุคคลทีม่ ชี ่อื แรกในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวมเป็ นผูใ้ ช้สทิ ธิใน
ฐานะผูถ้ อื หน่วยลงทุนหรือผูร้ บั เงินทีไ่ ด้จากการขายคืนหน่วยลงทุน
บริษทั จัดการกองทุนรวมจะจัดทาหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน เพื่อให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนสามารถใช้
อ้างอิงต่อบริษทั จัดการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได้
ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หน่วยลงทุนจาเป็ นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษทั จัดการกองทุนรวมต้องจัดทาใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผถู้ อื หน่วย
ลงทุน
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15. กาหนดเวลา วิ ธีการ และข้อจากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผ้ถู ือหน่ วยลงทุน :
ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการพิจารณาให้มกี ารจ่ายเงินปั นผลของหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปั นผล บริษทั เปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับการจ่ายเงินปั นผล วัน
ปิ ดทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปั นผล และอัตราเงินปั นผลของกองทุน ด้วยวิธกี ารทีเ่ หมาะสมดังต่อไปนี้
(1) เปิ ดเผยข้อมูลผ่านช่องทางทีผ่ ลู้ งทุนทัวไปสามารถเข้
่
าถึงได้ เว้นแต่เป็ นกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน
(2) แจ้งผูด้ ูแลผลประโยชน์ และผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีม่ ชี ่อื อยู่ในทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน รวมถึงผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีถ่ อื หน่วยลงทุนชนิดไม่ระบุช่อื ผู้
ถือเมื่อได้รบั การร้องขอ
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทอ่ี าจจ่ายเงินปั นผลให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปั นผล ด้วยวิธกี ารทีต่ ่างกันสาหรับหน่วยงทุน
ของหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปั นผลทีข่ ายในช่วงระยะเวลาทีต่ ่างกันได้ โดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.ก่อน ดาเนินการจ่ายเงิน
ปั นผลในแต่ละครัง้ และจะถือปฏิบตั เิ พิม่ เติมตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกาหนด
ในกรณีผถู้ อื หน่วยลงทุนไม่ใช้สทิ ธิขอรับเงินปั นผลจานวนใดภายในอายุความใช้สทิ ธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษทั
จัดการจะไม่นาเงินปั นผลจานวนดังกล่าวไปใช้เพื่อการอื่นใด นอกจากเพื่อประโยชน์ของหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดนัน้
16. วิ ธีการชาระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผ้ถู ือหน่ วยลงทุน :
กองทุนรวมจะไม่สามารถชาระหนี้ได้ บริษทั จัดการจะรับชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สนิ อื่นทัง้ ทีเ่ ป็ นหลักประกันและมิใช่หลักประกันเพื่อกองทุนรวมตาม
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารในการจัดการกองทุนรวมในกรณีทผ่ี อู้ อกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิ
เรียกร้องผิดนัดชาระหนี้ ดังนี้
16.1 กรณีทบ่ี ริษทั จัดการได้บนั ทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็ นศูนย์
16.1.1 เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็ นศูนย์ ผูถ้ อื หน่วยลงทุนทุกรายทีม่ ชี ่อื อยู่ในทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน ณ
วันทีบ่ ริษทั จัดการได้บนั ทึกมูลค่า ตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็ นศูนย์เป็ นผูม้ สี ทิ ธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการ
รับชาระหนี้
16.1.2 เมื่อได้รบั ทรัพย์สนิ มาจากการรับชาระหนี้ บริษทั จัดการจะไม่นาทรัพย์สนิ ดังกล่าวและเงินได้สุทธิจากทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการรับ
ชาระหนี้ มารวมคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม และจะจาหน่ายทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการรับชาระหนี้ในโอกาสแรกที่
สามารถกระทาได้โดยคานึงถึงประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ เว้นแต่กรณีทผ่ี ถู้ อื หน่วยลงทุนทีม่ สี ทิ ธิในเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการรับชาระหนี้ตกลงรับชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สนิ ดังกล่าวแทนเงิน ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ มาคมบริษทั
จัดการลงทุนกาหนดโดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ในระหว่างทีบ่ ริษทั จัดการยังไม่สามารถจาหน่ายทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการรับชาระหนี้ บริษทั จัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สนิ นัน้ ได้ และในกรณีทม่ี คี ่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สนิ บริษทั จัดการจะจ่ายจากเงินสารอง รายได้หรือผลประโยชน์ทไ่ี ด้
จากการบริหารทรัพย์สนิ นัน้
16.1.3 เมื่อมีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการรับชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สนิ อื่นในแต่ละครัง้ บริษทั จัดการจะเฉลีย่ เงินได้สุทธิจากทรัพย์ สนิ
ทีไ่ ด้จากการรับชาระหนี้คนื ให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนทีม่ สี ทิ ธิในเงินได้สุทธินนั ้ ภายใน 45 วันนับ
ตัง้ แต่วนั ถัดจากวันทีม่ เี งินได้สุทธิ และจะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเฉลีย่ เงินคืนไปยังสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน
15 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันทีบ่ ริษทั จัดการได้เฉลีย่ เงินคืน เว้นแต่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.จะผ่อนผันระยะเวลา
การเฉลี่ยเงินคืนเป็ นอย่างอื่น
16.1.4 เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็ นศูนย์แล้ว ต่อมาปรากฏว่ากองทุนรวมได้รบั ชาระหนี้ตามตรา
สารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็ นเงิน บริษทั จัดการจะปฏิบตั ติ ามความในข้อ 16.1.3 โดยอนุโลม
16.2 กรณีทบ่ี ริษทั จัดการไม่ได้บนั ทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็ นศูนย์

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม

9

ข้อผูกพัน
16.2.1 ก่อนการรับชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สนิ อื่นทีม่ ใิ ช่หลักประกันในแต่ละครัง้ บริษทั จัดการจะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ อื หน่วยลงทุน
โดยมติเสียงข้างมากซึง่ คิดตามจานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึง่ หนึ่งของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมด หรือได้รบั
ความเห็นชอบจากผูด้ ูแลผลประโยชน์ โดยผูด้ ูแลผลประโยชน์ได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นพร้อมเหตุผลว่าในขณะนัน้ การรับ
ชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สนิ ดังกล่าวเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนมากกว่าการถือหรือมีไว้ซง่ึ ตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องนัน้
ในการขอความเห็นชอบจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนหรือผูด้ ูแลผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง บริษทั จัดการจะระบุรายละเอียดเกีย่ วกับ
ทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนรวมจะได้จากการรับชาระหนี้ มูลค่าของทรัพย์สนิ ประมาณการค่าใช้จ่าย พร้อมเหตุผลและความจาเป็ นในการ
รับชาระหนี้
16.2.2 เมื่อได้รบั ทรัพย์สนิ มาจากการรับชาระหนี้ บริษทั จัดการจะนาทรัพย์สนิ ดังกล่าวมารวมคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
โดยจะกาหนดราคาทรัพย์สนิ นัน้ เพื่อใช้ในการคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ ามาคม
บริษทั จัดการลงทุนกาหนดโดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะดาเนินการกับทรัพย์สนิ ดังกล่าว
ดังนี้
(1) กรณีเป็ นทรัพย์สนิ ประเภททีก่ องทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษทั จัดการอาจมีไว้ซ่งึ ทรัพย์สนิ ดังกล่าวต่อไปเพื่อเป็ น
ทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมก็ได้
(2) กรณีเป็ นทรัพย์สนิ ประเภททีก่ องทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษทั จัดการจะจาหน่ายทรัพย์สนิ ดังกล่าวในโอกาส
แรกทีส่ ามารถกระทาได้โดยคานึงถึงประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ และในระหว่างทีบ่ ริษทั จัดการยังไม่สามารถ
จาหน่ายทรัพย์สนิ ดังกล่าว บริษทั จัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ ดังกล่าวในกรณีทม่ี คี ่าใช้จ่ายในการบริหาร
ทรัพย์สนิ บริษทั จัดการจะจ่ายจากทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม
16.3 ในกรณีทม่ี พี ฤติการณ์ว่าผูอ้ อกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชาระหนี้ได้ บริษทั จัดการกองทุนรวมจะ
ดาเนินการให้ผถู้ อื หน่วยทุกรายทีม่ ชี ่อื อยู่ในทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน ณ วันทีม่ พี ฤติการณ์ว่าผูอ้ อกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิ
เรียกร้องจะไม่สามารถชาระหนี้ได้ เป็ นผูม้ สี ทิ ธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สนิ อื่นทีไ่ ด้จากการรับชาระหนี้กไ็ ด้ ทัง้ นี้ ในการดาเนินการดังกล่าว
บริษทั จัดการไม่ตอ้ งนาตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องนัน้ มารวมคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
เงื่อนไขเพิม่ เติม :
ในการเฉลีย่ เงินคืนแต่ละครัง้ ตามข้อ 16.1.3 หากบริษทั จัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่า เงินได้สุทธิจากทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการรับชาระหนี้ไม่คมุ้
กับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลีย่ เงินคืนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน บริษทั จัดการอาจนาเงินได้สุทธิดงั กล่าวไปรวมจ่ายในโอกาสแรกทีก่ ารเฉลี่ ยเงินคืน
ให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนจะคุม้ กับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ทัง้ นี้ หากได้มกี ารจาหน่ายทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการรับชาระหนี้จนครบถ้วนแล้ว และปรากฏว่า
เงินได้สุทธินนั ้ ไม่คมุ้ กับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลีย่ เงินคืน บริษทั จัดการอาจนาเงินได้สุทธิดงั กล่าวมารวมคานวณเป็ นมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของ
กองทุนรวมก็ได้
การชาระเงินหรือทรัพย์สนิ อื่นให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน บริษทั จัดการกองทุนรวมจะชาระให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนทีป่ รากฏชื่อตามทะเบียนผูถ้ อื
หน่วยลงทุน ณ เวลาทีก่ าหนด เท่านัน้
17. การจัดทาทะเบียนหน่ วยลงทุน การโอนหน่ วยลงทุน และข้อจากัดในการโอนหน่ วยลงทุน :
บริษทั จัดการกองทุนรวมมีหน้าทีจ่ ดั ให้มที ะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ทอ่ี อกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ให้สนั นิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชาระเงินหรือทรัพย์สนิ อื่น รวมทัง้ การให้สทิ ธิหรือการจากัดสิทธิใด ๆ แก่ผู้ ถอื หน่วย
ลงทุนทีป่ รากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน หากได้กระทาตามข้อกาหนดในข้อผูกพันหรือตามกฎหมายแล้ว ให้ถอื ว่าบริษทั จัดการ
กองทุนรวมได้ดาเนินการตามอานาจหน้าทีแ่ ล้ว
บริษทั จัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจานาหน่วยลงทุน ในกรณีดงั นี้

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม

10

ข้อผูกพัน
(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็ นกองทุนรวมทีเ่ สนอขายต่อผูล้ งทุนทีม่ ใิ ช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะทาให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนไม่เป็ นผู้
ลงทุนสถาบัน ผูล้ งทุนรายใหญ่ หรือผูม้ เี งินลงทุนสูง ตามทีก่ าหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่เป็ นการโอนทางมรดก
(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็ นกองทุนรวมทีเ่ สนอขายต่อผูล้ งทุนสถาบันหรือผูล้ งทุนรายใหญ่พเิ ศษ และการโอนหน่วยลงทุนจะทาให้ผถู้ อื
หน่วยลงทุนไม่เป็ นผูล้ งทุนสถาบันหรือผูล้ งทุนรายใหญ่พเิ ศษ ตามทีก่ าหนด ในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่เป็ นการโอนทางมรดก
(ค) การโอนหรือการจานาหน่วยลงทุน ดังนี้
1. หน่วยลงทุนทีบ่ ริษทั จัดการกองทุนรวมขายให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็ นกองทุนรวมหุน้
ระยะยาวทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพ
3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน
ข้อจากัดการถือหน่ วยลงทุน และข้อจากัดในการใช้สิทธิ ออกเสียง (ถ้ามี) : หลักเกณฑ์และวิ ธีการในการขอมติ ของผู้ถือหน่ วยลงทุน: การดาเนินการใดทีโ่ ครงการจัดการกองทุนรวม หรือกฎหมายกาหนดให้ตอ้ งได้รบั มติของผูถ้ อื หน่วยลงทุน หากบริษทั จัดการกองทุนรวมได้
ดาเนินการไปตามมติของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีไ่ ด้รบั มาโดยชอบแล้ว ให้ถอื ว่าผูถ้ อื หน่วยลงทุนทัง้ ปวงเห็นชอบให้ดาเนินการดังกล่าวและมีผล
ผูกพันตามมติ
มติของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีใ่ ห้ดาเนินการใดอันเป็ นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ทก่ี าหนดในกฎหมาย ให้ถอื ว่ ามตินนั ้ เสียไป
ในกรณีทเ่ี ป็ นการขอมติเพื่อแก้ไขข้อผูกพันในเรื่องทีก่ ระทบต่อสิทธิของผูถ้ อื หน่วยลงทุนอย่างมีนัยสาคัญ ต้องได้รบั มติพเิ ศษของผูถ้ ื อหน่วย
ลงทุน (มติของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีม่ คี ะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนหน่วยลงทุนทัง้ หมดของผูถ้ อื หน่วยลงทุน ซึง่ เข้าร่วมประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจานวนหน่วยลงทุนทัง้ หมดของผูถ้ อื หน่วยลงทุนซึง่ ส่งหนังสือแจ้งมติและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน)
เว้นแต่กรณีทก่ี องทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผถู้ อื หน่วยลงทุน นอกจากจะต้องปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอ
มติ ผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีก่ าหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือทีก่ าหนดไว้ในมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามทีก่ าหนดในประกาศนี้แล้วให้เป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์เพิม่ เติมดังต่อไปนี้ดว้ ย
(1) ในกรณีทเ่ี ป็ นการขอมติทม่ี ผี ลกระทบต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รบั ผลกระทบต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนไม่เท่ากัน ต้องได้รบั มติ
เสียงข้างมากหรือมติพเิ ศษของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(2) ในกรณีทเ่ี ป็ นการขอมติทม่ี ผี ลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รบั มติเสียงข้างมากหรือ มติพเิ ศษของจานวน
หน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) ในกรณีทเ่ี ป็ นการขอมติทม่ี ผี ลกระทบต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ต้องได้รบั มติเสียงข้างมากหรือมติพเิ ศษของ จานวนหน่วยลงทุน
แต่ละชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
วิ ธีการแก้ไขเพิ่ มเติ มข้อผูกพัน : การแก้ไขเพิม่ เติมส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อผูกพันทีเ่ ป็ นไปตามวิธกี ารทีก่ าหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสาระสาคัญทีเ่ ป็ นไปตาม และไม่ขดั หรื อแย้ง
กับพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ทอ่ี อกโดยอาศัยอานาจของกฎหมายดังกล่าว ให้ถอื ว่าข้อ
ผูกพันส่วนทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมนัน้ มีผลผูกพันคู่สญ
ั ญา
การแก้ไขเพิม่ เติมข้อผูกพันในเรื่องทีก่ ระทบต่อสิทธิของผูถ้ อื หน่วยลงทุนอย่างมีนัยสาคัญ ต้องได้รบั มติพเิ ศษของผูถ้ อื หน่วยลงทุน ทัง้ นี้ เรื่องที่
กระทบต่อสิทธิของผูถ้ อื หน่วยลงทุนอย่างมีนัยสาคัญ ให้รวมถึง
(ก) ข้อกาหนดเกีย่ วกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน
(ข) ข้อกาหนดเกีย่ วกับการชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นตามข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุนที่ ทน. 19/2554

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม

11

ข้อผูกพัน
(ค) ข้อกาหนดเกี่ยวกับการรับชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สนิ อื่น
(ง) ข้อกาหนดเกีย่ วกับการประกันตามข้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมีประกัน
และข้อกาหนดเกีย่ วกับ การแก้ไขเพิม่ เติมสัญญาประกันในเรื่องใด ๆ อันมีผลให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์
(จ) เรื่องทีผ่ ดู้ ูแลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผูถ้ อื หน่วยลงทุนอย่างมีนัยสาคัญ
การแก้ไขเพิม่ เติมข้อผูกพันในลักษณะ ดังต่อไปนี้ ให้มผี ลผูกพันเมื่อได้รบั ความเห็นชอบจากผูด้ ู แลผลประโยชน์ โดยไม่ตอ้ งได้รบั มติของผูถ้ อื
หน่วยลงทุน
(ก) เป็ นการแก้ไขเพิม่ เติมข้อผูกพันให้มสี าระสาคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม โดยได้รบั มติโดยเสียงข้างมากหรือ
มติพเิ ศษของผูถ้ อื หน่วยลงทุน หรือได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน แล้วแต่กรณี หรือ
(ข) ผูด้ ูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิม่ เติมข้อผูกพันนัน้ เหมาะสม มีความจาเป็ นหรือสมควร และไม่กระทบต่อสิทธิของผูถ้ อื
หน่วยลงทุนอย่างมีนัยสาคัญ
การแก้ไขเพิม่ เติมข้อผูกพันไม่ว่ากรณีใด
ต้องกระทาเป็ นหนังสือลงลายมือชื่อ โดยบุคคลผูม้ อี านาจลงนามผูกพันบริษทั จัดการกองทุนรวมและผูด้ ูแลผลประโยชน์ พร้อมทัง้ ประทับตรา
บริษทั (ถ้ามี) บริษทั จัดการกองทุนรวมจะจัดให้มขี อ้ ผูกพันเปิ ดเผยไว้ ณ ทีท่ าการและเว็บไซต์ของบริษทั จัดการกองทุนรวมเพื่อให้ผถู้ อื หน่วย
ลงทุนสามารถตรวจดูได้ รวมทัง้ จัดส่งสรุปการแก้ไขเพิม่ เติมข้อผูกพัน พร้อมทัง้ เหตุผลและความจาเป็ นให้ผถู้ อื หน่วยลงทุน พร้อมกับการส่ง
รายงานประจาปี ของกองทุนรวม
18. การระงับข้อพิ พาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : ไม่มี
รายละเอียดเพิม่ เติม : 19. การเลิ กกองทุนรวม :
19.1 หากปรากฏว่ากองทุนเปิ ดใดมีมลู ค่าหน่วยลงทุนหรือมีผถู้ อื หน่วยลงทุนเป็ นจานวนดังนี้
(1) จานวนผูถ้ อื หน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 รายในวันทาการใด
(2) เมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนทีข่ ายได้แล้วทัง้ หมด โดยคานวณตามมูลค่าทีต่ ราไว้ของหน่วยลงทุน ลดลงเหลือน้อยกว่า 50 ล้านบาท
ในวันทาการใด และบริษทั จัดการประสงค์จะเลิกกองทุนรวมนัน้
(3) มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมด
(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็ นจานวนเกินกว่า 2 ใน 3
ของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมด ทัง้ นี้ ในกรณีทเ่ี ป็ นกองทุนรวมทีม่ กี าหนดระยะเวลาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
เป็ นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พจิ ารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ซึง่
กองทุนรวมเปิ ดให้รบั ซื้อคืนหน่วยลงทุนเท่านัน้
ความใน (3) วรรคหนึ่ง มิให้นามาใช้บงั คับกับกองทุนรวมทีบ่ ริษทั จัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและ
สมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีเ่ หลืออยู่ เนื่องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สนิ คงเหลือที่
มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีเ่ หลืออยู่จะไม่ได้รบั ผลกระทบจากการขายคืนนัน้
ความใน (3) วรรคหนึ่ง วรรคสองและวรรคสาม มิให้นามาใช้บงั คับกับกองทุนรวมตลาดเงิน กองทุนรวมหน่วยลงทุน กองทุนรวมฟี ดเด
อร์กองทุนรวมดัชนี และกองทุนรวมอีทเี อฟ
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(4) บริษทั จัดการกองทุนรวมดาเนินการเลิกกองทุนรวมเปิ ดตามหลักเกณฑ์ทก่ี าหนดไว้ในข้อ "การดาเนินการของบริษทั จัดการ เมื่อเลิก
กองทุนรวม" เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงทีบ่ ริษทั จัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืน
หน่วยลงทุนตามข้อ 19.1 (2) วรรคหนึ่ง และการเลิกกองทุนรวมจะเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนโดยรวม ทัง้ นี้ ให้นาความในข้อ
(2) วรรคสามและวรรคสีม่ าใช้บงั คับโดยอนุโลม
19.2 เมื่อสานักงานมีคาสั ่งเลิกกองทุนรวมตามแห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือเมื่อสานักงานมีคาสั ่งเพิกถอนการอนุมตั ิ
ให้จดั ตัง้ และจัดการกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัวไป
่
กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทีม่ ใิ ช่รายย่อย
19.3 เมื่อการอนุมตั ใิ ห้จดั ตัง้ กองทุนรวมเป็ นอันสิน้ สุดลงตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการจัดตัง้ กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุน
ทัวไปและเพื
่
่อผูล้ งทุนทีม่ ใิ ช่รายย่อย และการเข้าทาสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล
19.4 เมื่อได้รบั ความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากหรือมติพเิ ศษของผูถ้ อื
19.5 สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอานาจเพิกถอนการอนุมตั ใิ ห้จดั ตัง้ และจัดการกองทุนรวม ในกรณีทป่ี รากฎเหตุดงั ต่อไปนี้
(1) มีการแก้ไขเพิม่ เติมโครงการหรือข้อผูกพันทีข่ ดั หรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลัก ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตลอดจนประกาศ กฎ หรือ
คาสั ่งทีอ่ อกโดยอาศัยอานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว
(2) มีการจาหน่ายหน่วยลงทุนโดยบริษทั จัดการกองทุนรวมมิได้ปฎิบตั หิ รือดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์เกีย่ วกับการเสนอขายหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัวไปตามที
่
ก่ าหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการจัดส่งหรือ
แจกจ่ายหนังสือชีช้ วนและการเสนอขายหน่วยลงทุน
ในกรณีทส่ี านักงานสั ่งเพิกถอนการอนุมตั ใิ ห้จดั ตัง้ และจัดการกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมดาเนินการให้มี
การเลิกกองทุนรวมทันที
การดาเนิ นการของบริ ษทั จัดการ เมื่อเลิ กกองทุนรวม :
บริษทั จัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี้เพื่อเลิกกองทุน เว้นแต่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต จะพิจารณาผ่อนผัน หรือสั ่งการให้บริษทั จัดการ
ปฏิบตั เิ ป็ นอย่างอื่น
(1) ยุตกิ ารรับคาสั ่งซื้อและคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนตัง้ แต่วนั ทาการทีป่ รากฏเหตุตาม 19.1
(2) แจ้งให้ผทู้ เ่ี กีย่ วข้องทราบภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ทีเ่ กิดเหตุการณ์ตาม 19.1 โดยวิธกี ารดังนี้
(2.1) แจ้งผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีม่ ชี ่อื อยู่ในทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนโดยช่องทางใดๆ ทีม่ หี ลักฐานว่าสามารถติดต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุน
ได้
(2.2) แจ้งเป็ นหนังสือถึงผูด้ ูแลผลประโยชน์
(2.3) แจ้งสานักงานผ่านระบบทีจ่ ดั ไว้บนเว็บไซต์ของสานักงาน
(3) จาหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ทีเ่ หลืออยู่ของกองทุนเปิ ดดังกล่าวภายใน 5 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ทาการทีป่ รากฏเหตุตาม
19.1 เพื่อรวบรวมเงินเท่าทีส่ ามารถกระทาได้เพื่อชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
(4) ชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจานวนเงินทีร่ วบรวมได้ตาม (3) ให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนภายใน 10 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ทีป่ รากฏเหตุ
ตาม 19.1 และเมื่อได้ดาเนินการชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแล้วจะถือว่าเป็ นการเลิกกองทุนเปิ ดนัน้
เมื่อได้ดาเนินการตาม (1) ถึง (4) แล้ว หากมีหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ คงเหลืออยู่จากการดาเนินการตาม (3) บริษทั จัดการจะดาเนินการ
ตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี ารชาระบัญชีของกองทุนรวม
ในกรณีทป่ี รากฏว่ากองทุนเปิ ดมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผถู้ อื หน่วยลงทุนเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทจ่ี ะต้องดาเนินการเพื่อเลิกกองทุนเปิ ดตามข้อ
“การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม” ให้บริษทั จัดการได้รบั การยกเว้นไม่ตอ้ งปฏิบตั ใิ นเรื่องดังต่อไปนี้ ในกรณีทค่ี ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีประกาศแก้ไขเพิม่ เติม บริษทั จัดการจะดาเนินการให้เป็ นไปตามประกาศทีแ่ ก้ไขด้วย
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ข้อผูกพัน
(1) การจัดทาและจัดส่งหนังสือชีช้ วนใหม่ให้เป็ นปั จจุบนั ตามข้อ “สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษทั จัดการ” หากวันทีป่ รากฏเหตุตาม
หลักเกณฑ์ดงั กล่าวเกิดขึน้ ก่อนหรือในวันทีค่ รบกาหนดจัดทาหรือจัดส่งหนังสือชีช้ วน
(2) การจัดทาและจัดส่งรายงานการลงทุนตามข้อ “สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษทั จัดการ” หากวันทีป่ รากฏเหตุตามหลักเกณฑ์
ดังกล่าวเกิดขึน้ ก่อนหรือในวันทีค่ รบกาหนดจัดทาหรือจัดส่งรายงาน
(3) การจัดทารายงานพอร์ตโฟลิโอ ดูเรชัน (portfolio duration) ตามข้อ “สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษทั จัดการ” นับตัง้ แต่วนั ที่
ปรากฏเหตุตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว และการจัดส่งรายงานดังกล่าว หากวันทีป่ รากฏเหตุตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวเกิดขึน้ ก่อนหรือในวันที่
ครบกาหนดจัดส่งรายงาน
(4) การจัดทารายงานการลงทุนตามข้อ “สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษทั จัดการ” นับตัง้ แต่วนั ทีป่ รากฏเหตุตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว
และการจัดส่งรายงานดังกล่าว หากวันทีป่ รากฏเหตุตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวเกิดขึน้ ก่อนหรือในวันทีค่ รบกาหนดจัดส่งรายงาน
(5) การจัดทาและจัดส่งรายงานเพื่อแสดงข้อมูลตามข้อ “สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษทั จัดการ” หากวันทีป่ รากฏเหตุการณ์ตาม
หลักเกณฑ์ดงั กล่าวเกิดขึน้ ก่อนหรือในวันทีค่ รบกาหนดจัดทาหรือจัดส่งรายงาน
(6) การคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามข้อ “วิธกี ารคานวณ
กาหนดเวลาในการคานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน” นับตัง้ แต่วนั ทีป่ รากฏเหตุตาม
หลักเกณฑ์ดงั กล่าว และการประกาศมูลค่าและราคาดังกล่าวตามข้อ “วิธกี ารคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณและการประกาศมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน” นับตัง้ แต่วนั ทีป่ รากฏเหตุตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว
20. การชาระบัญชีเมื่อเลิ กกองทุน :
บริษทั จัดการจะจัดให้มกี ารชาระบัญชี โดยจะแต่งตัง้ ผูช้ าระบัญชีทส่ี านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบเพื่อทาหน้าทีร่ วบรวม และ
แจกจ่ายทรัพย์สนิ ทีค่ งเหลือจากการชาระหนี้สนิ ของกองทุนรวมแล้วให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน รวมทัง้ ทาการอย่างอื่นตามแต่จาเป็ นเพื่อชาระบัญชี
กองทุนให้เสร็จสิ้น ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี ารทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกาหนด สาหรับค่าใช้จ่ายและเงินค่าตอบแทนใน
การชาระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจ่ายจากทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมและผูช้ าระบัญชีจะดาเนินการเฉลีย่ เงินคืนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนตาม
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิเท่าทีค่ งเหลืออยู่ตามสัดส่วนจานวนหน่วยลงทุนทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุนถืออยู่ตามหลักฐานทีป่ รากฏในทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน
ณ วันเลิกโครงการ
เมื่อได้ชาระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผูช้ าระบัญชีจะทาการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และภายหลังจากจด
ทะเบียนเลิกกองทุนรวมแล้ว หากปรากฏว่ายังมีทรัพย์สนิ คงค้างอยู่ให้ผชู้ าระบัญชีจดั การโอนทรัพย์สนิ ดังกล่าวให้ตกเป็ นกรรมสิทธิ ์ของ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
โครงการจัดการกองทุนรวมทีผ่ ่านการอนุมตั จิ ากสานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิม่ เติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทีแ่ นบท้ายข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่วยลงทุนกับบริษทั จัดการกองทุนรวม ถือเป็ นส่วนหนึ่งของข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื
หน่วยลงทุนกับบริษทั จัดการกองทุนรวม
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