หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ
กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล ดัชนี ธรุ กิ จพลังงานและธุรกิ จปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์
Principal Energy and Petrochemical Index Fund (PRINCIPAL EPIF)

• กองทุ น เปิ ดพริ น ซิ เพิ ล ดั ช นี ธุ ร กิ จพลั ง งานและธุ ร กิ จปิ โตรเคมี แ ละเคมี ภ ั ณ ฑ์ มี ก ารลงทุ น ก ระจุ ก ตั ว ในหมวด
อุตสาหกรรม มีความเสี่ยงที่ผ้ลู งทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจานวนมาก
• กองทุนรวมดังกล่าวมีนโยบายเฉพาะจงในหมวดอุตสาหกรรม จึงอาจมีความเสี่ยงและความผันผวนของราคาสูงกว่ากองทุน
รวมทัว่ ไปที่มีการกระจายการลงทุนในหลายอุตสาหกรรม ดังนัน้ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของหมวดอุตสาหกรรมดังกล่าว
เพื่อประกอบการตัดสิ นใจลงทุน
• กองทุนเปิ ดพริ นซิ เพิ ล ดัชนี ธุรกิ จพลังงานและธุรกิ จปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์ มีนโยบายที่ จะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้ า เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ ตอบแทน ทาให้กองทุน รวม/เปิ ดนี้ มีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่นจึงเหมาะสม
กับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงและรับความเสี่ยงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทัวไป
่
• การลงทุนในหน่ วยลงทุน มิ ใช่การฝากเงิ น และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รบั เงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้ อย
กว่าเงิ นลงทุนเริ่ มแรกก็ได้ ดังนัน้ ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิ ดพริ นซิ เพิ ล ดัชนี ธุรกิ จพลังงานและธุรกิ จปิ โตรเคมีและ
เคมีภณ
ั ฑ์ เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมนี้ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความ
เสี่ยงที่อาจเกิ ดขึ้นจากการลงทุนได้
• ในเหตุการณ์ที่ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รบั ชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนช้ากว่าระยะเวลาที่กาหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
• ในกรณี ที่กองทุนนี้ ไม่สามารถดารงสิ นทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่ สานักงานกาหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่ วย
ลงทุนตามที่มีคาสั ่งไว้
• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจลักษณะกองทุนและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็ นข้อมูล เพื่อใช้อ้างอิ งใน
อนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่ วยลงทุน
• บริ ษัทจัดการขอสงวนสิ ทธิ ที่จะปฏิ เสธไม่ รบั หรือ ไม่ ดาเนิ นการตามคาสั ่งซื้อหน่ วยลงทุน ของผู้สั ่งซื้อ หรือสั ่งสับ เปลี่ยนของ
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดที่ ทาให้บริษัทจัดการและหรือกองทุนภายใต้การจัดการมีความเสี่ยงทางกฎหมาย ความทเสี่ยงด้าน
ภาษี หรือความเสี่ยงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอื่นทัง้
ในและต่างประเทศที่มีลกั ษณะเดียวกัน
• การพิ จารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ มิได้เป็ นการแสดงว่าสานักงานได้รบั รองถึงความ
ถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่ วยลงทุนที่ เสนอขายนัน้
• ผู้ลงทุนควรทาความเข้าใจลักษณะสิ นค้า (กองทุนรวม) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสิ นใจลงทุน
สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีที่ 15 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ระดับความ
เสี่ยงที่ลงทุน

7

1 2 3 4 5 6 7 8 8+
หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่ วยลงทุน
กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิล ดัชนี ธรุ กิ จพลังงานและธุรกิ จปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์

จัดตัง้ และจัดการโดย

บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิ เพิล จากัด
เสนอขายต่อผูล้ งทุนทั ่วไป

วันและเวลาเสนอขายหน่ วยลงทุน
ในวันและเวลาทาการถึง 15.30 น.

สถานที่ติดต่อซื้อขายหน่ วยลงทุน
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด
หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ บลจ. พรินซิเพิล แต่งตัง้

ผู้ดแู ลผลประโยชน์
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน)

หนังสือชีช้ วนฉบับนี้รวบรวมขึน้ โดยใช้ขอ้ มูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
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คาจากัดความ :
เป็ นไปตามประกาศ
1.

ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม
1.1 ชื่อโครงการ (ไทย)

: กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์

1.2 ชื่อโครงการ (อังกฤษ)

: Principal Energy and Petrochemical Index Fund

1.3 ชื่อย่อ

: PRINCIPAL EPIF

1.4 ประเภทโครงการ

: กองทุนเปิ ด

1.5. ประเภทการขาย
:
1.6. การกาหนดอายุโครงการ :
1.7. อายุโครงการ
:
1.8. อายุโครงการถึงวันที่
:
(กรณีกาหนดอายุเป็ นช่วงเวลา)
1.9. เงื่อนไข (อายุโครงการ)
:
1.10. ลักษณะโครงการ
:
1.11. ลักษณะการเสนอขาย
:
2.

ขายหลายครัง้
ไม่กาหนด
ไม่กาหนด
ไม่กาหนด
ไม่กาหนด
ไม่กาหนด
เสนอขายในไทย

จานวนเงิ นทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที่ตราไว้ จานวน ประเภท ราคาของหน่ วยลงทุนที่
เสนอขาย
2.1 จานวนเงินทุนของโครงการ

: 50,000,000,000 บาท

2.1.1. จานวนเงินทุนของโครงการเริม่ ต้น : 50,000,000,000 บาท
2.2 เงื่อนไข : หากมูลค่าหน่วยลงทุนทีข่ ายได้แล้วทัง้ หมดในการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรกต่ากว่า 1,000
ล้านบาท บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะยุตโิ ครงการหลังจากสิน้ สุดระยะเวลาเสนอขายครัง้ แรก และ
ดาเนินการคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนตามข้อ 13.6 (2)
2.3 มูลค่าทีต่ ราไว้ต่อหน่วย

: 10 บาท

2.4 จานวนหน่วยลงทุน

: 5,000,000,000 หน่วย

2.5 ราคาของหน่วยลงทุนทีเ่ สนอขายครัง้ แรก

: 10 บาท

2.6 มูลค่าขัน้ ต่าของการสั ่งซื้อครัง้ แรก

: 1,000 บาท

2.7. มูลค่าขัน้ ต่าของการสั ่งซื้อครัง้ ถัดไป
2.8. มูลค่าขัน้ ต่าของการสั ่งขายคืน
2.9. จานวนหน่วยลงทุนขัน้ ต่าของการสั ่งขายคืน
2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั ้ ต่า
2.11. จานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั ้ ต่า

:
:
:
:
:

ไม่กาหนด
ไม่กาหนด
ไม่กาหนด
ไม่กาหนด
ไม่กาหนด

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์
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2.12. รายละเอียดเพิม่ เติม :
บริษัทจัดการขอสงวนสิท ธิในการปรับลด หรือยกเว้นจานวนมู ลค่าขัน้ ต่ า ตามข้อ 2.6 – 2.7 (ถ้ ามี) ให้กับผู้
สั ่งซื้อ หรือสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนตามประเภทของผูล้ งทุน ตามมูลค่าการซื้อหน่ วยลงทุน ตามระยะเวลาการ
ถือครองหน่วยลงทุน ตามช่องทางการซื้อขายหน่วยลงทุน หรือตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการอาจกาหนดขึน้ ใน
อนาคต เพื่อเป็ น การอานวยความสะดวก และเป็ นประโยชน์ให้แ ก่ผู้ถื อหน่ วยลงทุน โดยบริษัท จัดการจะ
ประกาศให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้ าไม่ น้อยกว่า 7 วัน ณ ที่ทาการของบริษั ทจัดการ และผู้สนับสนุ น การขาย
หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือประกาศทางเว็บไซด์ของบริษทั จัดการ
อย่างไรก็ตาม บริษัท จัดการขอสงวนสิทธิในการลดหรือเปลี่ยนแปลงมูลค่าขัน้ ต่ าของการทารายการสั ่งซื้อ
และ/หรือขายคืนหน่วยลงทุนได้ โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ อื หน่วยแล้ว เพื่อรองรับรายการส่งเสริม
การขายหรือบริการต่าง ๆ หรือ ในกรณี ที่บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสมมากกว่า การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ขึ้น อยู่ กับดุ ลยพินิ จ ของบริษัท จัดการ ทัง้ นี้ เพื่อ ประโยชน์ ของผู้ ถือ หน่ วยลงทุน เป็ นส าคัญ โดยหากมีการ
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกล่าวบริษัทจัด การจะประกาศให้ทราบล่ว งหน้าไม่น้อ ยกว่า 7 วัน ณ ที่ทาการของ
บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนั บสนุ น การขายหรือรับซื้อ คืน หน่ วยลงทุ น และ/หรือ ประกาศทางเว็บไซด์ ของ
บริษทั จัดการ
3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิ ดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะ
พิ เ ศษ การลงทุ น ในต่ า งประเทศ การลงทุ น ในสัญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า ประเภทและอัต ราส่ ว นการลงทุ น ใน
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิ ธีอื่นที่จะลงทุน
3.1 วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อระดมเงินทุนจากนักลงทุนและประชาชนทัวไป
่ ทีส่ นใจลงทุนในโครงการจัดการกองทุนรวมที่เน้นลงทุนในหุน้ ทีอ่ อก
โดยบริษทั ในธุรกิจพลังงาน และธุรกิจปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่ง
เป็ นส่วนประกอบของดัช นีธุรกิจพลังงาน และธุรกิจปิ โตรเคมีและเคมีภัณฑ์โดยมุ่งหวังจะได้รบั ผลตอบแทนก่อนหัก
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในอัตราเทียบเคียงกับผลตอบแทนของดัชนีดงั กล่าว
3.2 ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน : กองทุนรวมตราสารทุน
3.3 ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ :
- กองทุนรวมดัชนี
ดัชนีทใี่ ช้อ้างอิง : ดัชนีธุรกิจพลังงาน และธุรกิจปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์
- กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund)
Sector ของกองทุน : ENERG, PETRO
3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนทีล่ งทุนแบบไม่มคี วามเสีย่ งต่างประเทศ
3.5. นโยบายการกู้ยมื (ถ้ามี) : ไม่กาหนด
3.6. การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) : ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : มี
3.6.2 วิธกี ารในการคานวน Global Exposure limit : สมมติฐานทีใ่ ช้ในการคานวณ :
1. ระดับความเชื่อมั ่น (confidence level) ร้อยละ
2. ระยะเวลาการถือครอง (holding period) วันทาการ
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์
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3. ข้อมูลย้อนหลังทีใ่ ช้ในการ (observation period) ไม่ต่ากว่า - วันทาการ
ประเภทของ VaR ทีบ่ ริษทั จัดการใช้ในการบริหารและควบคุมความเสีย่ ง : วิธกี ารวัดมูลค่าความเสีย่ งด้านตลาด : 3.7. การลงทุนในตราสารทีม่ สี ญ
ั ญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ลงทุน
3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) : มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีช้วี ดั (passive
management/index tracking)
โดย บลจ. จะพยายามดารงค่าความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของ
ดัชนีช้วี ดั (tracking error : “TE”) : 1.80 % ต่อปี
3.9. ดัชนีช้วี ดั /อ้างอิง (Benchmark) :
อัตราผลตอบแทนรวมของดัชนีธุรกิจพลังงาน และธุรกิจปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วดั ในการเปรียบเทียบตามทีบ่ ริษทั จัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่
ภายใต้ก รอบนโยบายการลงทุ นที่กาหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิ ดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุ นทราบล่วงหน้ าอย่าง
ชัดเจนถึงวันทีม่ ีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วดั ค่าอธิบายเกี่ยวกับตัวชี้วดั และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้วดั ดังกล่าวผ่านการ
ลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ ภายในเวลาทีผ่ ลู้ งทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
อย่างไรก็ตามในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วดั เพื่อให้เป็ นไปตามประกาศ เงื่อนไข และข้อกาหนดของสมาคมบริษัท
จัดการลงทุน
และ/หรือ ประกาศข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ย วกับมาตรฐานการวัดผลการดาเนิ นงานของ
กองทุ นรวม และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วดั ในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที่ ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี้วดั ไม่ ได้จดั ท า
หรือเปิ ดเผยข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบ
ล่ว งหน้ าผ่ านการประกาศในเว็บไซต์ ข องบริษัท จัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุ น สามารถใช้ประโยชน์ จากข้อมู ล การ
ตัดสินใจลงทุนได้
3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซบั ซ้อน
3.11. รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :
รายละเอียดเพิม่ เติม :
เนื่องจากกองทุนรวมมีนโยบายสร้างผลตอบแทนของกองทุนรวมให้เป็ นไปตามการเคลื่อนไหวของดัชนีธุรกิจพลังงาน
และธุ รกิจ ปิ โตรเคมีแ ละเคมีภัณฑ์ ดัง นั น้ กองทุ นรวมจะลงทุ น โดยใช้กลยุ ท ธ์ การบริห ารกองทุ น เชิงรับ (Passive
Management Strategy) โดยเน้นการลงทุนในตราสารแห่งทุนที่ออกโดยบริษทั ในธุรกิจ พลังงาน และธุรกิจปิ โตรเคมี
และเคมีภัณฑ์ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็ นส่วนประกอบของดัชนีธุรกิจพลังงาน และ
ธุรกิจปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์ และหน่ วยลงทุนของกองทุนรวม รวมถึง Exchange Traded Fund (ETF) ทีม่ ีนโยบาย
การลงทุนซึ่งจะส่งผลให้มี Net Exposure ในตราสารทุนดังกล่ าวโดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
มูล ค่าทรัพย์ สินสุ ท ธิข องกองทุน ทัง้ นี้ กองทุ นรวมอาจไม่ ได้ล งทุ น ในหุ้น ซึ่งประกอบเป็ น ดัชนี ธุร กิจ พลังงาน และ
ธุรกิจปิ โตรเคมีและเคมีภัณฑ์ ครบทุกหุ้น โดยจะพิจารณาจากปั จจัยต่างๆ เช่น สภาวะตลาดหลัก ทรัพย์ มูลค่าตลาด
รวมของหลักทรัพย์ และสภาพคล่องในการซื้อขายหลักทรัพย์ เป็ นต้น
ดัช นี ธุรกิจพลังงาน และธุ ร กิจ ปิ โ ตรเคมีและเคมีภัณฑ์ ที่ใช้ อ้ างอิงในการสร้างผลตอบแทนของกองทุน รวมนัน้ จะ
คานวณมาจากค่าเฉลี่ยของดัชนีธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค (ENERG) และดัชนีธุรกิจปิ โตรเคมีและเคมีภัณฑ์
(PETRO) ถ่วงน้ าหนักด้วยมูลค่าตลาดรวมของแต่ละดัชนี ดังมีรายละเอียดวิธกี ารคานวณปรากฏตามเอกสารแนบ 1
โดยมีตัวแปรที่ใช้ในการคานวณคือ 1) มูลค่าตลาดรวมของหลักทรัพย์ในธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค 2) มูลค่า
ตลาดรวมของหลักทรัพย์ในธุรกิจปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์ 3) ดัชนีธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค (ENERG) และ 4)
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์
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ดัชนีธุ รกิจปิ โตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (PETRO) ซึ่งตัวแปรทัง้ หมดเป็ นข้อมู ลที่ประกาศโดยตลาดหลักทรัพ ย์และอาจ
เปลี่ยนแปลงได้ทุกวันทาการตามสภาวะการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ทัง้ นี้ ดัชนีหลักทรัพย์ตาม 3) และ 4) นัน้ เป็ น
ดัชนีหมวดธุรกิจที่ตลาดหลักทรัพ ย์คานวณขึ้น และเผยแพร่อย่างต่อเนื่อ งเป็ นประจาทุกวันทาการเพื่อ สะท้อนความ
เคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายอยู่ในกลุ่มธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค และกลุ่มธุรกิจปิ โตรเคมี
และเคมีภณ
ั ฑ์ตามลาดับ
ในกรณี ที่ดชั นีธุรกิจพลังงาน และธุรกิจปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์ ถูกยกเลิกหรือกรณีที่ไม่มีการคานวณดัชนีดงั กล่าว
บริษทั จัดการจะเปลี่ยนดัชนีทกี่ องทุนรวมใช้อ้างอิงในการสร้างผลตอบแทนเป็ นดัชนีราคาหุน้ อื่นๆ ทีใ่ ช้วดั ผลตอบแทน
ของการลงทุนในธุรกิจพลังงาน และธุรกิจปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทัง้ นี้ บริษทั
จัดการอาจพิจารณาปรับนโยบายการลงทุนให้สอดคล้องกับดัชนีที่กองทุนรวมใช้อ้างอิงในการสร้างผลตอบแทนในแต่
ละช่วงเวลา และขอความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการให้สอดคล้องกับ
ดัชนีทใี่ ช้อ้างอิงโดยถือว่าได้รบั มติจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนแล้ว
เงิน ลงทุ น ส่ว นที่เหลือ จะลงทุ น ในตราสารแห่ งหนี้ แ ละ/หรือ เงิน ฝาก และ/หรือ หน่ ว ย private equity ตามประกาศ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดจนหลักทรัพ ย์ ห รือ สินทรัพ ย์ อ่นื หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่นื ที่ไม่ ข ัดต่ อ
กฎหมาย ก.ล.ต. ทัง้ นี้ สาหรับการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ กองทุนรวมจะเลือกลงทุนในตราสารหนี้ทอี่ อกโดยบริษทั ที่
ได้รบั การจัดอันดับความน่าเชื่อถือในอันดับ A- ขึน้ ไป
นอกจากนี้ กองทุ น รวมอาจจะพิ จารณาลงทุ น ในหรือ มีไ ว้ซ่ึง สัญ ญาซื้อ ขายล่ ว งหน้ า โดยมีว ัต ถุ ป ระสงค์ เพื่อ เพิ่ ม
ประสิท ธิภาพการบริห ารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และอาจจะลงทุ น ในหรือมีไว้ซ่ึงตราสารที่มี
ลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทสี่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
รายละเอียดเพิม่ เติมเกี่ยวกับลักษณะพิเศษ
กองทุนรวมที่มีนโยบายสร้างผลตอบแทนของกองทุนรวมให้เป็ นไปตามการเคลื่อนไหวของดัชนีธุรกิจพลังงาน และ
ธุรกิจปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์
3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : ไม่มี
3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื ทีจ่ ะลงทุน :
3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื ทีจ่ ะลงทุนในประเทศ :
ส่วนที่ 1 : ตราสาร TS (transferable securities)
เป็ นไปตามประกาศ และมีการลงทุนใน Structured Notes
ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สนิ ประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย Property
เป็ นไปตามประกาศ
ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สนิ ประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
เป็ นไปตามประกาศ
ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสญ
ั ญาขายคืน (Reverse Repo) การลงทุนใน Reverse Repo
เป็ นไปตามประกาศ
ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยมื หลักทรัพย์ (Securities Lending)
เป็ นไปตามประกาศ
ส่วนที่ 6 : ธุรกรรมประเภท Derivatives
เป็ นไปตามประกาศ
ส่วนที่ 7 : ทรัพย์สนิ ประเภททองคาแท่ง (เฉพาะกรณีทเี่ ป็ นการลงทุนเพื่อกองทุนรวมทองคา)
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ไม่มกี ารลงทุน
ส่วนที่ 8 : ทรัพย์สนิ ประเภทหน่วย private equity
เป็ นไปตามประกาศ
3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื ที่จะลงทุนในต่างประเทศ :
ไม่มี
3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่น เพื่อเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม :
อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่น เพื่อเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามผูอ้ อกทรัพย์สนิ หรือคู่สญ
ั ญา (Single Entity Limit)
เป็ นไปตามประกาศ และกรณีทกี่ ารลงทุนไม่เป็ นไปตามข้อนี้จะดาเนินการให้เป็ นไปตามทีป่ ระกาศกาหนด
ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)
เป็ นไปตามประกาศ และกรณีทกี่ ารลงทุนไม่เป็ นไปตามข้อนี้จะดาเนินการให้เป็ นไปตามทีป่ ระกาศกาหนด
ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามประเภททรัพย์สนิ (product limit) เฉพาะส่วนทีไ่ ม่เป็ นไปตามประกาศ
ประเภททรัพย์สิน

ข้อ

อัตราส่วน (% ของ NAV)

1

หน่วย Property

ไม่เกิน 15%

2

หน่วย Infra

ไม่เกิน 20%

3

ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้ก่งึ ทุนหรือ Basel lll ทีม่ อี นั ดับ
ความน่ าเชื่อทีต่ วั ตราสารและ/หรือผูอ้ อกตราสารทีต่ ่ากว่าที่
สามารถลงทุนได้ (non-investment grade / unrated)

รวมกันไม่เกิน 15%

ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการทีล่ งทุน (concentration limit)
เป็ นไปตามประกาศ และกรณีทกี่ ารลงทุนไม่เป็ นไปตามข้อนี้จะดาเนินการให้เป็ นไปตามทีป่ ระกาศกาหนด
ส่วนที่ 5 : การดาเนินการเมื่อทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนขาดคุณสมบัตหิ รือการลงทุนไม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุน
เป็ นไปตามประกาศ และกรณีทกี่ ารลงทุนไม่เป็ นไปตามข้อนี้จะดาเนินการให้เป็ นไปตามทีป่ ระกาศกาหนด
ส่วนที่ 6 : การดาเนินการเมื่อการลงทุนไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน
เป็ นไปตามประกาศ และกรณีทกี่ ารลงทุนไม่เป็ นไปตามข้อนี้จะดาเนินการให้เป็ นไปตามทีป่ ระกาศกาหนด
4. การแบ่งชนิ ดหน่ วยลงทุน (Class of Unit) :
4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี
4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี
4.3. รายละเอียดเพิม่ เติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : ไม่มี
5. การเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรก :
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก :
-บริษทั จัดการ
-ATM
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-หักบัญชี
-Internet
-ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
5.2 รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
สามารถดูขอ้ มูลในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.
6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก
6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก :
-Internet
-บริษทั จัดการ
-ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
-หักบัญชี
-หรือวิธกี ารอื่นๆ เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้แก่ผูถ้ อื หน่วยลงทุนในอนาคต
6.2 รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก
สามารถดูขอ้ มูลในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.
7. การรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
7.1 ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
- บริษทั จัดการ
- Internet
- ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- หรือวิธกี ารอื่นๆ เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนในอนาคต
7.2 รายละเอียดช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิม่ เติม :
สามารถดูขอ้ มูลในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.
7.3 วิธกี ารรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
- รับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
7.4 รายละเอียดวิธกี ารรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิม่ เติม :
7.4.1 ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะใช้มู ลค่าหน่ วยลงทุน ที่คานวณได้ ณ สิ้นวันท าการที่ร ับซื้อ คืนหน่ วยลงทุ น เป็ นเกณฑ์ ในการ
คานวณราคารับซื้อคืน โดยมูลค่าหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ต้องเป็ นมูลค่าและราคาที่ได้รบั การ
รับรองโดยผูด้ ูแลผลประโยชน์แล้ว
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน = มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิน้ วันทาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
หักด้วย ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
7.4.2 วิธกี ารรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
7.4.2.1. สั ่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษทั จัดการ
ก) ขัน้ ตอนและวิธกี าร
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(1) ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถติดต่อขายคืนได้ที่บริษทั จัดการ
หรือผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนได้ทุ กวันทาการ ในเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. โดย
ต้องกรอกข้อความในใบคาสั ่งขายคืนหน่ ว ยลงทุ น โดยระบุรายละเอียดและความจานงให้
ครบถ้วนชัดเจน และจะต้องระบุจานวนหน่ วยลงทุนที่ต้องการจะขายคืน หรือระบุจานวนเงิน
ทีต่ ้องการได้รบั จากการขายคืนหน่วยลงทุนอย่างใดอย่างหนึ่ง
(2) ผู้ขายคืนที่ได้ทาการยื่นแสดงความจานงในการขายคืนหน่ วยลงทุน แล้ว จะท าการยกเลิก
หรือเปลี่ยนแปลงไม่ได้ ทัง้ นี้ เว้นแต่จะได้รบั ความเห็นชอบจากบริษัทจัดการ ซึ่งขึ้นอยู่ กับ
ดุลยพินิจในการพิจารณาของบริษทั จัดการเป็ นรายกรณี
(3) ในการขายคืนหน่ วยลงทุนนั น้ ผู้ถือหน่ วยลงทุนจะต้ องแสดงบัตรประจาตัวประชาชน หรือ
บัต รข้ าราชการ หรือ บัต รพนั กงานรัฐ วิ ส าหกิ จ หรือ บัต รแสดงตนอื่ น ใดที่ บ ริษั ท จัด การ
เห็นสมควร ต่อบริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ( สาหรับผูถ้ อื หน่วยลงทุน
ประเภทนิ ติบุคคลจะต้อ งแสดงถึงเอกสารส าคัญ ที่แ สดงถึงการท านิติกรรมในนามของนิ ติ
บุคคลนัน้ ด้วย
(4) ในกรณีที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนระบุจานวนหน่วยลงทุน และ/หรือจานวนเงินที่ต้องการขายคืนใน
ใบคาสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุน มากกว่าจานวนหน่ วยลงทุน และ/หรือ จานวนเงิน ที่ปรากฏใน
บัญชีกองทุนของผูถ้ ือหน่วยลงทุนทีบ่ นั ทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน หรือขายแล้วทาให้
คงเหลือต่ ากว่าจานวนที่ตามเงื่อนไขกองทุนกาหนด บริษทั จัดการจะถือว่าผู้ถอื หน่ วยลงทุน
ประสงค์จะขายคืนหน่ วยลงทุนทัง้ หมด เท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการทีบ่ นั ทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุนนัน้
(5) ในกรณีทผี่ ถู้ อื หน่วยลงทุนได้ส่งคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนและเอกสารหลักฐานของผูถ้ อื หน่วย
ลงทุนพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง (ถ้ามี) ให้แก่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืนทางโทรสาร และ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ทสี่ ามารถยืนยันแหล่งทีม่ าได้ ผูถ้ อื หน่ วย
ลงทุนตกลงส่งต้นฉบับเอกสารทุกฉบับให้แก่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุ นการขายหรือรับ
ซื้อ คืน ภายใน 7 วัน นั บแต่ ว ัน ที่มีการส่ งคาสั ่งขายคืน หน่ ว ยลงทุ น ทางโทรสารและ/หรือ
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อ่นื นัน้ ทัง้ นี้ หากปรากฎในภายหลังว่าข้อความหรือข้อมูลตามเอกสาร
ทีไ่ ด้รบั และเอกสารต้นฉบับไม่ตรงกัน หรือ บริษทั จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืน ไม่ไ ด้รบั เอกสารต้ น ฉบับ และบริษัท จัด การ หรือผู้ส นั บสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน ได้
ดาเนินการตามข้อมูลที่ได้รบั ทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อ่นื นัน้ แล้ว บริษัท
จัดการ หรือผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนจะถือว่าผู้ถอื หน่ วยลงทุนได้ให้ความเห็นชอบ
ในการดาเนินการตามข้อมูลทีไ่ ด้รบั ทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อ่นื นัน้ แล้ว
ทัง้ นี้ หากข้อมูลทีไ่ ด้รบั ไม่ชดั เจนหรือไม่ครบถ้วน และบริษทั จัดการ หรือผูส้ นับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนได้แจ้งให้ผูถ้ อื หน่วยลงทุนทราบแต่ไม่ได้รบั การแก้ไขหรือยืนยันจากผูถ้ อื หน่วย
ลงทุน บริษทั จัดการ หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนสงวนสิทธิที่จะไม่รบั คาสั ่งขายคืน
หน่วยลงทุนดังกล่าว
(6) นายทะเบียนหน่วยลงทุน ซึ่งได้รบั มอบหมายจากบริษทั จัดการจะส่ง “หนังสือรับรองสิทธิใน
หน่ วยลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกากับภาษี และ/หรือเอกสาร/ข้อความใดซึ่งไม่จากัดรูปแบบ
และวิธกี ารอันสามารถเป็ นหลักฐานยืนยันการทารายการสั ่งซื้อขายหน่ วยลงทุนดังกล่าวได้”
ให้แก่ผถู้ ือหน่ วยลงทุนภายใน 4 วันทาการนับแต่วนั ทาการถัดจากวัน รับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
โดยมิใ ห้ นั บ รวมวัน หยุ ด ท าการของผู้ ประกอบธุ ร กิจ การจัดการกองทุ น ต่ างประเทศที่ มี
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิ โตรเคมีและเคมีภณ
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ลักษณะในทานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องใน
ต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการชาระราคา
7.4.2.2 วิธกี ารรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านอินเทอร์เน็ตของบริษทั จัดการ (www.principal.th)
(1) ผูท้ ี่ประสงค์จะขายคืนหน่ วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ จะต้องกรอกแบบฟอร์มขอ
ใช้บริการผ่านเว็บไซด์ของบริษทั จัดการ www.principal.th หรือติดต่อขอรับแบบฟอร์มดังกล่าวได้
ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน พร้อ มสาเนาบัต รประชาชน หลังจากนั น้
บริษทั จะจัดส่งชื่อผูใ้ ช้และรหัสผ่านให้กบั ผู้ถอื หน่ วยลงทุนที่ขอใช้บริการทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
และ/หรือวิธีการอื่นใดที่บริษทั จัดการกาหนดและเห็นว่าเหมาะสมโดยเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของผู้
จองซื้อ
(2) ในการเข้ามาใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุน ทางอินเทอร์เน็ตของบริษทั จัดการครัง้ แรก ระบบจะให้
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนทาการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านที่ได้รบั เป็ นรหัสผ่านใหม่เ สียก่อนจึงจะสามารถใช้
บริการได้
(3) ผู้ถือหน่ วยลงทุน จะทาการขายคืน หน่ วยลงทุ นผ่านบริการซื้อขายหน่ วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ ต
ของบริษัท จัดการได้โดยเข้าสู่ ร ะบบการซื้อ ขายโดยผ่ านทางเว็บไซต์ “www.principal.th” ของ
บริษทั จัดการ ได้ตลอด 24 ชัวโมง
่
(4) ในกรณีทผี่ ถู้ อื หน่วยลงทุนระบุจานวนหน่ วยลงทุน และ/หรือจานวนเงินทีต่ ้องการขายคืนมากกว่า
จานวนหน่ วยลงทุนและ/หรือจานวนเงินที่ปรากฏในบัญชีกองทุนของผู้ถือหน่ วยลงทุนที่บนั ทึก
โดยนายทะเบียนหน่ วยลงทุน บริษัท จัดการจะถือว่าผู้ถือหน่ วยลงทุนประสงค์ จะขายคืนหน่ วย
ลงทุนทัง้ หมดเท่าทีป่ รากฏอยู่ในรายการทีบ่ นั ทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนัน้
(5) เอกสารใบบันทึกรายการทีอ่ อกโดยเครื่องพิมพ์ของผู้ส ั ่งขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นเพียงเอกสารการ
บันทึกรายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลักฐานการทารายการอย่างสมบูรณ์ บริษทั จัดการจะถือหลักฐานที่
ปรากฏอยู่กบั บริษทั จัดการเป็ นหลักฐานในการทารายการทีส่ มบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้
(6) นายทะเบีย นหน่ วยลงทุ นซึ่ งได้รบั มอบหมายจากบริษั ท จัดการ จะจัดส่ งหนั งสือ รับรองสิทธิใน
หน่ วยลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกากับภาษี และ/หรือเอกสาร/ข้อความใดซึ่งไม่จากัดรูป แบบและ
วิธกี ารอันสามารถเป็ นหลักฐานยืนยันการทารายการสั ่งซื้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ ให้แก่ผสู้ ั ่ง
ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 4 วันทาการนับแต่วนั ทาการถัดจากวันทีซ่ ้อื ขายหน่วยลงทุน โดยมิให้
นับรวมวันหยุดทาการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลกั ษณะในทานอง
เดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผล
กระทบต่อการชาระราคา
(7) การขายคืนหน่ วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ต หากเกิดข้อผิดพลาดจาก
ระบบการให้บริการ บริษัทจัดการจะดาเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าวให้แล้ว
เสร็จภายใน 30 วันนับจากวันทีไ่ ด้รบั แจ้งจากผูถ้ อื หน่วยลงทุน
7.4.2.3 วิธกี ารรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านทางโทรศัพท์อตั โนมัตขิ องบริษทั จัดการ
(1) ผูท้ ปี่ ระสงค์จะขายคืนหน่ วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศัพท์อตั โนมัตขิ อง
บริ ษั ท จั ด การ จะต้ องกรอกแบบฟ อร์ ม ข อใช้ บ ริ การผ่ าน เว็ บ ไซ ด์ ของบริ ษั ท จั ด การ
www.principal.th หรือติดต่อขอรับแบบฟอร์มดังกล่าวได้ที่บริษัทจัดการ หรือผูส้ นับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืน พร้อมสาเนาบัตรประชาชน หลังจากนัน้ บริษทั จะจัดส่งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านให้กบั ผู้
ถือ หน่ วยลงทุ นที่ข อใช้บริการทางไปรษณี ย์ ลงทะเบี ย น และ/หรือ วิธีการอื่น ใดที่บริษัท จัดการ
กาหนดและเห็นว่าเหมาะสมโดยเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของผูจ้ องซื้อ
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิ โตรเคมีและเคมีภณ
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(2) ผู้ส ั ่งซื้อหน่ วยลงทุ นจะทาการขายคืนหน่ วยลงทุ นผ่ านบริการซื้อ ขายหน่ วยลงทุน ทางโท รศัพ ท์
อัตโนมัตขิ องบริษทั จัดการทีห่ มายเลขโทรศัพท์ 02-6869595
(3) ในกรณีทผี่ ถู้ อื หน่วยลงทุนระบุจานวนหน่ วยลงทุน และ/หรือจานวนเงินทีต่ ้องการขายคืนมากกว่า
จานวนหน่ วยลงทุนและ/หรือจานวนเงินที่ปรากฏในบัญชีกองทุนของผู้ถือหน่ วยลงทุน ที่บนั ทึก
โดยนายทะเบียนหน่ วยลงทุน บริษทั จัดการจะถือว่าผู้ถือหน่ วยลงทุนประสงค์ จะขายคืนหน่ วย
ลงทุนทัง้ หมดเท่าทีป่ รากฏอยู่ในรายการทีบ่ นั ทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนัน้
(4) นายทะเบีย นหน่ วยลงทุ นซึ่งได้รบั มอบหมายจากบริษัท จัดการ จะจัดส่ งหนั งสือ รับรองสิทธิใน
หน่ วยลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกากับภาษี และ/หรือเอกสาร/ หรือข้อความใดซึ่งไม่จากัดรูปแบบ
และวิธกี ารอันสามารถเป็ นหลักฐานยืนยันการทารายการสั ่งซื้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ ให้แก่
ผูส้ ั ่งขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 4 วันทาการนับแต่วนั ทาการถัดจากวันที่ซ้อื ขายหน่วยลงทุน โดย
มิให้นั บรวมวัน หยุ ดทาการของผู้ประกอบธุร กิจ การจัดการกองทุ น ต่ างประเทศที่มีล ักษณะใน
ทานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผูป้ ระกอบธุรกิจทีเ่ กี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะ
ส่งผลกระทบต่อการชาระราคา
(5) เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกจากเครื่องโทรสารของผู้ส ั ่งขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นเพียงเอกสาร
การบัน ทึ ก รายการเท่ านั น้ ไม่ ใช่ ห ลัก ฐานการท ารายการอย่ างสมบู ร ณ์ บริษั ท จัดการจะถื อ
หลักฐานทีป่ รากฏอยู่กบั บริษทั จัดการเป็ นหลักฐานในการทารายการทีส่ มบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้
(6) การขายคื น หน่ ว ยลงทุ น ผ่ า นบริก ารซื้ อ ขายหน่ ว ยลงทุ น ทางโทรศัพ ท์ อ ัต โนมั ติ หากเกิ ด
ข้อผิดพลาดจากระบบการให้บริการ บริษัทจัดการจะดาเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาด
ดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับจากวันทีไ่ ด้รบั แจ้งจากผูถ้ อื หน่วยลงทุน
7.4.3 การชาระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(1) บริษัทจัดการจะดาเนิน การหรือมอบหมายให้นายทะเบีย นหน่ วยลงทุนชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุ น
ภายใน 5 วัน ทาการนับแต่ วนั รับซื้อคืนหน่ วยลงทุ นของกองทุน โดยมิให้นั บรวมวัน หยุดทาการของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีล กั ษณะในทานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม
และผู้ป ระกอบธุ รกิจ ที่เกี่ย วข้อ งในต่ างประเทศซึ่งจะส่ งผลกระทบต่ อ การช าระราคา โดยน าฝากเงิน
ดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถอื หน่วยลงทุน หรือจ่ายเป็ นเช็คขีดคร่อมสั ่งจ่ายเฉพาะระบุช่อื ผูถ้ ือหน่วย
ลงทุ น และจัดส่ งทางไปรษณี ย์ห รือ น าส่ง โดยนายทะเบีย นหน่ ว ยลงทุ น หรือ วิธีการอื่นๆ เพื่อเป็ น การ
อานวยความสะดวกให้แก่ผูถ้ อื หน่วยลงทุนในอนาคต ตามทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์
(2) สิทธิของผู้ถือหน่ วยลงทุน ในการขายคืนหน่ วยลงทุ น จะเกิดขึ้น หลังจากที่นายทะเบียนหน่ วยลงทุน ได้
บันทึกข้อมูลการสั ่งขายหน่วยลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนแล้วเท่านัน้
7.5. ระยะเวลาในการรับซื้อคืน : ทุกวันทาการ
7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื้อคืน :
การขายคืนหน่วยลงทุนไม่ว่ากระทาผ่านช่องทางใดก่อนเวลา 15.30 น. ในวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนใดให้ถอื เป็ น
รายการของวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนนัน้ สาหรับการทารายการขายคืนหน่วยลงทุนหลังเวลา 15.30 น. ในวันทา
การซื้อขายหน่ วยลงทุนใดหรือในวันหยุดทาการ ให้ถื อเป็ นการขายคืนหน่ วยลงทุนในวันทาการซื้อขายถัดไป ทัง้ นี้
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการขยายเวลาในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งล่วงหน้าไม่
น้อ ยกว่า 3 วัน ทาการนับแต่ วนั ที่ ได้แ จ้งการเปลี่ย นแปลงเวลาดัง กล่ าวต่ อส านักงานแล้ ว โดยจะติดประกาศไว้ที่
สานักงานของบริษทั จัดการ และผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)
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ผูข้ ายคืนทีไ่ ด้ทาการยื่นแสดงความจานงในการขายคืนหน่ วยลงทุนแล้วจะทาการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงไม่ได้ ทัง้ นี้
เว้นแต่จะได้รบั ความเห็นชอบจากบริษทั จัดการเป็ นกรณีพเิ ศษ
ในกรณี ที่บริษัท จัดการกองทุ น รวมจาเป็ นต้ อ งเปลี่ยนแปลงวัน หรือเวลาในการขายหรือรับซื้อคืนหน่ ว ยลงทุ น ให้
แตกต่างจากที่กาหนดไว้ในโครงการหรือข้อผูกพันของกองทุนรวมเป็ นการชัว่ คราว อันเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง
วัน หรือ เวลาในการให้บริการของผู้ให้บริการตามที่ส านั กงานกาหนดซึ่ง ส่ง ผลกระทบต่ อการซื้อ ขายทรัพ ย์ สิน ที่
กองทุนรวมไปลงทุน บริษทั จัดการกองทุนรวมสามารถดาเนินการดังกล่าวได้เพียงเท่าที่มคี วามจาเป็ น ทัง้ นี้ ให้ถอื ว่า
บริษทั จัดการกองทุนรวมได้ปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามโครงการหรือข้อผูกพันแล้ว
7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผูถ้ อื หน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิม่ เติม : 7.9. รายละเอียดเพิม่ เติม :
เงื่อนไขการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
7.9.1. กรณีหยุดรับคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน
(1) กรณีทเี่ อกสารหลักฐานการสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วน
(2) กรณีทผี่ ู้ถอื หน่วยลงทุนที่ทาการขายคืนหน่วยลงทุนยังมิได้นาส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ทีใ่ ช้เปิ ดบัญชีจน
ครบถ้ วน ผู้ถือหน่ วยลงทุ นรายที่ประสงค์จะขายคืนหน่ วยลงทุนจะต้องนาส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ จน
ครบถ้วนก่อน จึงจะทาการขายคืนหน่วยลงทุนได้
7.9.2. บริษัทจัดการจะถือว่ าผู้ถือหน่ ว ยลงทุน ที่ทาการขายคืนหน่ ว ยลงทุน ได้ทาการศึกษา เข้าใจ และยิน ดีที่จ ะ
ปฏิบตั ติ ามนโยบาย รายละเอียด วิธกี ารเงื่อนไขต่างๆทีก่ าหนดในโครงการ
ทัง้ นี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการกองทุน
รวมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง วันเวลาทาการขายหรือรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน และวิธีปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้อง โดย
ถือ ว่ าได้ ร ับ ความเห็ น ชอบจากผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น แล้ ว ทัง้ นี้ จะต้ อ งได้ ร ับความเห็ น ชอบจากส านั กงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
8. การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
8.1 ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
- Internet
- บริษทั จัดการ
- ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- IVR
หรือวิธกี ารอื่นๆ เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนในอนาคต
8.2 รายละเอียดการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพิม่ เติม :
สามารถดูขอ้ มูลในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.
9. การชาระค่ารับซื้อคืนสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิ น :
กรณีบริษทั จัดการไม่สามารถชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นเงิน และจะชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สนิ อื่นแทน บริษทั จัดการจะกาหนดขัน้ ตอนการดาเนินการต่อไป โดยต้องได้รบั มติพเิ ศษให้ชาระค่าขายคืน
หน่วยลงทุนเป็ นเป็ นหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สนิ อื่นแทนเงินสดได้ตามเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งดังต่อไปนี้
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(1) การชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุนดังกล่าว มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนนาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นนัน้
ไปชาระเป็ นค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นทีบ่ ริษทั จัดการเป็ นผูร้ บั ผิดชอบดาเนินการ
(2) บริษทั จัดการไม่สามารถชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นเงิน
(3) ผูถ้ อื หน่วยลงทุนตกลงรับชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นแทนเงินได้
10. การเลื่อนกาหนดชาระเงิ นค่าขายคืนหน่ วยลงทุน
บริษัทจัดการอาจเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถอื หน่วยลงทุนที่ได้มีคาสั ่งขายคืนหน่ วย
ลงทุนของกองทุนเปิ ดได้ในกรณีดงั ต่อไปนี้
(1) บริษัทจัดการโดยความเห็น ชอบของผูด้ ูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจาเป็ นทาให้ไม่สามารถจาหน่ าย จ่าย โอน
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ของกองทุนเปิ ดได้อย่างสมเหตุสมผล
(2) มีคาสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุนไว้แล้วแต่ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการยังไม่ได้ชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุ น
ให้ แ ก่ ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น บริ ษั ท จัด การพบว่ า ราคารับ ซื้ อ คื น หน่ ว ยลงทุ น ดัง กล่ า วไม่ ถู ก ต้ อ ง และผู้ ดู แ ล
ผลประโยชน์ยงั ไม่ได้รบั รองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับ
ซื้อคืนหน่ วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนัน้ ต่างจากราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้ แต่หนึ่งสตางค์ข้นึ ไปและคิด
เป็ นอัตราตัง้ แต่รอ้ ยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง
(3) มีคาสั ่งขายคืน หน่ วยลงทุ นในช่ วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื้อ คืนหน่ วยลงทุน ไม่ถูกต้อง และ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้รบั รองข้อมู ลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดย
ราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั น้ ต่างจากราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้ แต่หนึ่งสตางค์ขน้ึ ไป
และคิดเป็ นอัตราตัง้ แต่รอ้ ยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง
การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่ วยลงทุน ตาม (1) (2) หรือ (3) บริษัทจัดการอาจ
เลื่อนได้ไม่เกิน 10 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ทาการถัดจากวันทีม่ ีคาสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุนนัน้ เว้นแต่ได้รบั การผ่อนผัน
จากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ นี้ การผ่อนผันดังกล่าวไม่รวมกรณีตาม (1) และบริษัทจัดการจะดาเนินการ
ดังต่อไปนี้
(1) ประกาศการเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุน ณ ที่ทาการทุกแห่งของบริษทั จัดการและสถานที่
ติดต่อทุกแห่งของตัวแทนสนับสนุ นที่ใช้ในการซื้อ ขายหน่ วยลงทุน และแจ้งให้ผถู้ ือหน่ วยลงทุนทีไ่ ด้มคี าสั ่งขาย
คืนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน
(2) แจ้งการเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืน หน่ วยลงทุน และจัดทารายงานในเรื่องดังกล่ าว พร้อมทัง้ แสดง
เหตุผ ลและหลักฐานการได้รบั ความเห็น ชอบหรือ การรับ รองข้อ มู ล ในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อ นหลังและ
รายงานการชดเชยราคาจากผูด้ ูแลผลประโยชน์ให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบโดยพลัน โดยบริษัท
จัดการอาจมอบหมายให้ผดู้ ูแลผลประโยชน์ดาเนินการดังกล่าวแทนก็ได้
(3) ในระหว่างที่บริษัทจัดการเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนนัน้ หากถึงวันทาการซื้อขายหน่ วย
ลงทุนวันอื่น และมีผู้ถือหน่ วยลงทุนสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุนอีก บริษัท จัดการจะต้องรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนนั น้
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการจะต้องชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถอื หน่วยลงทุนทีย่ งั ค้างอยู่ให้เสร็จสิน้ ก่อน แล้วจึง
ชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนทีส่ ั ่งขายคืนหน่วยลงทุนในวันนัน้ ๆต่อไป
11. การไม่ขายไม่รบั ซื้อคืนไม่สบั เปลี่ยนหน่ วยลงทุนตามสัง่
11.1 บริษทั จัดการกองทุนรวมจะไม่ ขาย ไม่รบั ซื้อคืน หรือไม่รบั สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนตามคาสั ่งซื้อ คาสั ่งขายคืน
หรือคาสั ่งสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนที่ได้ร ับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคาสั ่งซื้อ คาสั ่งขายคืน หรือคาสั ่งสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีทกี่ าหนดไว้ในโครงการ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณีดงั ต่อไปนี้
(1) เป็ นการไม่ขายหน่ วยลงทุ นตามคาสั ่งซื้ อหน่ วยลงทุ นที่รบั ไว้แล้ว หรือเป็ น การหยุดรับคาสั ่งซื้อหน่ ว ย
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิ โตรเคมีและเคมีภณ
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ลงทุน แก่ผูล้ งทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้
(ก) บริษัท จัดการกองทุ น รวมมีเหตุ อ ัน ควรสงสัย ว่ าผู้ ล งทุ น รายนั ้น ๆ มี ส่ ว นเกี่ย วข้อ งกั บการกระท า
ดังต่อไปนี้
1. การกระทาที่เป็ นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้ องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็ นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ
3. การกระทาทีเ่ ป็ นการปฏิบตั ิตามคาสั ่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สนิ โดยบุคคลผูม้ ีอานาจตาม
กฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดาเนินการรู้จกั ลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ลูกค้าได้ในสาระสาคัญ
(2) อยู่ในระหว่างดาเนินการเปลี่ยนให้บริษทั จัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้
การจัดการอันเนื่องมาจากการทีบ่ ริษทั จัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดารงความเพียงพอของ
เงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดารงความ
เพียงพอของเงินกองทุนของผูป้ ระกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การ
เป็ นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ทเี่ ป็ นหน่วยลงทุน
และการเป็ นผูจ้ ดั การเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทาได้ไม่เกิน 3 วันทาการ
(3) อยู่ระหว่างดาเนินการเลิกกองทุนตามข้อ 22.1 ในส่วนข้อผูกพัน
11.2 กาหนดให้บริษทั จัดการกองทุนรวมสามารถระงับการซื้อขายหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้
(ก) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิ ดทาการซื้อขายได้ตามปกติ
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจาเป็ นต้องระงับการซื้อ
ขายหน่ วยลงทุน โดยได้รบั ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ อันเนื่องจากเหตุจาเป็ นตามกรณี ใด
กรณี หนึ่งดังนี้ ทัง้ นี้ การระงับการซื้อขายหน่ วยลงทุนต้องไม่เกินกว่า 5 วันท าการ เว้นแต่จะได้รบั การ
ผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
1. ไม่สามารถจาหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมได้อย่างสมเหตุสมผล
2. ไม่สามารถคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมได้อย่างเป็ นธรรมและเหมาะสม
3. มีเหตุจาเป็ นอื่นใดเพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของผู้ถอื หน่วยลงทุนโดยรวมในกรณีทมี่ กี ารระงับการซื้อขาย
หน่ วยลงทุนตาม (ข) วรรคหนึ่ง ให้บริษัท จัดการกองทุ นรวมแจ้งให้สานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทราบโดยทัน ที ทัง้ นี้ หากเป็ นการระงับการซื้อ ขายหน่ ว ยลงทุ น เกิน กว่ า 1 วัน ท าการ ส านั กงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจพิจารณาสั ่งการให้บริษัท จัดการกองทุ นรวมดาเนินการโดยประการใด ๆ
เพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของผู้ถอื หน่วยลงทุนโดยรวมหรือเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจการจัดการกองทุน
รวม
(ค) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
เกิดขึน้ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสาคัญ
1. ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ทกี่ องทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิ ดทาการซื้อขายได้ตามปกติ ทัง้ นี้ เฉพาะใน
กรณีทกี่ องทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์ ทซี่ ้อื ขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์แห่งนัน้ เกินกว่าร้อยละ 10
ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
2. มีเหตุการณ์ทที่ าให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่ างประเทศได้อย่างเสรี และทาให้ไม่สามารถโอน
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิ โตรเคมีและเคมีภณ
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เงินออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ
3. มีเหตุที่ทาให้กองทุนรวมไม่ได้รบั ชาระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ที่ลงทุนไว้ตามกาหนดเวลา
ปกติ ซึ่งเหตุ ดังกล่ าวอยู่เ หนื อ การควบคุ ม ของบริษัท จัดการกองทุ น รวมและผู้ ดูแ ลผลประโยชน์
เห็นชอบด้วยแล้ว
11.3 เมื่อปรากฏเหตุตามข้อ 11.1 และบริษทั จัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขาย ไม่ร ับซื้อคืน หรือไม่รบั สับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน หรือหยุดรับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมปฏิบตั ดิ งั ต่อไปนี้
(1) แจ้งผู้ถือหน่ วยลงทุนที่มีคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อ
คืนหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็ นเหตุตามข้อ 11.1 (2) ให้เปิ ดเผยต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้ งทุน
ทัวไปให้
่
ทราบถึงการหยุดรับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธกี ารใดๆ โดยพลัน
(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รบั ซื้อคืน หรือไม่รบั สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน หรือการหยุดรับคาสั ่งซื้ อหรือคาสั ่งขายคืน
หน่วยลงทุนพร้อมทัง้ แสดงเหตุผล และรายงานแผนการดาเนินการของกองทุนรวมเปิ ดนัน้ ให้สานั กงานทราบ
โดยพลัน
(3) ในกรณีทบี่ ริษทั จัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่ วยลงทุนหรือหยุดรับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืน
หน่ ว ยลงทุ น ตามข้อ 11.1 (2) หรือ ข้ อ 11.2 เกิ น 1 วัน ท าการ ให้ บ ริษั ท จัด การกองทุ น รวมด าเนิ น การ
ดังต่อไปนี้ ก่อนการเปิ ดรับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิ ดรับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุ นของกองทุนรวม
เปิ ด ณ วันทาการสุดท้ายก่อนวันรายงานนัน้ ให้สานักงานทราบภายในวันทาการก่อนวันเปิ ดรับคาสั ่งซื้อ
หรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผถู้ ือหน่ วยลงทุนที่มีคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่ ว ยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิ ดขายหรือรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั ว่ ไปให้ทราบถึงการเปิ ดรับ
คาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธกี ารใดๆ โดยพลัน”
ในกรณีทบี่ ริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รบั ซื้อคืน หรือไม่รบั สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนตามคาสั ่งซื้อ คาสั ่งขายคืนหรือ
คาสั ่งสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนที่ได้รบั มาแล้ว หรือหยุดรับคาสั ่งซื้อ คาสั ง่ ขายคืน หรือคาสั ่งสับเปลี่ยนหน่ วย
ลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคานวณมูลค่ าทรัพ ย์สินสุ ทธิ มูลค่ าหน่ ว ยลงทุน ราคาขายหน่ วยลงทุน และ
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนก็ได้
11.4 บริษทั จัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทีไ่ ด้รบั มาแล้วหรือหยุด
รับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาทีบ่ ริษทั จัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่
ถูกต้อง และผูด้ ูแลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้รบั รองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชย
ราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ถูกต้องนัน้ ต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้องตัง้ แต่หนึ่งสตางค์ขน้ึ ไป
และคิดเป็ นอัตราตัง้ แต่รอ้ ยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง ทัง้ นี้ บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการ
ขายหน่วยลงทุน หยุดรับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ณ ทีท่ าการทุกแห่งของบริษทั จัดการและ
สถานทีต่ ดิ ต่อทุกแห่งของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และ
แจ้งให้ผทู้ ไี่ ด้มคี าสั ่งซื้อหรือคาสั ่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน
เงื่อนไขอื่น ๆ
กรณี การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก :
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ช่องทาง วิธกี าร และ/หรือ เงื่อนไขเกี่ยวกับการ
เสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรก รวมถึงบริการใดๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง โดยถือ
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิ โตรเคมีและเคมีภณ
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ว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษทั จัดการจะแจ้งให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันทีม่ กี ารเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผ่านเว็บไซด์ของบริษทั จัดการ
• หากข้อมูลที่ได้รบั ไม่ชดั เจนหรือไม่ครบถ้วน และบริษั ทจัดการ หรือผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนได้
แจ้งให้ผสู้ ั ่งซื้อทราบแต่ไม่ได้รบั การแก้ไขหรือยืนยันจากผูส้ ั ่งซื้อหน่ วยลงทุน บริษทั จัดการ หรือผูส้ นับสนุ น
การขายหรือรับซื้อคืนสงวนสิทธิทจี่ ะไม่รบั คาสั ่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว
• บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนในอนาคตโดยไม่
ถือ ว่าเป็ น การแก้ ไขโครงการ โดยบริษัท จัดการจะแจ้งให้ผู้ล งทุ น ทราบผ่ านเว็บไซด์ ของบริษัท จัดการ
www.principal.th หรือช่องทางอื่นใดทีจ่ ะกาหนดต่อไป
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการขยายเวลาในการเสนอขายหน่ วยลงทุนดังกล่าว ซึ่งบริษทั จัดการจะแจ้ง
ล่วงหน้าไม่น้อ ยกว่า 3 วันท าการนับแต่ วนั ที่ได้แจ้งการเปลี่ย นแปลงเวลาดังกล่าวต่ อสานักงาน ก.ล.ต.
แล้ว โดยจะติดประกาศไว้ทสี่ านักงานของบริษทั จัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)
• ในกรณีทผี่ ู้ส ั ่งซื้อหน่ วยลงทุนชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็ นเช็ค หรือดราฟต์ ซึ่งไม่สามารถเรียกเก็บเงิน
ได้ในวันที่ส ั ่งซื้อไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ส ั ่งซื้อหน่ วยลงทุนทาการสั ่งซื้อหน่ วย
ลงทุนในวันทาการทีส่ ามารถเรียกเก็บเงินได้ในราคาขายหน่ วยลงทุนทีค่ านวณได้ของสิ้นวันทาการที่เรียก
เก็บเงินได้
ในกรณีที่เช็ค หรือดราฟต์ ดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผู้ส ั ่งซื้อ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ
ทีจ่ ะระงับการขายหน่วยลงทุนให้กบั ผูส้ ั ่งซื้อนัน้
• ในกรณีทบี่ ริษทั จัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุน หรือของผู้ถอื หน่วย
ลงทุ น หรือชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัท จัดการ บริษัท จัดการสงวนสิท ธิที่จ ะ
จัดสรร หรือไม่จดั สรรหน่ วยลงทุ นแต่บางส่วนหรือทัง้ หมดก็ได้โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งให้ผซู้ ้อื หน่วยทราบ
ล่วงหน้า
• บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิ่มเติม วิธกี ารชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ทัง้ นี้
เพื่อประโยชน์ของผู้จองซื้อ/ผู้ถือหน่ วยลงทุนเป็ นสาคัญ โดยจะทาการติดประกาศที่สานั กงานของบริษัท
จัดการ และสานักงาน
• ผูจ้ องซื้อจะต้องเปิ ดบัญชีผู้ถือหน่ วยลงทุนกับบริษัทจัดการไว้ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อทารายการซื้ อ
หรือขายคืนหน่ วยลงทุน ของกองทุนทุ กกองทุน ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ โดยผู้ส ั ่งซื้อจะต้อ ง
กรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนอย่างถูกต้องและตามความจริง พร้อมทัง้
แนบเอกสารประกอบการเปิ ดบัญชี (บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเรียกเอกสารหลักฐานอื่นๆ
ตามทีเ่ ห็นสมควร)
• หากข้อมูลที่บริษัทจัดการ ได้รบั ไม่ชดั เจนหรือไม่ครบถ้วน และบริษัทจัดการได้แจ้งให้ผจู้ องซื้อทราบแต่
ไม่ได้รบั การแก้ไข หรือยืนยันจากผูจ้ องซื้อ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะไม่ดาเนินการเปิ ดบัญชีผถู้ อื หน่วย
ลงทุนให้ เว้นแต่บริษทั จัดการจะกาหนดเป็ นอย่างอื่นตามที่เห็นสมควร บริษัทจัดการกาหนดให้ผู้ใช้สิทธิ
ในฐานะผู้ถือหน่ วยลงทุนและเป็ นผู้มีสิทธิที่จะได้รบั เงินที่ได้จากการขายคืนหน่ วยลงทุน หรือเงินปั น ผล
รวมถึงเงินที่ได้จากการขายคืนอัตโนมัติ (ถ้ามี) จะต้องเป็ นผูถ้ ือ หน่วยทีม่ ีช่อื ในทะเบียนผู้ถอื หน่ วยลงทุน
เท่านัน้ ในกรณีทมี่ ผี ถู้ อื หน่วยลงทุนตัง้ แต่ 2 รายถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะดาเนินการจดแจ้ง
ชื่อผู้ถือหน่ ว ยลงทุ นทุ ก รายนัน้ เป็ น ผู้ถือหน่ วยลงทุน ร่วมกัน ในทะเบียนผู้ถือหน่ วยลงทุน (ทัง้ นี้ บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิในการอนุมตั เิ ปิ ดบัญชีร่วมข้างต้นได้ไม่เกิน 4 ราย) ซึ่งในกรณีดงั กล่าว บริษัทจัดการ
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จะท าการโอนเงิน ค่ าขายคืน หน่ วยลงทุ น หรือ เงิน ปั น ผล รวมถึง เงิน ที่ไ ด้จ ากการขายคืน หน่ ว ยลงทุ น
อัต โนมัติ (ถ้ามี) เข้าบัญ ชีเงิน ฝากตามที่ผู้ถือ หน่ ว ยลงทุ นทุ กรายนั น้ ได้แ จ้งความประสงค์ ไว้แก่ บริษัท
จัดการ ทัง้ นี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการอนุ มตั กิ ารดาเนินการตามที่เห็นสมควร และเป็ นผู้กาหนด
ขัน้ ตอนและหลักเกณฑ์ของแต่ละกรณี
• บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะพิจารณาปฏิเสธ และ/หรือระงับการสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนทัง้ หมดหรือบางส่วน
ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีที่การสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนนัน้ มีผลทาให้จานวนหน่ วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจานวนหน่ วย
ลงทุนของโครงการตามทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(2) กรณี เอกสารหรือ ข้อ มูล ที่บริษัท จัดการได้รบั จากผู้ส ั ่งซื้อ หน่ วยลงทุ น ไม่ถู กต้ องตามความเป็ น จริง
หรือไม่ครบถ้วน
(3) กรณีบริษัทจัดการเกิดข้อสงสัยว่าการซื้อหน่วยลงทุนของผูส้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น อาจเป็ น
การฟอกเงิน เป็ นต้น
(4) กรณีทปี่ รากฏเหตุการณ์ตามข้อ “การเลื่อนกาหนดการชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุนคืนแก่ ผูถ้ ือหน่วย
ลงทุน” ข้อ “การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่ วยลงทุนตามคาสั ่งซื้อ หรื อคาสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุน” ข้อ
“การหยุดขายหรือรับซื้อคืน หน่ วยลงทุน ” หรือข้อ “วิธีการคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณและ
ประกาศมู ล ค่ าทรัพ ย์ สิน สุ ท ธิ มู ล ค่ าหน่ ว ยลงทุ น และราคาหน่ ว ยลงทุ น หลัก เกณฑ์ แ ละวิธีก าร
ดาเนินการในกรณีทมี่ ูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง”
(5) ในกรณีที่บริษัท จัดการเห็นว่าเป็ นประโยชน์ต่อกองทุ น หรือผู้ถือหน่ วยลงทุน หรือกรณีที่การสั ่งซื้อ
หน่ วยลงทุนอาจก่อให้เกิดปั ญหาในการบริหารกองทุน หรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน หรือ ใน
กรณีที่บริษัทจัดการเห็น ว่าบริษัทจัดการไม่ สามารถคานวณมูลค่าหน่ วยลงทุนของกองทุนได้อย่ าง
สมเหตุ สมผลหรือ เป็ น ธรรม เป็ น ต้น ทัง้ นี้ เพื่อ เป็ น การรักษาผลประโยชน์ ข องกองทุน ผู้ถือ หน่ ว ย
ลงทุนและชื่อเสียง หรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษทั จัดการเป็ นหลัก
12.

การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
เป็ นไปตามประกาศ

13.

เงื่อนไขและข้อจากัดในการจัดสรรและการโอนหน่ วยลงทุน :
กรณีผถู้ อื หน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุน
รวม บริษทั จัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนทีเ่ กินกว่า 1 ใน 3 เว้นแต่กรณีทมี่ กี ารแบ่งชนิดหน่ วยลงทุนและหน่วย
ลงทุนชนิดดังกล่าวมีผถู้ อื หน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผูถ้ อื หน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตาม
จานวนทีถ่ อื อยู่

14.

การจ่ายเงิ นปันผล :
14.1. นโยบายการจ่ายเงินปั นผล : จ่าย
14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปั นผล :
บริษัทจัดการจะดาเนิน การจ่ายเงิน ปั นผลให้แ ก่ผู้ถือหน่ วยลงทุน อย่างน้อ ยปี ละ 1 ครัง้ โดยจะจ่ายจากกาไร
สะสมหรือ กาไรสุ ท ธิเมื่อ กองทุ น รวมมีกาไรสะสมหรือ มีกาไรสุ ท ธิในงวดบัญ ชีที่จ ะจ่ ายเงิน ปั น ผล และการ
จ่ายเงินปั นผลดังกล่าวจะต้องไม่ทาให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในงวดบัญชีทมี่ ีการจ่ายเงินปั นผล
นัน้ ทัง้ นี้ บริษทั จัดการจะเป็ นผูก้ าหนดอัตราเงินปั นผลจ่ายในแต่ละปี ตามทีบ่ ริษทั จัดการพิจารณาเห็นสมควร
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โดยพิจารณาจากผลการดาเนินงานของกองทุนรวม ปริมาณเงินสดที่สามารถจะจ่ายได้ นโยบายการดารงสภาพ
คล่อง นโยบายการลงทุนเพิม่ เติม และปั จจัยอื่นๆ ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ในช่วงเวลานัน้ ๆ
14.3. กาหนดเวลา วิธกี าร และข้อจากัดในการจ่ายเงินปั นผลแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปั นผลตามที่กาหนดไว้ในหัวข้อ “นโยบายจ่ายเงินปั นผล” โดยในกรณีที่มีการจ่ายเงินปั น
ผล บริษทั จัดการจะดาเนินการจ่ายเงินปั นผลโดยปฏิบตั ดิ งั นี้
1. บริษั ท จัดการจะปิ ดสมุ ด ทะเบี ย นพักการโอนหน่ ว ยลงทุ น เพื่ อ รับ เงิน ปั น ผลภายใน 30 วัน ท าการนั บจาก
วัน สิ้ น งวดบัญ ชี ว ัน ที่ 31 ธัน วาคม ของทุ ก ปี และในวัน อื่ น ๆ กรณี ที่ มี ก ารจ่ า ยเงิน ปั น ผลเพิ่ ม เติ ม ตามที่
บริษทั จัดการพิจารณาเห็นสมควร
2. ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ที่ มี สิ ท ธิ ไ ด้ ร ับ เงิ น ปั นผลต้ อ งเป็ นผู้ ถื อ หน่ ว ยที่ มี ช่ื อ ปรากฏอยู่ ใ นทะเบี ย นผู้ ถื อ หน่ ว ย
ลงทุน ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อรับเงินปั นผล
3. บริษั ท เปิ ด เผยข้ อ มู ล เกี่ย วกับการจ่ ายเงิน ปั น ผล วัน ปิ ดทะเบี ย นผู้ ถือ หน่ ว ยลงทุ น เพื่ อ การจ่ ายเงิน ปั น ผล
และอัตราเงินปั นผลของกองทุน ด้วยวิธกี ารทีเ่ หมาะสมดังต่อไปนี้
(1) เปิ ดเผยข้อมูลผ่านช่องทางที่ผู้ลงทุนทัว่ ไปสามารถทราบได้ เว้นแต่เป็ นกองทุน รวมเพื่อผู้ลงทุน ประเภท
สถาบัน
(2) แจ้ ง ผู้ ดู แ ลผลประโยชน์ และผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ที่ มี ช่ื อ อยู่ ใ นทะเบี ย นผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น รวมถึ ง ผู้ ถื อ
หน่วยลงทุนทีถ่ อื หน่วยลงทุนชนิดไม่ระบุช่อื ผูถ้ อื เมื่อได้รบั การร้องขอ
4. บริ ษั ท จัด การจะจ่ ายเงิ น ปั นผลเป็ นเช็ ค ขี ด คร่ อ มเฉพาะสัง่ จ่ ายในนามผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น และจัด ส่ ง ให้ ผู้
ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ทางไปรษณี ย์ ล งทะเบี ย นตามที่ อ ยู่ ที่ ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ระบุ ไ ว้ ใ นแบบค าขอเปิ ดบั ญ ชี
กองทุ น หรื อ น าเช็ ค เข้ า บั ญ ชี เ งิ น ฝากของผู้ ถื อ หน่ วยลงทุ น ตามที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นค าขอเปิ ดบั ญ ชี ก องทุ น
ทัง้ นี้ บริ ษั ท จัด การจะด าเนิ น การให้ มี ก ารจ่ ายเงิ น ปั นผลภายใน 30 วัน นั บ แต่ ว ัน ปิ ดสมุ ด ทะเบี ย นพั ก
การโอนหน่วยลงทุนเพื่อรับเงินปั นผล
ในกรณีที่ผู้ถอื หน่วยลงทุนไม่ใช้สิทธิขอรับเงินปั นผลจานวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรียกร้องตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษทั จัดการจะไม่นาเงินดังกล่ าวไปใช้เพื่อการอื่นใดนอกจากเพื่อประโยชน์ของ
กองทุน
15. ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สงซื
ั ่ ้อหรือผู้ถือหน่ วยลงทุน :
15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีป่ ระมาณการได้ทเี่ รียกเก็บจากกองทุนรวมทัง้ หมด) :
ประมาณการค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวมทัง้ หมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม
15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม :
15.2.1.ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี :
ไม่เกินร้อยละ 0.49 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม
15.2.2.ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์รายปี :
ไม่เกินร้อยละ 0.06 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม
15.2.3.ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี :
ไม่เกินร้อยละ 0.13 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม
หมายเหตุ: * มูลค่าทรัพ ย์สินของกองทุนรวมที่ใช้ในการคานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนีย ม
ผูด้ ูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่ วยลงทุนตามข้อ 15.2.1 – 15.2.3 นี้ เท่ากับ มูลค่า
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิ โตรเคมีและเคมีภณ
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ทรัพย์สินทัง้ หมดหักด้วยมูลค่าหนี้สนิ ทัง้ หมดของกองทุนรวม ณ วันที่ คานวณมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุน
รวม โดยยัง ไม่ ห ักค่ าธรรมเนี ย มการจัดการ ค่ าธรรมเนี ย มผู้ดู แ ลผลประโยชน์ และค่ าธรรมเนี ย มนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนของวันทีท่ าการคานวณ
15.2.4.ค่าธรรมเนียมทีป่ รึกษาการลงทุน :ไม่มี
15.2.5.ค่าธรรมเนียมการจัดจาหน่าย : ไม่มี
15.2.6.ค่าธรรมเนียมอื่นๆ :
ประมาณการค่าธรรมเนียมอื่นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิม่ เติม :
1. ค่าใช้จ่ายเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดตัง้ และเสนอขายหน่ วยลงทุนซึ่งจะเรียกเก็บจากกองทุ นรวมเมื่อมี
ค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น ตามจานวนที่จ่ายจริง โดยในทางบัญ ชีจะตัดจ่ายเป็ น ค่าใช้จ่ายของกองทุน รวมเฉลี่ ย
เท่ากันทุกวันตามระยะเวลาทีจ่ ะได้รบั ประโยชน์จากค่าใช้จ่ายนัน้ ได้แก่
 ค่าใช้จ่ายในการจัดทาโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมและเผยแพร่
ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย ตลอดจนการจัดสัมมนาแนะนากองทุน ตามที่
จ่ายจริง แต่เป็ นจานวนเงินรวม ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของจานวนเงินทุนของโครงการ
 ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงินในการจัดตัง้ กองทุนรวมตามที่จ่ายจริง แต่เป็ นจานวนเงินรวมไม่เกิน
20 ล้านบาท
 ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้องในการจัดตัง้ กองทุน
 ค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ จากการปฏิบตั ติ ามกฎ ก.ล.ต.
2. ค่าใช้จ่ายเพื่อการดาเนินงานของกองทุนซึ่งจะเรียกเก็บจากกองทุนเมื่อมีค่าใช้จ่ายเกิดขึน้ ตามจานวนที่
จ่ายจริง โดย ในทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเฉลี่ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาที่จะ
ได้รบั ประโยชน์จากค่าใช้จ่ายนัน้ หรือในรอบระยะเวลาบัญชีทเี่ กิดค่าใช้จ่ายดังกล่าวขึน้ ได้แก่
 ค่าใช้จ่ายในการจัดทาโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมและเผยแพร่
ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย ตลอดจนการจัดสัมมนาแนะนากองทุน ตามที่
จ่ายจริง แต่เป็ นจานวนเงินรวม ไม่เกินร้อยละ 0.27 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
 ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบตั ิตามคาสั ่ง
หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคมจัดการกองทุน
 ค่าจัดทา จัดพิมพ์และจัดส่งใบแจ้งผลการจัดสรรหน่วยลงทุน
 ค่าใช้จ่ายในการจัดทาและจัดพิมพ์ใบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน ใบคาสั ่งซื้อหน่ วยลงทุน ใบคาสั ่งขายคืน
หน่วยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน บัตรตัวอย่างลายมือชื่อ และเอกสารทีเ่ กี่ยวข้อง
 ค่าจัดเตรีย มและค่าพิม พ์ รายงานหนังสือบอกกล่ าว ประกาศ และรายงานต่ างๆ การลงประกาศใน
หนังสือพิมพ์รายวัน และ/หรือข่าวสารถึงผู้ถอื หน่ วยลงทุน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนเปิ ดพรินซิ
เพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิ โตรเคมีและเคมีภัณฑ์ โดยตรง ที่บริษัทจัดการจัดทาหรือมีหน้าที่
จัดทาขึ้น ตามที่ส านั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ กฎหมายกาหนด
ตามทีจ่ ่ายจริง
 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผูถ้ อื หน่ วยลงทุน การขอมติผู้ถอื หน่วยลงทุน และค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีเ่ กิดขึ้น
จากการปฏิ บัติต ามที่ส านั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ กฎหมาย
กาหนด
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 ค่าจัดทา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือชี้ชวนและรายงานประจาปี ถงึ ผูถ้ อื หน่วยลงทุน
 ค่าแปลเอกสารทีเ่ กี่ยวกับการดาเนินงานของกองทุนรวมเป็ นภาษาต่างประเทศ
 ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายเงินปั นผล และ/หรือการจ่ายส่วนคืนทุน (ถ้ามี) เช่น ค่าเตรียมการจัดส่ ง
เช็คเงินปั นผล และ/หรือการจ่ายส่วนคืนทุน (ถ้ามี) และรายงานประจาปี ค่าซองจดหมาย ค่าไปรษณี
ยากร และค่าใช้จ่ายอื่นทีเ่ กิดจากการจ่ายเงินปั นผลโดยตรง
3. ค่าใช้จ่ายและภาษีอ่นื ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการดาเนินงานของกองทุนรวมทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวมเมื่อ มี
ค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นตามจานวนทีจ่ ่ายจริง และในทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมครัง้ เดียว
เต็มจานวน
 ค่าเอกสารทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทุน
 ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดาเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบตั ติ ามหน้าที่
หรือเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื่อประโยชน์ของผู้ถอื หน่ วยลงทุ น หรือ
เมื่อได้รบั คาสั ่งจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื่อรักษาสิทธิของกองทุน
รวม และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการติดตาม ทวงถามหรือการดาเนินคดีเพื่อการรับชาระหนี้ใดๆ ของ
กองทุนรวม
 ค่ าใช้จ่ ายในการรับช าระหนี้ เป็ นทรัพ ย์ สิน อื่น แทนการช าระหนี้ ด้ ว ยเงิน สดตามตราสารแห่ ง หนี้
ค่าธรรมเนียมศาล ค่ าธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจานอง
ค่าปลอดจานอง ค่าพิมพ์เอกสาร
 ค่ าใช้ จ่ า ยหรือ ค่ าธรรมเนี ย มอื่ น ใดที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ทางราชการ ค่ า ใช้ จ่ ายเกี่ ย วกั บ การได้ ม าซึ่ ง
หลักประกันของสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการรับชาระหนี้เป็ นทรัพย์สนิ อื่นแทนการชาระหนี้ดว้ ยเงินสด
ตามตราสารแห่งหนี้ ค่าใช้จ่ายด้านภาษี ค่าทาประกันภัย ดูแลและเก็บรักษา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการ
จาหน่าย จ่าย โอนทรัพย์สนิ ดังกล่าว
 ค่าสินไหมทดแทนความเสีย หาย ค่ าธรรมเนียมที่ส่วนราชการหรือองค์กรที่เกี่ย วข้อ งเรียกเก็บ ค่าที่
ปรึกษากฎหมาย และ/หรือผู้ชานาญการอื่นที่เกี่ยวข้อง และค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกิดขึน้ แก่บริษัทจัดการ
อันเนื่องจากการจัดการกองทุ นเปิ ดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิ โตรเคมีและเคมีภัณฑ์
และบริษทั จัดการถูกบุคคลอื่นใดเรียกร้อง ฟ้ องร้อง หรือให้ชาระเงินค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย
แก่ บุคคลนั ้น ยกเว้น ในกรณี ที่ ค่าสิน ไหมทดแทนความเสีย หาย ค่ าธรรมเนี ย ม ค่ าที่ ปรึกษา และ
ค่ าใช้ จ่ ายอื่ น ใดนั ้น เกิ ด จากการไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามโครงการ กฎหมายว่ า ด้ ว ยหลัก ทรัพ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์ และกฎ ก.ล.ต. หรือเกิดจากการทุจริต ประมาทเลินเล่อ หรือ โดยเจตนาของบริษทั จัดการ
เอง
 ค่ าใช้จ่ ายต่ างๆ ในการมี บัญ ชีกองทุ น เปิ ดพริน ซิเ พิล ดัช นี ธุ ร กิจ พลัง งานและธุ รกิจ ปิ โ ตรเคมี แ ละ
เคมีภัณฑ์ กับธนาคาร เช่น ค่าธรรมเนียมต่างๆ ทีธ่ นาคารเรียกเก็บ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร
ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าสมุดเช็ค ตามทีจ่ ่ายจริง
 ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการชาระบัญชีและเลิกกองทุน
4. ค่าธรรมเนียมทีเ่ กี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซื้อหลักทรัพย์เมื่อมีการ
ซื้อหลักทรัพย์ และจะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมื่อมีการขายหลักทรัพย์ ได้แก่
 ค่าอากรแสตมป์
 ค่าธรรมเนี ยมและค่ า นายหน้ าซื้อ ขายหลัก ทรัพ ย์ ในการซื้ อขายหลักทรัพ ย์ ห รือ ทรัพ ย์ สิน อื่น ของ
กองทุนรวม ทีซ่ ้อื หรือขายเพื่อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวม
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิ โตรเคมีและเคมีภณ
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5. ค่าใช้จ่ายต่างๆ อื่นใดทีเ่ กี่ย วข้องกับการดาเนินการของกองทุนเปิ ดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและ
ธุรกิจปิ โตรเคมีและเคมีภัณฑ์ ตามที่จ่ายจริง ทัง้ นี้ ต้องได้รบั ความเห็นชอบจากผูด้ ูแลผลประโยชน์ก่อน
ทุกครัง้ และบริษทั จัดการจะเปิ ดเผยค่าใช้จ่ายดังกล่าวแยกเป็ นรายการอย่างชัดเจนในหนังสือชี้ชวนส่วน
สรุปข้อมูลสาคัญและในรายงานประจาปี ซึ่งบริษทั จัดการต้องจัดทาเมื่อสิน้ รอบระยะเวลาบัญชีแต่ละปี
บริษัทจัดการจะคานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนีย ม
นายทะเบีย นหน่ ว ยลงทุ น ทุ กวัน ที่มีการคานวณมู ล ค่ าทรัพ ย์ สิน สุ ท ธิข องกองทุ น รวม โดยใช้ มู ล ค่ า
ทรัพ ย์สิน ของกองทุ นรวมเป็ นฐานในการคานวณค่ าธรรมเนี ยม ทัง้ นี้ มูลค่ าทรัพ ย์สินของกองทุ น รวม
เท่ ากับ มู ล ค่ าทรัพ ย์ สิน ทั ง้ หมดหัก ด้ว ยมู ล ค่ าหนี้ สิน ทัง้ หมดของกองทุ น รวม ณ วัน ที่ คานวณมู ล ค่ า
ทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยยังไม่หกั ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และ
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนของวันที่ทาการคานวณ และจะเรียกเก็บจากกองทุนรวมโดยการ
ตัดจ่ายจากบัญชีของกองทุนรวมเป็ นรายเดือน
ทัง้ นี้ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทัง้ หมดของกองทุ นรวมจะบวกด้วยภาษี มูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ
หรือภาษีอ่นื ใดในทานองเดียวกัน
การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่ าวจะเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กาหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบ
บัญชีรบั อนุ ญาตแห่งประเทศไทย และในกรณีที่สมาคมนักบัญชีและผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตแห่งประเทศ
ไทย คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ส านั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ หน่ ว ยงานที่เกี่ยวข้อ ง มีการ
เปลี่ย นแปลงหลัก เกณฑ์ การตั ดค่ าธรรมเนี ย มหรือ ค่ าใช้จ่ ายของกองทุ น เปิ ดพริน ซิ เพิ ล ดัช นี ธุ รกิ จ
พลังงานและธุรกิจปิ โตรเคมีและเคมีภัณฑ์ ตามทีร่ ะบุเป็ นอย่างอื่นในอนาคต บริษทั จัดการขอสงวนสิท ธิ
ทีจ่ ะเปลี่ยนแปลงวิธกี ารตัดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ทบี่ งั คับใช้ใหม่ โดยถือว่าได้รบั มติ
จากผูถ้ อื หน่วยลงทุนแล้ว
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทนรวม เมื่อรวมกันทัง้ หมดแล้วต้องไม่เกินอัตราร้อยละ
2.14 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ
15.3. ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากผูส้ ั ่งซื้อหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุน :
15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : มี
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.54 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
รายละเอียดเพิม่ เติม :
บริษทั จัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.54 ของมูลค่าหน่ วยลงทุน
ขาย ทัง้ นี้ ภายใต้ข้อ 15.5 เรื่อง “การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนีย มหรือค่ าใช้จ่ าย” บริษัทจัดการขอสงวน
สิท ธิในการเปลี่ยนแปลงค่ าธรรมเนี ย มดังกล่าวโดยไม่ ถือ เป็ น การแก้ ไขเพิ่มเติ มโครงการ ทัง้ นี้ บริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่ วยลงทุ นทราบล่วงหน้าไม่น้อ ยกว่า 60 วัน โดยจะติดประกาศไว้ที่ที่ทาการทุ ก
แห่งของบริษัทจัดการ ผู้จดั จาหน่ายหน่ วยลงทุน และผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน และ
ลงประกาศหนั ง สื อ พิ ม พ์ ร ายวัน อย่ า งน้ อ ย 1 ฉบับ เป็ นเวลา 3 วัน ติ ด ต่ อ กั น และแจ้ ง ให้ ส านั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วนั ทีเ่ ปลี่ยนแปลง
15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Backend-Fee) :
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.54 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
รายละเอียดเพิม่ เติม :
บริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.54 ของมูลค่าหน่ ว ย
ลงทุนที่รบั ซื้อคืน ทัง้ นี้ ภายใต้ข้อ 15.5 เรื่อง “การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย” บริษทั จัดการ
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ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนีย มดังกล่ าวโดยไม่ถือเป็ นการแก้ไขเพิ่ม เติมโครงการ ทัง้ นี้
บริษทั จัดการจะแจ้งให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน โดยจะติดประกาศไว้ทที่ ที่ าการ
ทุกแห่งของบริษัท จัดการ ผู้จดั จาหน่ ายหน่ วยลงทุน และผู้สนั บสนุ นการขายหรือรับซื้อ คืนหน่ วยลงทุ น
และลงประกาศหนั งสือ พิม พ์รายวัน อย่างน้ อย 1 ฉบับ เป็ น เวลา 3 วัน ติดต่ อกัน และแจ้ง ให้สานั กงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วนั ทีเ่ ปลี่ยนแปลง
15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) :
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :ไม่มี
15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) : ไม่มี
15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน :
ตามที่น ายทะเบียนเรียกเก็บโดยนายทะเบียนจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้โอนในวันที่ ย่ืนคาขอโอน
หน่วยลงทุน
15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ
15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กาหนดในโครงการ (Exit Fee) :
ไม่มี
15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ : ตามทีจ่ ่ายจริง
รายละเอียดเพิม่ เติม :
(1) ค่าธรรมเนี ยมการโอนเงิน ค่าขายคืนหน่ ว ยลงทุน ตามอัต ราที่ธ นาคารพาณิ ชย์ หรือสถาบัน การเงิน
กาหนด โดยบริษทั จัดการจะหักจากจานวนค่าขายคืนหน่วยลงทุนนัน้ ๆ
(2) ค่ าธรรมเนีย มการหักเงิน จากบัญ ชีข องผู้ซ้ือ หน่ วยลงทุน (ถ้ ามี) ตามอัต ราที่ธนาคารพาณิ ชย์ หรือ
สถาบันการเงินกาหนด โดยตัดจ่ายจากบัญชีเงินฝากของผูถ้ อื หน่วยลงทุน
(3) บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่ าธรรมเนียมหรือค่ าใช้จ่ ายอื่นๆที่ผู้ถือหน่ วยลงทุ นขอให้บริษัท จัดการ
ดาเนิ นการให้ผู้ถือหน่ วยลงทุนเป็ น กรณี พิเศษนอกเหนือจากกรณี ปกติซ่ึงเป็ นกรณี ที่บริษัทจัดการ
ดาเนิ น การให้ผู้ถือ หน่ ว ยลงทุ น ทุ กราย ตามที่ จ่ ายจริง เช่ น ค่ าใช้จ่ ายในการจดแจ้ง จาน ากับนาย
ทะเบียน ค่าแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลในทะเบียน เป็ นต้น โดยบริษทั จัดการจะแจ้งให้ผถู้ อื หน่วยลงทุน
ดังกล่าวทราบ
ทัง้ นี้ ค่ าธรรมเนีย มและค่ าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้ นเป็ น อัต ราที่ย งั ไม่ร วมภาษี มูล ค่าเพิ่ ม ภาษี ธุ รกิจ
เฉพาะ หรือภาษีอ่นื ใดในทานองเดียวกัน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่ วยลงทุน/ การรับซื้อคืนหน่ วย
ลงทุ น/ การสับเปลี่ย นหน่ วยลงทุ นกับผู้ลงทุ น แต่ล ะกลุ่ มไม่เท่ากัน ตามประเภทของผู้ล งทุน ตาม
มูลค่าการซื้อหน่ วยลงทุน ตามระยะเวลาการถือครองหน่ วยลงทุน ตามช่อ งทางการซื้อขายหน่ ว ย
ลงทุน หรือ ตามเงื่อนไขที่บริษัท จัดการอาจกาหนดขึ้นในอนาคต เพื่ อเป็ น การอานวยความสะดวก
และเป็ น ประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหน่ วยลงทุน ทัง้ นี้ จะเปิ ดเผยข้อมูล ดังกล่าวในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุป
ข้อมูลสาคัญ ทัง้ นี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกล่าวบริษั ทจัดการจะประกาศให้ผู้ลงทุนทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ณ ที่ทาการของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน และ/หรือประกาศทางเว็บไซด์ของบริษทั จัดการ
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15.4. วิธกี ารคานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม :
ทัง้ นี้ การคานวณค่าธรรมเนี ยมตามหัวข้อ ค่าธรรมเนียมที่เรีย กเก็บจากผู้ส ั ่งซื้อหรือผู้ถือหน่ วยลงทุน และ หัวข้อ
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมเป็ นอัตราทีร่ วมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่นื
ใดในทานองเดียวกันไว้แล้ว
การตัดจ่ ายค่ าใช้จ่ ายดังกล่าวจะเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญ ชีที่กาหนดโดยสมาคมนั กบัญ ชีแ ละผู้สอบบัญ ชีร ับ
อนุ ญาตแห่งประเทศไทย และในกรณีที่สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรบั อนุญาตแห่งประเทศไทย คณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือ ส านั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่ ว ยงานที่เกี่ย วข้อ ง มีการเปลี่ย นแปลงหลักเกณฑ์ การตัด
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุนเปิ ดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิ โตรเคมีและเคมีภัณฑ์ ตามที่
ระบุเป็ นอย่างอื่นในอนาคต
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการตัดค่าธรรมเนีย มหรือค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ที่บังคับใช้ใหม่
โดยถือว่าได้รบั มติจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนแล้ว
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรีย กเก็บจากกองทนรวม เมื่อรวมกันทัง้ หมดแล้วต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 2.14 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สนิ
15.5. การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย :
1. ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุ นรวมมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที่ได้ระบุไว้ในโครงการ
และได้ดาเนินการดังกล่าวแล้ว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุน ทราบอย่างทัว่ ถึง
ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ทีม่ ีการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทัง้ นี้ การเปิ ดเผยข้อมูลต้องกระทา
โดยวิธกี ารที่เหมาะสมอันทาให้ม ั ่นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รบั ทราบข้อมูลดังกล่าว เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการกองทุนรวม หรือ ณ สถานที่ในการซื้อขายหน่ วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม
และผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็ นต้น
การลดค่ าธรรมเนียมหรือค่ าใช้จ่ายให้แ ตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสานั กงานให้ความเห็นชอบการแก้ ไข
เพิม่ เติมโครงการในเรื่องดังกล่าวเมื่อบริษทั จัดการกองทุนรวมได้ดาเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว
2. ในกรณีทบี่ ริษทั จัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิม่ ขึ้นตามทีร่ ะบุไว้ใน
โครงการ บริษัทจัดการกองทุนรวมต้อ งคานึงถึงความสมเหตุ สมผลกับสภาพปกติท างธุรกิจและประโยชน์ข อง
ลูกค้าเป็ นสาคัญ และต้องเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผลู้ งทุนทราบล่วงหน้าอย่างทัว่ ถึงด้วยวิธกี ารที่เหมาะสมอันทา
ให้ม ั ่นใจได้ว่าผูล้ งทุนได้รบั ทราบข้อมูลดังกล่าว โดยอย่างน้อยต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการกองทุนรวม และ ณ สถานที่ในการซื้อขายหน่ว ยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และ
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
2.1 ในกรณี ที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมหรือค่าใช้จ่า ยเพิ่มขึ้นไม่ เกิน กว่าอัตราขัน้ สูงของค่ าธรรมเนี ยมหรือ
ค่าใช้จ่ายเดิมตามที่ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผลู้ งทุนทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทาการก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิม่ ขึน้
2.2 ในกรณี ที่การเรีย กเก็ บ ค่ าธรรมเนี ย มหรือ ค่ า ใช้จ่ ายเพิ่ม ขึ้น เกิ น กว่ าอัต ราขัน้ สู ง ของค่ าธรรมเนี ย มหรือ
ค่าใช้จ่ายเดิม ตามที่ ระบุ ไ ว้อ ย่ างชัดเจนในโครงการแล้ ว ว่าบริษัท จัดการกองทุ น รวมสามารถกระท าการ
ดัง กล่ าวได้ ทัง้ นี้ ในรอบระยะเวลาย้อ นหลัง 1 ปี นั บ แต่ ว ัน ที่บ ริษัท จัดการกองทุ น รวมประสงค์ จ ะขึ้ น
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมดาเนินการตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
(ก) ในกรณี ที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นไม่ เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขัน้ สูง
ดังกล่าว ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผลู้ งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน
ก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายทีเ่ พิม่ ขึน้ ดังกล่าว
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(ข) ในกรณี ที่การเรีย กเก็บค่ าธรรมเนี ย มหรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่ม ขึ้ น เกิน กว่ าอัตราร้อ ยละ 5 ของอัต ราขัน้ สู ง
ดังกล่าว บริษทั จัดการกองทุนรวมต้องได้รบั มติพเิ ศษ
ในการเปิ ดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ่ง มิให้นามาใช้กบั กรณีทบี่ ริษทั จัดการกองทุนรวมได้รบั มติพเิ ศษ”
ทัง้ นี้ การเปลี่ยนแปลงข้อ 2 (2.2) ให้บริษัทจัดการแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15
วันนับแต่วนั เปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว
16. วิ ธีการคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณ และการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน และราคา
หน่ วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิ ธีการดาเนิ น
16.1. วิธกี ารคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณ และการประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วย
ลงทุน : ในประเทศ
16.2. เงื่อนไขพิเศษ :
16.2.1. บริษทั จัดการจะคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด และตามทีส่ มาคมบริษทั จัดการลงทุนกาหนดโดยได้รบั ความเห็นชอบ
จากสานักงาน ก.ล.ต.
16.2.2. บริษทั จัดการจะคานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่ วยลงทุน และราคา
รับซื้อคืนหน่ วยลงทุนของกองทุนเปิ ดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิ โตรเคมีและเคมีภัณฑ์ ตาม
ระยะเวลาดังต่อไปนี้
(1) คานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิน้ วันทาการ
(2) คานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกสิน้ วันทาการซื้อขายหน่วยลงทุน
(3) ประกาศมูล ค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ าหน่ วยลงทุน ราคาขายหน่ วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ของวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด ภายในวันทาการถัดไป
(4) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิแ ละมูลค่าหน่ วยลงทุนของวันปิ ดทะเบียนผู้ถือหน่ วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงิน
ปั นผล ภายในวันทาการถัดจากวันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนเพื่อสิทธิในการรับเงินปั นผล
ในกรณีที่บริษัทจัดการกาหนดวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนแต่ละครัง้ ห่างกันเกิน 1 สัปดาห์ บริษทั จัดการจะ
ประกาศมูล ค่าทรัพย์ สินสุ ทธิแ ละมูล ค่าหน่ วยลงทุ นที่คานวณทุกสิ้นวัน ทาการสุดท้ายของสัปดาห์ ตาม (1)
ภายในวันทาการถัดจากวันทาการสุดท้ายของสัปดาห์ดงั กล่าวด้วย
มูลค่าหน่ วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดเมื่อสิ้น
วันทาการทีค่ านวณนัน้
16.2.3. มู ลค่ าทรัพ ย์ สนิ สุท ธิ มู ล ค่ าหน่ วยลงทุ น ราคาขายหน่ วยลงทุ น และราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุ น ที่ประกาศ
ข้างต้น ต้องได้รบั การรับรองโดยผูด้ ูแลผลประโยชน์ดว้ ย
16.2.4. ในกรณี ทมี่ ูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน ราคาขายหน่ วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุนของ
กองทุ น รวมไม่ ถู กต้ อ ง บริษัท จัดการจะดาเนิ น การตามหลักเกณฑ์ แ ละวิธีการที่ส านั กงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
16.2.5. บริษั ท จัดการจะประกาศ/เผยแพร่ข้อ มู ล ทางเว็บไซด์ ข องบริษัท จัดการที่ www.principal.th ทัง้ นี้ บริษั ท
จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะประกาศโดยช่องทางอื่นแทนการประกาศในเว็บไซด์ หรือช่องทางอื่นใดทีเ่ หมาะสม
โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่ วยลงทุนแล้ว และบริษัท จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่ วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน และจัดให้มีประกาศดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ตดิ ต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุ นการขาย
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หรือ รับ ซื้อ คื น ที่ ใช้ ในการซื้อ ขายหน่ ว ยลงทุ น และ/หรือ วิธีก ารอื่ น ใดที่ บริษั ท จัดการกาหนดและเห็ น ว่ า
เหมาะสม
ในกรณีทกี่ ารประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน ได้กระท าผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูล มู ลค่าหน่ วยลงทุ นที่จดั ขึ้นโดยสมาคมบริษัท จัดการลงทุ น (NAV
Center) หรือช่องทางอื่นทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรับ บริษทั จัดการอาจประกาศมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุน ภายใน 2 วันทาการถัดไปก็ได้
16.2.6. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพ ย์สินสุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน ราคาขาย และราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
หรือจานวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม บริษทั จัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) คานวณและประกาศมู ลค่ าทรัพ ย์ สิน สุ ท ธิเป็ น ตัว เลขโดยมีท ศนิ ยม 2 ต าแหน่ ง โดยใช้วิธีการปั ดเศษ
ทศนิยมตามหลักสากล
(2) คานวณมูลค่ าหน่ วยลงทุนเป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตาแหน่ ง โดยใช้วิธีการปั ดเศษทศนิ ยมตามหลัก
สากล สาหรับมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการคานวณราคาขายหน่วยลงทุน ให้ปัดเศษทศนิยมตาแหน่งที่
4 ขึน้ ส่วนมูลค่าหน่ วยลงทุนเพื่อใช้ในการคานวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ให้ตัดทศนิยมตาแหน่งที่ 5
ทิ้ง
(3) ประกาศมู ล ค่ าหน่ ว ยลงทุ น ตามที่คานวณได้ในข้อ (2) เป็ น ตัวเลขโดยมีท ศนิ ย ม 4 ต าแหน่ ง โดยตั ด
ทศนิยมตาแหน่งที่ 5 ทิ้ง และประกาศราคาขายหน่ วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามทีค่ านวณ
ได้ในข้อ (2)
(4) คานวณจานวนหน่ วยลงทุนเป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตาแหน่ง โดยใช้วธิ ีการปั ดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล แต่ให้ใช้ผลลัพธ์เป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตาแหน่ง โดยตัดทศนิยมตาแหน่งที่ 5 ทิ้ง
(5) ในกรณี ที่มีผลประโยชน์เกิดขึ้นจากการคานวณตามข้อ (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนาผลประโยชน์นั น้
รวมเข้าเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม
16.3. แหล่งข้อมูลการเปิ ดเผยมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน
เว็บไซต์ ของบริษัท จัดการ อย่ างไรก็ต ามในกรณี เกิ ดเหตุ สุ ดวิส ัย หรือ เกิดเหตุ ข ัดข้อ งที่ไ ม่ สามารถประกาศทาง
เว็บไซต์ ข องบริษั ท จัดการได้ บริษัท จัดการขอสงวนสิท ธิประกาศทางช่ อ งทางอื่น ที่ เหมาะสมแทน อาทิ ระบบ
เผยแพร่ข้อมูล มูลค่ าหน่ วยลงทุ นที่จดั ขึ้นโดยสมาคม (NAV Center) หรือ หนั งสือพิมพ์รายวัน หรือติดประกาศที่
บริษทั จัดการและจะประกาศในช่องทางดังกล่าวข้างต้นทันทีในโอกาสแรกทีก่ ระทาได้โดยไม่ชกั ช้า
ทัง้ นี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงช่องทางในการประกาศผ่านทางช่องทางอื่นใดทีเ่ หมาะสม และถือว่า
ได้รบั ความเห็นชอบจากผู้ถอื หน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษทั จัดการจะแจ้งให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
30 วัน
16.4. หลักเกณฑ์และวิธกี ารดาเนินการในกรณีทมี่ ูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
16.4.1. ในกรณี ที่มูลค่ าหน่ วยลงทุน หรือราคาหน่ วยลงทุน ของกองทุ นรวมไม่ ถูกต้องและได้มีการประกาศมูลค่ า
ดัง กล่ า วไปแล้ ว หรื อ ในกรณี ที่ มู ล ค่ า หน่ ว ยลงทุ น หรื อ ราคาหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น รวมเปิ ดไม่
ถูกต้อง หากการไม่ถูกต้องดังกล่าวมีมูลค่า น้อยกว่าหนึ่งสตางค์ หรือคิดเป็ นอัตราไม่ถึงร้อ ยละ 0.5 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุนหรือราคาหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) จัดทาและส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความไม่ถูกต้องภายในเจ็ดวันทาการนับแต่วนั ที่
พบว่ามู ลค่าหน่ ว ยลงทุน หรือ ราคาหน่ วยลงทุน ไม่ถู กต้ อง โดยรายงานดัง กล่าวต้องมีสาระสาคัญ
ดังต่อไปนี้
(ก) มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ถูกต้อง
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(ข) มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง
(ค) สาเหตุทที่ าให้มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(ง) มาตรการป้ องกันเพื่อมิให้มู ลค่ าหรือ ราคาหน่ วยลงทุน ไม่ ถูกต้ อง ในกรณี ที่ความไม่ ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกทีไ่ ม่อาจควบคุมได้
(2) ในกรณีทสี่ าเหตุทที่ าให้มูลค่าหรือราคาหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้องมีผลต่อเนื่องถึงการคานวณมูลค่าหรือ
ราคาหน่ วยลงทุ นครัง้ ต่อไป ให้แก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่ วยลงทุน ให้ถู กต้องตัง้ แต่วนั ที่พบว่ามูลค่ า
หรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
16.4.2. ในกรณีทมี่ ูลค่าหน่วยลงทุนหรือราคาหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมปิ ดไม่ถูกต้องและได้มกี ารประกาศมูลค่า
ดังกล่ าวไปแล้ว หรือในกรณี ที่มู ลค่าหน่ วยลงทุ น หรือราคาหน่ วยลงทุน ของกองทุ นรวมเปิ ดไม่ถูกต้อ ง
หากการไม่ถูกต้องดังกล่าวมีมูลค่าตัง้ แต่ หนึ่งสตางค์ขน้ึ ไป และคิดเป็ นอัตราตัง้ แต่รอ้ ยละ 0.5 ของมูลค่า
หน่วยลงทุนหรือราคาทีถ่ ูกต้อง ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) คานวณมู ลค่าหรือราคาหน่ วยลงทุนย้อนหลังตัง้ แต่วนั ที่บริษัทจัดการกองทุน รวมพบว่ามูล ค่าหรือ
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวันทีม่ ูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง
(2) ดาเนินการดังต่อไปนี้เฉพาะวันที่มูลค่าหรือราคาหน่ วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนัน้ มีมูลค่าและคิดเป็ นอัตรา
ดังกล่าว
(ก) จัดทารายงานการแก้ไขมูล ค่าหรือราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังให้เสร็จสิ้นภายในวันทาการถัดจาก
วัน ที่ บริษัท จัดการกองทุ น รวมพบว่ ามู ล ค่า หรือ ราคาหน่ ว ยลงทุ น ไม่ ถูกต้ อ ง และส่ งรายงาน
ดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทาการถัดจากวันที่คานวณมูลค่าหรือราคาหน่ วยลงทุน
ย้อนหลังเสร็จสิ้น เพื่อให้ผดู้ ูแลผลประโยชน์รบั รองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทาการถัด
จากวันทีบ่ ริษทั ส่งรายงานให้ผดู้ ูแลผลประโยชน์
รายงานตามวรรคหนึ่งให้มีสาระสาคัญตามที่กาหนดไว้ในข้อ 16.4.1 (1) โดยอนุ โลม เว้นแต่ใน
กรณีของรายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังของกองทุนรวมเปิ ด ให้ระบุการดาเนินการ
ของบริษทั จัดการกองทุนรวมเมื่อพบว่าราคาหน่ วยลงทุนไม่ ถูกต้องไว้แทนข้อมูลตามข้อ 16.4.1
(1)(ง)
(ข) แก้ ไขมู ล ค่ าหรือ ราคาหน่ ว ยลงทุ น ให้ ถู กต้ อ งภายในวัน ที่ผู้ดูแ ลผลประโยชน์ ร ับรองข้อ มู ล ใน
รายงานตาม (ก)
(ค) ดาเนินการโดยวิธกี ารใด ๆ เพื่อให้ผลู้ งทุนสามารถรับทราบชื่อกองทุนรวมทีม่ กี ารแก้ไขมูลค่าหรือ
ราคาหน่วยลงทุน และวัน เดือน ปี ทมี่ กี ารแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุน ภายในสามวันทาการ
นับแต่วนั ทีผ่ ู้ดูแลผลประโยชน์รบั รองข้อมูลในรายงานตาม (ก) ความใน (ค) มิให้นามาใช้บงั คับ
กับกองทุนรวมปิ ดทีม่ หี น่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และได้ประกาศ
การแก้ไขมูลค่าหน่วยลงทุนตามระเบียบหรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว
16.4.3. ในกรณี ที่มูล ค่าหรือราคาหน่ วยลงทุน ของกองทุนรวมเปิ ดไม่ถูกต้อ ง หากการไม่ถูกต้องดังกล่าวมีมูลค่ า
ตัง้ แต่หนึ่งสตางค์ขน้ึ ไป และคิดเป็ นอัตราตัง้ แต่รอ้ ยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที่ถู กต้อง ให้บริษทั จัดการ
กองทุนรวมดาเนินการดังต่อไปนี้เฉพาะวันทีม่ ูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ถูกต้องนัน้ มีมูลค่าและคิดเป็ น
อัตราดังกล่าว
(1) จัดทารายงานการชดเชยราคาไว้ในรายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนตามข้อ 16.4.2. (2) (ก) ด้วย
โดยให้อยู่ในส่วนของการดาเนินการของบริษทั จัดการกองทุนรวมเมื่อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
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(2) ชดเชยราคาตามหลักเกณฑ์ ที่ กาหนดไว้ในข้อ 16.4.4. ให้แ ล้ วเสร็จ และดาเนิ น การโดยวิธีการใด ๆ
เพื่อให้ผู้ซ้อื หน่ วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่ วยลงทุนในช่วงระยะเวลาทีร่ าคาหน่วยลงทุน ไม่ถูกต้องทราบถึง
การแก้ ไ ขราคาตามข้อ 16.4.2 (2)(ข) และการชดเชยราคา ภายในห้ าวัน ท าการนั บ แต่ ว ัน ที่ ผู้ ดู แ ล
ผลประโยชน์รบั รองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
(3) จัดท ามาตรการป้ องกันเพื่อมิให้ราคาหน่ ว ยลงทุน ไม่ ถูกต้ อง และส่ งรายงานดังกล่ าว พร้อมทัง้ สาเนา
รายงานการแก้ไขราคาหน่ วยลงทุนย้อนหลังตามข้อ 16.4.2 (2)(ก) ให้สานักงานภายในเจ็ดวันทาการนับ
แต่วนั ทีผ่ ดู้ ูแลผลประโยชน์รบั รองข้อมูลในรายงานดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีทรี่ าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกที่ไม่อ าจควบคุม ได้ ให้บริษัทจัดการกองทุ นรวมส่งสาเนาเอกสารที่ผู้ดูแ ล
ผลประโยชน์รบั รองว่าการที่ราคาหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุม
ได้มาพร้อมสาเนารายงานดังกล่าวแทน
16.4.4 ในการชดเชยราคาตามข้อ 16.4.3 (2) บริษทั จัดการจะปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ถูกต้องต่ ากว่าราคาหน่ วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง (understate)ให้บริษทั จัดการกองทุน
รวมปฏิบตั ดิ งั นี้
(ก) กรณีที่เป็ นการขายหน่ วยลงทุน ให้บริษัท จัดการกองทุนรวมลดจานวนหน่ วยลงทุนของผู้ซ้อื หน่ วย
ลงทุนเป็ นจานวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่ วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่
ถูกต้องหากปรากฏว่าผูซ้ ้อื หน่ วยลงทุนไม่ มหี น่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่า
จานวนหน่วยลงทุนทีจ่ ะต้องลด ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมจ่ายเงินของบริษทั เองเป็ นจานวนเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรือลดจานวนหน่ วยลงทุนที่เหลืออยู่นัน้ และจ่ายเงินของบริษัทเองเป็ น
จานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทุนรวมเปิ ด เว้น
แต่การที่ราคาหน่ วยลงทุ นไม่ถูกต้ องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่ น ราคา
หลัก ทรัพ ย์ ต ามราคาตลาดครัง้ สุ ดท้ ายของตลาดหลัก ทรัพ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทยหรือ ศู น ย์ ซ้ื อ ขาย
หลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผูด้ ูแลผลประโยชน์รบั รองว่ามีสาเหตุดงั กล่าว
(ข) กรณีทเี่ ป็ นการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมเพิ่มจานวนหน่ วยลงทุนของผู้ขาย
คืนหน่วยลงทุนเป็ นจานวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วย
ลงทุน ที่ถูกต้อง หรือจ่ายเงิน ของกองทุนรวมเปิ ดเป็ น จานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชย
ราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่ วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่ วยลงทุนไม่มีหน่ วยลงทุนเหลืออยู่
ให้บริษัท จ่ายเงิน ของกองทุ นรวมเปิ ดเป็ น จ านวนเท่ากับส่ วนต่ างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แ ก่
ผูข้ ายคืนหน่วยลงทุน
(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง (Overstate) ให้บริษทั ปฏิบตั ดิ งั นี้
(ก) กรณีทเี่ ป็ นการขายหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมเพิ่มจานวนหน่ วยลงทุนของผู้ซ้อื หน่วย
ลงทุนเป็ นจานวนซึ่งมีมูลค่าเท่ ากับส่วนต่างของราคาหน่ วยลงทุนที่ไม่ ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่
ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนรวมเปิ ดเป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่
ผูซ้ ้อื หน่วยลงทุน
(ข) กรณีที่เป็ นการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลดจานวนหน่ วยลงทุนของผู้ข าย
คืนหน่วยลงทุนเป็ นจานวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วย
ลงทุ น ที่ถูกต้อ งหากปรากฏว่ าผู้ขายคืนหน่ วยลงทุ นไม่ มีห น่ ว ยลงทุ น เหลืออยู่ หรือ มีห น่ วยลงทุ น
เหลืออยู่น้อยกว่าจานวนหน่ วยลงทุนทีจ่ ะต้องลด ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมจ่ายเงินของบริษทั เอง
เป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาทีข่ าดอยู่ หรือลดจานวนหน่ วยลงทุนที่เหลืออยู่นัน้ และจ่ายเงิน
ของบริษัท เองเป็ น จานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ข าดอยู่ แล้วแต่ กรณี เพื่อชดเชยราคาให้แ ก่
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กองทุนรวมเปิ ด เว้นแต่การที่ราคาหน่ วยลงทุ นไม่ถูกต้ องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกที่ไม่อ าจ
ควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ ต ามราคาตลาดครัง้ สุดท้ายของตลาดหลักทรัพ ย์หรือศูน ย์ซ้อื ขาย
หลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผูด้ ูแลผลประโยชน์รบั รองว่ามีสาเหตุดงั กล่าว
ในกรณี ที่บริษัทจัดการกองทุ นรวมต้ องชดเชยราคาเป็ นเงินให้แ ก่ผู้ซ้อื หน่ วยลงทุน หรือผู้ขายคืน หน่ ว ย
ลงทุ นรายใดมีมู ลค่าไม่ ถึงหนึ่ งร้อยบาท บริษัท อาจนาเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ ายในโอกาสแรกที่มีการ
จ่ายเงินให้ผู้ถือหน่ วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มสี ถานะเป็ นผู้ถือหน่ วยลงทุนแล้ว ให้บริษทั ชดเชย
ราคาให้แล้วเสร็จภายในห้าวันทาการนับแต่วนั ที่ผดู้ ูแลผลประโยชน์รบั รองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคา
ย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
การจ่ายเงินของกองทุนรวมเปิ ดเพื่อชดเชยราคาให้แก่ผขู้ ายคืนหน่ วยลงทุนตาม (1)(ข) หรือผูซ้ ้อื หน่ วย
ลงทุนตาม (2)(ก) บริษทั จัดการกองทุนรวมอาจจ่ายเงินของบริษทั เองแทนกองทุนเปิ ดก็ได้
16.4.5 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจัดให้มสี าเนารายงานตามข้อ 16.4.1. (1) และข้อ 16.4.2. (2)(ก) ไว้ ณ ที่ทาการ
ของบริษทั เพื่อให้สานักงานสามารถตรวจสอบได้
16.4.6 ห้ ามมิให้บริษัท จัดการกองทุ น รวมคิดค่ าใช้จ่ ายที่เกิ ดขึ้น จากมู ล ค่ าหน่ ว ยลงทุ น หรือ ราคาหน่ ว ยลงทุ น ไม่
ถูกต้องจากกองทุน รวม เว้นแต่ ในกรณี ที่ความไม่ถู กต้ องดังกล่ าวมีส าเหตุม าจากปั จจัย ภายนอกที่ไม่ อาจ
ควบคุมได้
16.4.7 บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่ าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากมู ลค่าหน่ วยลงทุนไม่ถู กต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการ
ประกาศการแก้ไขราคาตามข้อ 16.4.2 (3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคา
ให้แ ก่ ผู้ซ้ือหน่ วยลงทุ น และผู้ข ายคืน หน่ ว ยลงทุ น เป็ น ต้ น เว้น แต่ ใ นกรณี ที่มู ล ค่ าหน่ ว ยลงทุ น ไม่ ถู กต้ อ ง
ดังกล่าวมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกทีไ่ ม่อาจควบคุมได้
17. ชื่อผู้เกี่ยวข้อง :
17.1. ชื่อบริษทั จัดการ :
ชื่อ : บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด
17.2. ชื่อผูด้ ูแลผลประโยชน์ :
ชื่อ : ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
17.3. ชื่อผูป้ ระกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : ไม่มี
17.4. ชื่อของผูร้ บั มอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : ไม่มี
17.5. ทีป่ รึกษา : ไม่มี
17.5.1 ชื่อทีป่ รึกษาการลงทุน : ไม่มี
17.5.2 ชื่อทีป่ รึกษากองทุน :
ทีป่ รึกษาทางการเงินในการจัดตัง้ กองทุน
บริษทั หลักทรัพย์ฟินันซ่า จากัด
อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชัน้ 20 เลขที่ 48/45 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 026973800
โทรสาร 026380301
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17.6. ผูส้ อบบัญชี :
ชื่อ : นางสาว สุมาลี รีวราบัณฑิต
ชื่อ : นางสาว รัตนา จาละ
ชื่อ : นาง นงลักษณ์ พุ่มน้อย
17.7. การแต่งตัง้ คณะตัวแทนผูถ้ อื หน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :
ไม่มี
18.รอบระยะเวลาบัญชีประจาปี ของกองทุนรวม :
18.1. วันทีส่ นิ้ สุดรอบบัญชี : วันที 31 ธันวาคม
18.2. วันทีส่ นิ้ สุดรอบบัญชีครัง้ แรก : วันที 31 ธันวาคม 2551
18.3. รายละเอียดเพิม่ เติม :
19.การขอมติ ของผู้ถือหน่ วยลงทุน และวิ ธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิ ธีการจัดการ :
19.1 การดาเนิน การใดที่โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกาหนดให้ต้ องได้รบั มติข องผู้ถือหน่ วยลงทุน หาก
บริษทั จัดการกองทุนรวมได้ดาเนินการไปตามมติของผูถ้ อื หน่วยลงทุนที่ได้รบั มาโดยชอบแล้ว ให้ถอื ว่าผูถ้ อื หน่วย
ลงทุนทัง้ ปวงเห็นชอบให้ดาเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ
มติของผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ให้ดาเนินการใดอันเป็ นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ทกี่ าหนดในกฎหมายให้ถือว่ามติ
นัน้ เสียไป
ในกรณี ที่เป็ นการขอมติเพื่อแก้ไขเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่ วยลงทุนอย่างมีนัยสาคัญ ต้ องได้รบั มติโดย
เสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผูถ้ อื หน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่ง หรือไม่น้อยกว่า
สามในสีข่ องจานวนหน่วยลงทุนทัง้ หมดของผูถ้ อื หน่วยลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน หรือ
ของจานวนหน่ วยลงทุนทัง้ หมดของผู้ถอื หน่ ว ยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่
กรณีที่กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่ วยลงทุ น การขอมติ ผู้ถือ หน่ วยลงทุ นต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์เพิ่ม เติม
ดังต่อไปนี้ดว้ ย
(1) ในกรณี ที่เป็ นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่ วยลงทุ นทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รบั ผลกระทบต่ อผู้ถือ
หน่ วยลงทุน ไม่เท่ ากัน ต้อ งได้รบั มติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจานวนหน่ วยลงทุนแต่ละชนิ ดที่ได้รบั
ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(2) ในกรณี ที่เป็ นการขอมติที่มีผลกระทบต่อ ผลประโยชน์ข องผู้ถือหน่ วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รบั มติเสียง
ข้างมากหรือมติพเิ ศษของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) ในกรณีทเี่ ป็ นการขอมติทมี่ ผี ลกระทบต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ต้องได้รบั มติเสียงข้างมากหรือมติ
พิเศษของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
ในกรณีทบี่ ุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดถือหน่ วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่ วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมด
บริษทั จัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนทีเ่ กินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดนัน้
ในการดาเนิน การและบริห ารจัดการใดๆ ของกองทุ นนั น้ บริษัท จัดการจะดาเนิ นการให้เป็ นไปตามที่ระบุไว้ใน
โครงการจัดการกองทุ น และหนั งสือ ชี้ช วน เว้น แต่ กรณี ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ส านั กงาน สมาคม และ/หรื อ
หน่ วยงานอื่นใดที่มอี านาจตามกฎหมาย เช่น กระทรวงการคลัง เป็ นต้น ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ
กาหนด สั ่งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็ นอย่างอื่น บริษัทจัดการจะดาเนิ นการให้เป็ นไปตามนัน้ โดยถือว่า
ได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนแล้ว
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19.2 วิธกี ารแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธกี ารจัดการ
1. การแก้ไขเพิม่ เติมโครงการโดยใช้วธิ กี ารขอมติผถู้ อื หน่ วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพเิ ศษมี
จานวนไม่ เกิน ร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อ ยละ 80 หรือในกรณี ที่เป็ น กองทุน รวมที่มีการแบ่งชนิ ดหน่ วยลงทุ น
หากปรากฎว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษเมื่อคานวณเฉพาะหน่ วยลงทุนแต่ละชนิดมีจานวนไม่เกินร้อยละ
55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 ให้ บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการขอมติและการนับมติไป
ยังผูด้ ูแลผลประโยชน์ เพื่อให้ผดู้ ูแลผลประโยชน์รบั รองผลการนับมตินัน้
2. ในกรณีที่การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธจี ดั การได้กระทาตามมติของผู้ถือหน่ วยลงทุน
ซึ่งจะดาเนินการโดยการจัดประชุมผูถ้ อื หน่วยลงทุนหรือส่งหนังสือขอมติของผูห้ น่วยลงทุนก็ได้
3. ให้บริษทั จัดการแจ้งการแก้ไขเพิม่ เติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีจดั การให้สานักงานทราบ รวมทัง้ แจ้ง
ไปยังผู้ถอื หน่วยลงทุนทุกคนและเผยแพร่ในลักษณะทีผ่ ลู้ งทุนทัว่ ไปสามารถเข้าตรวจดูได้ ทัง้ นี้ ภายใน 15 วัน
นับแต่วนั ทีม่ มี ติให้แก้ไข
4. การแก้ไขเพิม่ เติมโครงการหรือวิธีการจัดการตามกรณีดงั ต่อไปนี้ บริษทั จัดการต้องได้รบั มติเสียงข้างมาก เว้น
แต่ในกรณีดงั ต่อไปนี้ ต้องได้รบั มติพเิ ศษจากผูถ้ อื หน่วยลงทุน
(1) การเปลี่ยนแปลงประเภทหรือนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมที่ทาให้ผลตอบแทนและความเสี่ยงของ
กองทุนรวมเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญ
(2) การชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สนิ อื่น เว้นแต่กรณีเป็ นกองทุนรวมทีม่ ีการชาระ
ค่าขายคืนหน่ วยลงทุนเป็ นหลักทรัพ ย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินให้แก่กองทุนสารองเลี้ยงชีพ และกองทุน
สารองเลี้ยงชีพดังกล่าวจะน าหลักทรัพ ย์ห รือทรัพย์สินที่ได้รบั ไปลงทุน ในกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุ นที่เป็ น
กองทุนสารองเลี้ยงชีพ ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เพิ่มเติมสาหรับการ
จัดตัง้ และจัดการของกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทีเ่ ป็ นกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
(3) การควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง และระดับความเสี่ยงของ
การลงทุน (risk spectrum) แตกต่างกัน
(4) การรับชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สนิ อื่นแทนเงิน
(5) การเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
เดิมตามทีร่ ะบุไว้ล่าสุดในโครงการ
(6) การเปลี่ยนแปลงเงื่อ นไขการประกัน ผู้ประกั น สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ประกัน หรือการ
แก้ไขเพิม่ เติมสัญญาประกันในเรื่องใดๆ อันมีผลให้ผูถ้ อื หน่วยลงทุนเสียประโยชน์
5. ในกรณีที่กองทุนรวมใดมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผถู้ อื หน่ วยลงทุน นอกจากจะต้องปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอมติผถู้ อื หน่วยลงทุนแล้ว ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปนี้ดว้ ย
(1) กรณีเป็ นการขอมติทมี่ ผี ลกระทบต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รบั ผลกระทบต่อผู้ถอื หน่วย
ลงทุ น ไม่ เ ท่ ากัน ต้ อ งได้ร ับมติ เสีย งข้างมากหรือ มติพิ เศษของจ านวนหน่ ว ยลงทุ น แต่ ล ะชนิ ดที่ ได้ ร ับ
ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(2) กรณีเป็ นการขอมติที่มผี ลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รบั มติเสียงข้าง
มากหรือมติพเิ ศษของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) กรณีเป็ นการขอมติทมี่ ีผลกระทบต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ต้องได้รบั มติเสียงข้างมากหรือมติ
พิเศษของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
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6. ในการแก้ไขเพิม่ เติมโครงการหรือวิธกี ารจัดการ หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพเิ ศษมีจานวนไม่เกินร้อย
ละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 หรือในกรณีทเี่ ป็ นกองทุนรวมทีม่ ีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียง
ข้างมากหรือมติพเิ ศษเมื่อคานวณเฉพาะหน่วยลงทุนแต่ละชนิด มีจานวนไม่เกินอัตราดังกล่าว แล้วแต่กรณี ให้
บริษทั จัดการกองทุนรวมจัดส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผูด้ ูแลผลประโยชน์ เพื่อให้
ผูด้ ูแลผลประโยชน์รบั รองผลการนับมตินัน้
7. การแก้ไขเพิม่ เติมโครงการในกรณีดงั ต่อไปนี้ บริษทั จัดการกองทุนรวมอาจขอให้สานักงานให้ความเห็นชอบแทน
การขอมติผูถ้ อื หน่วยลงทุนได้ ทัง้ นี้สานักงานอาจกาหนดเงื่อนไขให้บริษทั จัดการกองทุนรวมปฏิบตั เิ พื่อประโยชน์
ในการแก้ไขโครงการก่อนให้ความเห็นชอบก็ได้
(1) การเปลี่ยนแปลงข้อกาหนดเกี่ยวกับการขายและการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(2) การเพิม่ ชนิดหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ทาให้สทิ ธิทผี่ ูถ้ อื หน่วยลงทุนมีอยู่เดิมด้อยลง
(3) การเปลี่ยนแปลงประเภทของทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนรวมลงทุนหรืออัตราส่วนการลงทุนทีส่ อดคล้องกับนโยบาย
การลงทุน
(4) การชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นแทนเงินให้แก่กองทุนสารองเลี้ยงชีพ และ
กองทุนสารองเลี้ยงชีพดังกล่าวจะนาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้รบั ไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทีเ่ ป็ น
กองทุนสารองเลี้ยงชีพตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เพิม่ เติมสาหรับการการ
จัดตัง้ และจัดการของกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทีเ่ ป็ นกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
(5) กรณีอ่นื ใดนอกเหนือจาก (1) (2) (3) และ (4)
การแก้ไขเพิม่ เติมโครงการตามวรรคหนึ่งต้องไมมีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนรวมถึงไม่
ทาให้ผลตอบแทนและความเสีย่ งของกองทุนรวมเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสาคัญ
8. การแก้ไขเพิม่ เติมโครงการโดยขอความเห็นชอบต่อสานักงาน ในเรื่องดังต่อไปนี้ ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมยื่น
คาขอพร้อมทัง้ เอกสารหลักฐานประกอบคาขอที่ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มอื สาหรับประชาชนผ่านระบบทีจ่ ดั ไว้บน
เว็บ ไซต์ ข องส านั ก งาน และให้ ถื อ ว่ าได้ร ับ ความเห็ น ชอบการแก้ ไ ขเพิ่ม เติ ม โครงการในเรื่อ งดัง กล่ าว เมื่ อ
สานักงานได้รบั คาขอพร้อมทัง้ เอกสารหลักฐานประกอบคาขอถูกต้องครบถ้วนตามคู่มอื สาหรับประชาชนแล้ว
(1) การแก้ไขเพิม่ เติมซึ่งมีผลให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทัง้ ปวงได้รบั ประโยชน์เพิม่ ขึน้
(2) การแก้ไขเพิ่มเติมทีต่ ้องดาเนินการให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจน
ประกาศ กฎ และคาสั ่งทีอ่ อกโดยอาศัยอานวจแห่งกฎหมายดังกล่าว
(3) การแก้ไขเพิม่ เติมชื่อและรายละเอียดของบุคคลให้ถูกต้อง
9. การแก้ไขเพิม่ เติมโครงการโดยขอความเห็นชอบต่อสานักงานนอกเหนือจากข้อ 8 ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมยื่น
คาขอพร้อมทัง้ เอกสารหลักฐานประกอบคาขอทีถ่ ูกต้องครบถ้วนตามคู่มอื สาหรับประชาชนผ่านระบบทีจ่ ดั ไว้บน
เว็บไซต์ของสานักงาน และชาระค่าธรรมเนียมต่อสานักงาน เมื่อสานักงานได้รบั คาขอพร้อมทัง้ เอกสารหลักฐาน
ประกอบคาขอทีถ่ ูกต้องครบถ้วนตามคู่มอื สาหรับประชาชนแล้ว ทัง้ นี้อตั ราค่าธรรมเนียมให้เป็ นไปตามทีส่ านักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกาหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการ
ข้อมูลการจดทะเบียน และการยื่นคาขอต่างๆ ทัง้ นี้ ค่าธรรมเนียมดังกล่าว มิให้บริษทั จัดการเรียกเก็บจากกองทุน
เมื่อสานักงานได้รบั คาขอและเอกสารหลักฐานทีถ่ ูกต้องครบถ้วนตามวรรคหนึ่งแล้ว สานักงานจะดาเนินการ
พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน
การชาระค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง มิให้บริษทั จัดการเรียกเก็บจากกองทุนรวม
19.3 หลักเกณฑ์และวิธกี ารในการขอมติของผูถ้ อื หน่วยลงทุน
19.3.1 ในการขอมติจากผูถ้ อื หน่วยลงทุน บริษทั จัดการอาจใช้วธิ ดี งั ต่อไปนี้
1) การจัดประชุมผูถ้ อื หน่วยลงทุน หรือ
2) การส่งหนังสือเพื่อขอมติไปยังผูถ้ อื หน่วยลงทุน
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19.3.2 วันและเวลาในการดาเนิ นการรวมถึงวัน ปิ ดสมุดทะเบีย นผุ้ถือ หน่ วยลงทุ น เพื่อ ขอมติจะเป็ นไปตามวัน ที่
บริษทั จัดการจะกาหนดขึน้ โดยไม่ชกั ช้า
บริษั ท จัดการขอสงวนสิท ธิในการใช้ วิธีก ารในการดาเนิ น การตามความเหมาะสม หรือ วิธีการอื่น ใดที่
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด ทัง้ นี้ ในการขอมติจากผูถ้ อื หน่วยลงทุน บริษทั จัดการกองทุนรวม
จะไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถอื หน่วยลงทุนทัง้ หมดในบางกรณี เช่น กรณีที่ผูถ้ อื หน่วยลงทุนถือหน่ วยลงทุน
เกิน ข้อจ ากัดการถือหน่ วยลงทุ นตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุ น ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เกี่ย วกับ
ข้อจากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่ องบริษทั จัดการ
การดาเนินการใดที่โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกาหนดให้ต้องได้รบั มติของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดาเนินการไปตามมติของผู้ถอื หน่ วยลงทุนทีไ่ ด้รบั มาโดยชอบแล้ว ให้ถือ
ว่าผูถ้ อื หน่วยลงทุนทัง้ ปวงเห็นชอบให้ดาเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ
มติของผู้ถอื หน่ วยลงทุนทีใ่ ห้ดาเนินการใดอันเป็ นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎหมาย ให้
ถือว่ามตินัน้ เสียไป
ในกรณีที่เป็ นการขอมติเพื่อแก้ไขข้อผู กพันในเรื่องทีก่ ระทบต่อสิทธิของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนอย่างมีนัยสาคัญ
ต้องได้รบั มติโดยเสียงข้างมากของผูถ้ อื หน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของ
จานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของโครงการจัดการกองทุนรวมนัน้ เว้นแต่กรณีทกี่ องทุนรวม
มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผถู้ อื หน่วยลงทุนต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์เพิม่ เติมดังต่อไปนี้ดว้ ย
(1) ในกรณีทเี่ ป็ นการขอมติที่มผี ลกระทบต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รบั ผลกระทบต่อผู้
ถือหน่วยลงทุนไม่เท่ากัน ให้ได้รบั มติผถู้ ือหน่ วยลงทุนที่ถอื หน่ วยลงทุนชนิ ดที่ได้รบั ผลกระทบเกินกึ่ง
หนึ่งของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
(2) ในกรณีที่เป็ นการขอมติทมี่ ีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ให้ได้รบั มติผู้
ถือหน่วยลงทุนทีถ่ อื หน่วยลงทุนชนิดที่ได้รบั ผลกระทบเกินกึ่งหนึ่งของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
(3) ในกรณี ที่เป็ น การขอมติที่มีผลกระทบต่ อผู้ถือ หน่ วยลงทุน ชนิ ดใดชนิ ดหนึ่ ง ให้ได้รบั มติผู้ถือ หน่ ว ย
ลงทุนชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบเกินกึ่งหนึ่งของจานวนหน่วยลงทุนชนิดนัน้
หลักเกณฑ์และวิธกี ารในการขอมติของผูถ้ อื หน่ วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดงั กล่าว ให้เ ป็ นไปตาม
ข้อกาหนดในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่ วยลงทุน กับบริษัท จัดการกองทุน รวม ทัง้ นี้ การขอมติเ พื่อแก้ ไข
เพิ่มเติม โครงการเป็ น ไปตามที่กาหนดไว้ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3
แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
20. ข้อกาหนดอื่นๆ
1. การแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิม่ เติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธกี ารจัดการ
บริษัท จัด การขอสงวนสิทธิในการแก้ไ ข เปลี่ยนแปลง เพิ่ ม เติม โครงการจัดการกองทุน รวมหรือ วิธีการจัดการตามที่
เห็น สมควร ในกรณี ที่ ส่ ว นราชการต่ างๆ เช่ น คณะกรรมการ ก.ล.ต. ส านั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ
หน่วยงานอื่นใดทีม่ ีอานาจตามกฎหมาย ได้มีการปรับเปลี่ยน แก้ไข เพิม่ /ลด ประกาศกาหนด เห็นชอบ สั ่งการ ผ่อนผัน
ในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการจัดตัง้ จัดการ และ/หรือวิธกี ารบริหารจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าจะ
เป็ นเรื่องของกฎหมาย ประกาศ ข้อกาหนด ระเบียบปฏิบตั ิ เงื่อนไข หรือรายละเอียดต่างๆ ทัง้ นี้ โดยถือว่าได้รบั ความ
เห็นชอบจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนทุกรายแล้ว
2. การดารงความเพียงพอของเงินกองทุน
ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถดารงความเพียงพอของเงินกองทุนตามนัยข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดารงความเพียงพอของเงินกองทุนและการทาประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ
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บริษัทจัดการจะเปลี่ยนให้บริษัทจัดการรายอื่นเข้าจัดการกองทุนรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่ วยลงทุนซึ่งคิดตามจานวนหน่ วยลงทุนรวมกันเกินกึ่ง
หนึ่งของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนรวมภายในสิบห้าวันนับแต่วนั ทีบ่ ริษทั จัดการรูห้ รืออาจ
รูถ้ งึ การไม่สามารถดารงความเพียงพอของเงินกองทุนดังกล่าว
ทัง้ นี้ หากมีเหตุจาเป็ นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้สานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาขยายระยะเวลา
ออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษทั จัดการรายใหม่จะคานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่ วยลงทุนเป็ นสาคัญ และในกรณีที่มี
ค่าใช้จ่ายเกิดขึน้ จากการเปลี่ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเป็ น ผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษัทจัดการไม่
สามารถดาเนินการภายในระยะเวลาทีก่ าหนด บริษทั จัดการจะดาเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป
3. การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการทีก่ องทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)
บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุน จากบุคคลที่เป็ น ผู้ให้บริการ อันเนื่องมาจากการใช้บริการของ
บุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ โดยมีหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนทีร่ บั ไว้นัน้ ต้องเป็ นทรัพย์สนิ ทีม่ มี ูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี่ยวกับบทบาทโดยตรงของ
ความ เป็ นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
(2) ต้องไม่มพี ฤติกรรมทีแ่ สดงให้เห็นว่าบริษทั จัดการใช้บริการของบุคคลนัน้ บ่อยครัง้ เกินความจาเป็ นเพื่อให้กองทุน
ได้รบั ประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (Churning)
ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้แ ก่กองทุนรวมที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทต้อง
กระทาด้วยความเป็ นธรรมและคานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ทอี่ าจมีไว้ได้ของกองทุนรวมนัน้ ด้วย
4. การจัดทาทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจากัดในการโอนหน่วยลงทุน
บริษทั จัดการกองทุนรวมมีหน้าทีจ่ ดั ให้มที ะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ทอี่ อกตามมาตรา 125(5) แห่ง
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ให้สนั นิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชาระเงินหรือทรัพย์สนิ อื่น รวมทัง้ การให้สทิ ธิหรือการจากัด
สิทธิใด ๆ แก่ผู้ถือหน่ วยลงทุ นที่ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่ วยลงทุน หากได้กระท าตามข้อ กาหนดในข้อ
ผูกพันหรือตามกฎหมายแล้ว ให้ถอื ว่าบริษทั จัดการกองทุนรวมได้ดาเนินการตามอานาจหน้าทีแ่ ล้ว
5. การถือหน่วยลงทุนเกินหนึ่งในสาม
กรณีผู้ถอื หน่วยลงทุนถือหน่ วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่ วยลงทุนที่จาหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนรวม
บริษทั จัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนทีเ่ กินกว่า 1 ใน 3 เว้นแต่กรณีทมี่ กี ารแบ่งชนิดหน่ วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิด
ดังกล่าวมีผูถ้ อื หน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผูถ้ อื หน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจานวนทีถ่ อื อยู่
6. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เพิม่ เติม และ/หรือแก้ไขวิธกี ารจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่างๆ
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วดั ในการเปรียบเทียบตามทีบ่ ริษทั จัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่
ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนทีก่ าหนด โดยบริษทั จัดการจะเปิ ดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผลู้ งทุนทราบล่วงหน้าอย่าง
ชัดเจนถึงวันทีม่ กี ารเปลี่ยนแปลงตัวชี้วดั ค่าอธิบายเกี่ยวกับตัวชี้วดั และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้วดั ดังกล่าวผ่านการลง
ประกาศในเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ ภายในเวลาทีผ่ ลู้ งทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
อย่างไรก็ตามในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วดั เพื่อให้เป็ นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อกาหนดของสมาคมบริษทั
จัดการลงทุน และ/หรือ ประกาศข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการ
ดาเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วดั ในการใช้เปรียบเทียบในกรณีทผี่ อู้ อกตัวดัชนีของตัวชี้วดั
ไม่ได้จดั ทาหรือเปิ ดเผยข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทบริษทั จัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผถู้ อื
หน่วยลงทุนทราบ
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ล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ ภายในเวลาทีผ่ ลู้ งทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจ
ลงทุนได้
7. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับ/หรือเพื่อประโยชน์กับ
1) พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผูม้ ถี นิ่ ฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา(ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือที่
ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผูท้ มี่ หี นังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผูถ้ อื Green Card ที่
ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา
2) นิตบิ ุคคล รวมถึงบริษทั หรือห้างหุน้ ส่วน เป็ นต้น ซึ่งจัดตัง้ ขึน้ ภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขา
ของนิติ บุคคลดังกล่าว
3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทัง้ ในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา
4) ผูล้ งทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคาสั ่งเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริษทั จัดการ หรือชาระ/รับชาระเงินเกี่ยวกับ
หน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทัง้ นี้ รวมถึง ผูล้ งทุนทีใ่ ช้ตวั แทนหรือผูจ้ ดั การทีต่ งั ้ อยู่ในประเทศ
สหรัฐอเมริกาในการดาเนินการดังกล่าว
5) กองทรัพย์สนิ ของบุคคลและนิตบิ ุคคลดังกล่าว ตามข้อ 1-4 บริษทั จัดการจึงขอสงวนสิทธิทจี่ ะปฏิเสธหรือระงับการ
สั ่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสาหรับผูล้ งทุนทีม่ ลี กั ษณะดังกล่าว
ข้างต้น
8. ข้อกาหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน :
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายทีเ่ รียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งต่อไปจะ
เรียกว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วนั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกาหนดให้สถาบันการเงินทีไ่ ม่ใช่
สัญชาติอเมริกนั นอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของ
บุคคลทีอ่ ยู่ในบังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิตบิ ุคคล สัญชาติอเมริกนั ผูซ้ ่งึ มี
ถิน่ ทีอ่ ยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผูซ้ ่งึ มีถนิ่ ทีอ่ ยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปิ ดหรือมีไว้กับ FFI นัน้ นอกจากนี้ยงั
ปรากฎด้วยว่าในปั จจุบนั มีรฐั บาลในหลายประเทศกาลังดาเนินการออกกฎหมายทีม่ ขี อ้ กาหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะ
ทีค่ ล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศทีเ่ กี่ยวข้อง”)
กองทุนรวมและบริษทั จัดการถือว่าเป็ น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกาหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าทีต่ ้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกนั และ
บุคคลทีม่ ลี กั ษณะตามหลักเกณฑ์ที่ FATCA กาหนด หน้าทีใ่ นการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื่อหาความสัมพันธ์ของลูกค้า
กับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าทีใ่ นการกาหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทาเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์
ของ FATCA เป็ นต้น
ภายใต้ขอ้ กาหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มี
สถานะเป็ น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนัน้ จะได้รบั ผลกระทบทีส่ าคัญใน
สองกรณี คือ
(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที่กองทุนรวมจะได้รบั จากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สิน
ทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริม่ ต้นตัง้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็ นต้นไป
และเงินลงทุนทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงิน
ลงทุ นกับสถาบัน การเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเริ่มต้นตั ง้ แต่ปี พ.ศ. 2560 เป็ นต้นไป โดย FATCA
กาหนดให้สถาบันการเงิน ของประเทศสหรัฐ อเมริกาและ FFI ที่เข้าร่ว มผูกพัน ตนตามข้อกาหนดของ FATCA (ซึ่ง
รวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผูร้ บั ฝากทรัพย์สนิ ผูส้ นับสนุ นการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) มี
หน้าทีด่ าเนินการหักเงิน ณ ทีจ่ ่ายดังกล่าวก่อนชาระให้กบั กองทุนรวมทีเ่ ป็ น NPFFI
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(2) ธนาคารและสถาบัน การเงิน ทัง้ ในประเทศไทยและต่ างประเทศรวมทัง้ ผู้ดูแ ลผลประโยชน์ ผู้ ร ับ ฝากทรัพ ย์ สิน และ
ผูส้ นับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทีเ่ ข้าร่วมผูกพันตามข้อกาหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทา
ธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษทั จัดการ ซึ่งอาจทาให้กองทุนรวมไม่สามารถ
ดาเนิ นการลงทุน ต่อไปได้ และ/หรือดาเนิน การลงทุ นได้อ ย่างไม่มีประสิท ธิภาพ รวมถึงอาจทาให้ผู้ถือหน่ วยลงทุน ไม่
สามารถทารายการผ่านทางผูส้ นับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนได้อกี ต่อไป
เพื่อมิให้บริษัทจัดการและกองทุน รวมได้รบั ผลกระทบในการดาเนิ นงานรวมทัง้ เพื่อเป็ นการรักษาประโยชน์ ของผู้ถือ
หน่ วยลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และ
ข้อกาหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้บริษทั จัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบตั ิตามภาระผูกพัน
ภายใต้ข้อกาหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทัง้ ผู้ที่
เกี่ยวข้องกับการปฎิบตั งิ านของกองทุน เช่น ผูด้ ูแลผลประโยชน์ ผูร้ บั ฝากทรัพย์สนิ และผูส้ นับสนุนการขายและรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดาเนินการดังนี้
(1) ร้อ งขอให้ ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ที่ เข้ าข่ ายเป็ นพลเมือ งของประเทศสหรัฐ อเมริก า(หรือ เป็ น บุ ค คลตามที่ ก ฎหมาย
ต่างประเทศทีเ่ กี่ยวข้องกาหนด) ให้คายินยอมบริษทั จัดการและกองทุนและตัวแทนในการนาส่งข้อมูล (เช่น ชื่อ ทีอ่ ยู่
เลขประจาตัวผู้เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา จานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จานวนเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุน
หรือเงินปั นผลทีไ่ ด้รบั เป็ นต้น)ที่มอี ยู่ในบัญชีทงั ้ หมดของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนนัน้ กับบริษทั จัดการ ให้กับหน่วยงานของ
รัฐทัง้ ในและต่างประเทศ ตามข้อกาหนดของกฎหมายต่างประเทศทีเ่ กี่ยวข้อง
(2) ร้องขอให้ผู้ถือ หน่ วยลงทุน นาส่ งข้อมู ล เอกสาร และ/หรือคายินยอม เพิ่ม เติม เพื่อยืน ยัน หรือพิ สูจน์ ทราบความ
เกี่ยวข้องกับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที่
กาหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่ วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื่อข้อมูลที่
เคยให้ ไ ว้มี ก ารเปลี่ ย นแปลง เป็ นต้ น รวมถึ ง น าส่ ง หลัก ฐานเพื่ อ ยืน ยัน การเข้ าร่ ว มใน FATCA หรือ กฎหมาย
ต่ างประเทศที่เกี่ย วข้อ ง (ในกรณี ที่เป็ นลู กค้าสถาบัน การเงิน ) ทัง้ นี้ เป็ น ไปตามหลักเกณฑ์ แ ละข้อ กาหนดของ
กฎหมายดังกล่าว
(3) ดาเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศทีเ่ กี่ยวข้อง
เพื่อเป็ นการป้ องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถอื หน่วยลงทุนโดยรวม รวมทัง้ เพื่อให้กองทุนหรือผู้
ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รบั ประโยชน์เพิ่มขึ้นหากมีการดาเนินการทีส่ อดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศทีเ่ กี่ยวข้อง
ข้างต้น ในกรณีทผี่ ถู้ ือหน่ วยลงทุนปฏิเสธการดาเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาทีบ่ ริษทั จัดการ
กาหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ งหรือหลายอย่างดัง ต่อไปนี้ตามความจาเป็ น
และความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถอื หน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดาเนินการตามที่บริษัทจัดการแจ้งนี้แล้ว และ/
หรือได้ดาเนินการตามข้อตกลงทีไ่ ด้ระบุไว้ในคาขอเปิ ดบัญชี
(1) ไม่รบั คาสั ่งซื้อ/ สับเปลี่ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดาเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนดังกล่าว
(3) ดาเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปั นผลและ/หรือเงินที่ชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผูถ้ ือ
หน่ วยลงทุ นรายนัน้ ได้ เพื่อให้ส อดคล้องกับเกณฑ์ และข้อกาหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ทัง้ นี้
ต้องไม่ขดั กับกฎหมายของประเทศไทย
(4) ดาเนิน การอื่นใดอันเป็ นการป้ องกันหรือลดผลกระทบ หรือทาให้กองทุน หรือผู้ถือหน่ วยลงทุน โดยรวมได้รบั
ประโยชน์เพิม่ ขึน้ หากมีการดาเนินการทีส่ อดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศทีเ่ กี่ยวข้องข้างต้น
การดาเนินการดังกล่าวถือเป็ นความจาเป็ น และเป็ นการรักษาผลประโยชน์ข องกองทุนโดยรวม เพราะเป็ นการ
กระทาเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้บริษัท จัดการและกองทุนมีการดาเนินการที่ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และ
กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องอันจะทาให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที่จ่าย หรือถูกปิ ดบัญชีธนาคารตามที่
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กล่า วแล้ วข้างต้ น ซึ่ง ในทางปฏิบัติบ ริษัท จัดการจะเลือ กดาเนิ น การเฉพาะผู้ถือ หน่ ว ยลงทุ น ที่เข้ าข่ ายเป็ น
พลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็ นบุคคลตามทีก่ ฎหมายต่างประเทศทีเ่ กี่ยวข้องกาหนด)เท่านัน้
ทัง้ นี้ ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่ม เติมข้อ กาหนดเพื่อรองรับการดาเนิน การตามที่บริษัท จัดการได้
สงวนสิ ท ธิ ไ ว้ ข้ า งต้ น บริ ษั ท จัด การ(รวมถึ ง ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง) จะด าเนิ น การตามข้ อ ก าหนดของกฎหมาย
ภายในประเทศ โดยอาจน าส่ง ข้อมู ล ของผู้ถือหน่ ว ยลงทุ น ไปยัง หน่ วยงาน หรือ ดาเนิ น การอื่น ใดที่ ราชการ
กาหนด โดยไม่จาเป็ นต้องร้องขอต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุน
9. การควบรวมกองทุน
การควบรวมกองทุนรวมต้องเป็ นการควบกองทุนรวมหรือการรวมกองทุนรวมทีอ่ ยู่ภายใต้การจัดการของบริษทั จัดการ
กองทุนรวมเดียวกัน โดยบริษทั จัดการกองทุนรวมต้องพิจารณาถึงผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ ต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนของแต่ละ
กองทุนรวมด้วยความเป็ นธรรม
กองทุนรวมตัง้ แต่ 2 กองทุนรวมขึน้ ไปจะดาเนินการเพื่อควบรวมกองทุนรวมได้ต่อเมื่อได้รบั มติของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนตาม
หลักเกณฑ์ทรี่ ะบุไว้ในโครงการและข้อผูกพัน ภายใต้หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
1 กรณี การควบรวมกองทุ นรวมระหว่างกองทุ นรวมที่มีน โยบายการลงทุน ความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงของการ
ลงทุน (risk spectrum) เดียวกัน บริษทั จัดการกองทุนรวมต้องได้รบั มติเสียงข้างมากของโครงการแต่ละกองทุนรวม
ทีจ่ ะควบรวมกองทุนรวมดังกล่าว
2 กรณี การควบรวมกองทุ นรวมระหว่างกองทุ นรวมที่มีน โยบายการลงทุน ความเสี่ยงและระดับความเสี่ ยงของการ
ลงทุน (risk spectrum) แตกต่างกัน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องได้รบั มติพเิ ศษของโครงการแต่ละกองทุนรวมทีจ่ ะ
ควบรวมกองทุนรวมดังกล่าว
ในการควบรวมกองทุนไม่ ว่า จะเป็ น การควบรวมระหว่ างกองทุ นปิ ดกับกองทุน ปิ ด หรือ กองทุน ปิ ดกับกองทุนเปิ ด
หากมีผลให้เกิดกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมที่รบั โอนเป็ นกองทุนเปิ ด บริษทั จัดการจะขอมติผูถ้ อื หน่วยลงทุนเพื่อ
แก้ไขโครงการจัดการกองทุนปิ ดเป็ นโครงการจัดการกองทุนเปิ ดด้วย และหากได้รบั มติโดยเสีย งข้างมากของผู้ถือ
หน่ วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ใน (1) ของวรรคหนึ่ง ถือว่าได้รบั มติของผู้ถือหน่ วยลงทุนในการแก้ไขโครงการจัดการ
กองทุ น ปิ ดเป็ นโครงการจัดการกองทุ น เปิ ดแล้ ว ทัง้ นี้ โดยได้ร ับ ยกเว้น ไม่ ต้ อ งปฏิ บัติต ามประกาศส านั กงาน
คณะกรรมการก.ล.ต. ว่าด้วยการกาหนดวิธีปฏิบตั ิในการขอความเห็นชอบเพื่อแก้ไขประเภทของโครงการจัดการ
กองทุนรวม
ในการขอมติจากผูถ้ ือหน่ วยลงทุน บริษทั จัดการจะส่งหนังสือนัดประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า สิบสี่วนั ก่อนวันประชุม
หรือส่งหนังสือขอมติล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนวันที่กาหนดให้เป็ นวันสุดท้ายของการรับหนังสือแจ้งมติจาก
ผูถ้ อื หน่วยลงทุน โดยเปิ ดเผยข้อมูลทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุนควรทราบเกี่ยวกับการควบรวมกองทุนอย่างน้อยดังต่อไปนี้ให้
ชัดเจนไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือหนังสือขอมติดงั กล่าว
(1) สถานะการลงทุนของกองทุนรวมทีจ่ ะควบรวมกองทุนที่เป็ นปั จจุบนั ก่อนการขอมติควบรวมกองทุน ซึ่งจะต้อง
แสดงรายละเอียดเป็ น รายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นโดยระบุประเภท ชื่อ จานวน อัตราผลตอบแทน (ถ้ามี)
มูลค่ายุตธิ รรมของหลักทรัพย์ตามมาตรฐานการบัญชีสาหรับกิจการที่ดาเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มู ล ค่าหน่ วยลงทุน ณ วัน ทาการสุดท้ายของสัปดาห์ล่าสุด และผลการดาเนินงานล่าสุดของ
กองทุนรวม
(2) สรุปประเด็นเปรียบเทียบสาระสาคัญและความแตกต่างของกองทุนรวมทีจ่ ะควบรวมกองทุน และลักษณะทีจ่ ะ
เปลี่ย นแปลงเมื่อมีการควบรวมกองทุน แล้ ว โดยต้ องมีรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทและวัต ถุประสงค์ ของ
โครงการจัดการกองทุนรวม นโยบายการลงทุน และค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซ้อื หรือผู้ถือหน่ วยลงทุนและ
จากกองทุนรวม เป็ นอย่างน้อย
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(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

ขัน้ ตอน สาระสาคัญของการดาเนินการในแต่ละขัน้ ตอน และกาหนดเวลาในการควบรวมกองทุน
สิทธิของผูถ้ อื หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีจ่ ะควบรวมกองทุน
รายงานแสดงฐานะการเงินของกองทุนรวมทีจ่ ะควบรวมกองทุน ประมาณการฐานะการเงินของกองทุนรวม
ใหม่หรือกองทุนรวมทีร่ บั โอน
การดาเนินการเกี่ยวกับการจ่ายเงินปั นผล (ถ้ามี) ก่อนการควบรวมกองทุน และนโยบายการจ่ายเงินปั น ผล
ภายหลังการควบรวมกองทุน (ถ้ามี)
ค่าใช้จ่ายในการควบรวมกองทุน และค่าใช้จ่ายทีจ่ ะเกิดขึน้ จากการดังกล่าวทีจ่ ะเรียกเก็บจากผูถ้ อื หน่วยลงทุน
และกองทุนรวม (ถ้ามี) เช่น ค่าใช้จ่ายในการชาระบัญชี

(8)

ข้อดีและข้อเสียหลังจากมีการควบรวมกองทุน เช่น ค่าใช้จ่าย ความเสี่ยง หรือสิทธิประโยชน์ของผู้ถอื หน่ วย
ลงทุน ทัง้ นี้ ต้องไม่มลี กั ษณะทีเ่ กินความจริง
3 ในกรณีทผี่ ถู้ อื หน่วยลงทุนไม่ได้แสดงเจตนาภายในกาหนดเวลาให้สทิ ธิในการออกจากกองทุนรวมก่อนวันทีก่ ารควบ
รวมกองทุนแล้วเสร็จ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิที่จะถือว่าผูถ้ ือหน่ วยลงทุนได้มอบหมายให้บริษทั จัดการดาเนินการ
ให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนดังกล่าวเป็ นผูถ้ อื หน่วยลงทุนของกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมทีร่ บั โอนได้
4 ในช่วงระยะเวลานับแต่วนั ส่งหนังสือนัดประชุมหรือหนังสือขอมติเพื่อควบรวมกองทุนถึงวันทีม่ กี ารควบรวมกองทุน
บริษัทจัดการอาจไม่ขายหน่ วยลงทุนตามคาสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนรวมที่ได้รบั ไว้
แล้ว หรืออาจหยุดรับคาสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าวได้ โดยการปิ ดประกาศเรื่องดังกล่าวไว้ ณ ที่ทา
การทุกแห่งของบริษัทจัดการ และจัดให้มีการประกาศเรื่องดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผูส้ นับสนุ นการ
ขายหรือรับซื้อคืน
ในช่วงระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้บริษัทจัดการจัดทารายงานแสดงสถานะการลงทุนของวันทาการสุดท้ายของแต่ละ
สัปดาห์ของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนรวมและจัดให้มีรายงานดังกล่าวไว้ ณ ที่ทาการของบริษัทจัดการและ
สถานที่ตดิ ต่อทุกแห่งของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเพื่อให้ผู้ถอื หน่ วยลงทุ นสามารถตรวจดูได้ และจัดสาเนา
ให้เมื่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนร้องขอ
เว้นแต่ในกรณีทคี่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายละเอียด
การควบรวมกองทุน ไปจากรายละเอียดข้างต้น บริษทั จัดการจะดาเนินการตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทีแ่ ก้ไขหรือเพิม่ เติมดังกล่าว
10. ในกรณีที่ผถู้ ือหน่ วยลงทุน ไม่มีภูมิลาเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็ นอย่างอื่น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะอ้างอิงที่
อยู่ของบริษทั จัดการกองทุนรวมเป็ นภูมลิ าเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีทตี่ ้องมีการวางทรัพย์
21. การดาเนิ นการกรณี บริษัทจัดการไม่สามารถดารงเงิ นกองทุนได้ตามที่ประกาศกาหนด :
ในกรณีที่บริษทั จัดการไม่สามารถดารงเงินกองทุนได้ตามที่ประกาศกาหนด บริษทั จัดการจะดาเนินการเปลี่ยนให้บริษทั จัดการ
รายอื่นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากสานักงานหรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผูถ้ อื หน่วย
ลงทุนซึ่งคิดตามจานวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนรวม
ภายใน 15 วันนับแต่วนั ทีร่ ูห้ รือควรรู้ว่าไม่สามารถดารงเงินกองทุนได้ ทัง้ นี้ หากมีเหตุจาเป็ นและสมควร บริษทั จัดการอาจขอให้
สานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษทั จัดการกองทุนรวมรายใหม่จะคานึงถึงประโยชน์ของผูถ้ อื
หน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ และในกรณีทมี่ ีค่าใช้จ่ายเกิดขึน้ จากการเปลี่ยนบริษทั จัดการ บริษทั จัดการรายเดิมจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษทั จัดการไม่สามารถดาเนินการได้ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด บริษทั จัดการจะดาเนินการเลิกกองทุน
รวมต่อไป
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22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม :
บริษัท จัดการกองทุน รวมมีหน้าที่ปฏิบัติต ามโครงการจัดการกองทุ นรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือ หน่ ว ยลงทุ นกับบริษัท จัดการ
กองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคาสัง่ ที่ออกโดยอาศัยอานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว ทัง้ นี้ ในกรณีที่ข้อกาหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคาสั ่งดังกล่าว
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดาเนินการให้เป็ นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคาสั ่งนัน้ ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวม
ได้ปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามโครงการแล้ว
บริษัท จัดการกองทุนรวมจะแต่งตัง้ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ของกองทุ นรวมตามที่ระบุ ไว้ในโครงการจัดการกองทุน รวม โดยผู้ดูแ ล
ผลประโยชน์มอี านาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่ วยลงทุนและบริษทั จัดการกองทุนรวม ทัง้ นี้ การลงนามในข้อผูกพันของ
ผูด้ ูแลผลประโยชน์ทไี่ ด้รบั การแต่งตัง้ โดยชอบ ให้ถอื ว่าผูกพันผูถ้ อื หน่วยลงทุนทัง้ ปวง
การที่ผูถ้ อื หน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้อหรือลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุนรวม
นี้ไม่ว่าในทอดใดๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่ วยลงทุ นดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกาหนดในโครงการจัดการกองทุ นรวมและข้อ
ผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่วยลงทุนและบริษทั จัดการกองทุนรวม
โครงการจัดการกองทุ นรวมที่ผ่ านการอนุ ม ัติจ ากส านั กงาน หรือผ่ านการแก้ไขเพิ่ม เติม ตามมาตรา 129 แห่ งพระราชบัญ ญั ติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ ย์พ .ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่ วยลงทุนกั บบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็ น
ส่วนหนึ่งของข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่วยลงทุนกับบริษทั จัดการกองทุนรวม
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เอกสารแนบ 1
การคานวณดัชนี ธุรกิ จพลังงานและธุรกิ จปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์ (Energy and Petrochemical Index) 1
ดัชนีธุรกิจพลังงานและ
ธุรกิจปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์

=

คือ ดัชนีราคาหลักทรัพย์ในธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์ ทีใ่ ช้ในการ
คานวณผลตอบแทนของกองทุนเปิ ดดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์
ซึ่งสามารถคานวณได้จากสูตรการคานวณดังต่อไปนี้

=

(CMCE  AI E ) + (CMCP  AI P )
(CMCE + CMCP )

CMC E

:

AI E

:

โดยกาหนดให้ค่าดัชนีเริม่ ต้นเท่ากับ 100
มูลค่าตลาดรวมของหลักทรัพย์ในธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภคทีป่ ระกาศโดยตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วันฐาน
ดัชนีธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภคทีป่ รับฐานแล้ว ซึ่งคานวณจาก
AI E =

CI E
 100
BI E

CI E =

CMC P

:

AI P

:

ดัชนีธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค (ENERG) ทีป่ ระกาศโดยตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วันปั จจุบนั
BI E = ดัชนีธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภคทีป่ ระกาศโดยตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ณ วันฐาน
โดยกาหนดให้ค่าดัชนีเริม่ ต้นเท่ากับ 100
มูลค่าตลาดรวมของหลักทรัพย์ในธุรกิจปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์ที่ประกาศโดยตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วันฐาน
ดัชนีธุรกิจปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์ที่ปรับฐานแล้ว ซึ่งคานวณจาก
AI P =

CI P
 100
BI P

CI P =

ดัชนีธุรกิจปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์ (PETRO) ทีป่ ระกาศโดยตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วันปั จจุบนั
BI P = ดัชนีธุรกิจปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์ ที่ประกาศโดยตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ณ วันฐาน
โดยกาหนดให้ค่าดัชนีเริม่ ต้นเท่ากับ 100

วันฐาน

:

วันจดทะเบียนกองทรัพย์สนิ ของกองทุนเปิ ดดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์

ดัชนีธุรกิจพลังงานและ
สาธารณูปโภค (ENERG)

:

เป็ นดัชนีราคาหลักทรัพย์ท่ตี ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคานวณขึน้ เพื่อใช้แสดงระดับและความ
เคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์จดทะเบียนในธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค โดยสูตรและวิธกี ารคานวณ
จะเป็ นเช่นเดียวกับการคานวณ SET Index

ดัชนีธุรกิจปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์
(PETRO)

:

เป็ นดัชนีราคาหุ้นที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคานวณขึน้ เพื่อใช้แสดงระดับและความเคลื่อนไหวของ
ราคาหลักทรัพย์จดทะเบียนในธุรกิจปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์ โดยสูตรและวิธกี ารคานวณจะเป็ นเช่นเดียวกับ
การคานวณ SET Index

1

คำนวณโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

แนวทางในการใช้สิทธิ ออกเสียงและการดาเนิ นการใช้สิทธิ ออกเสียง
ผูล้ งทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สทิ ธิออกเสียงและการดาเนินการใช้สทิ ธิออกเสียงในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ต่างๆ ในรอบปี
ปฏิทนิ ได้จาก website ของบริษทั จัดการ (www.principal.th)

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ มกี ารทาธุรกรรมกับกองทุนรวม
กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล ดัชนี ธุรกิ จพลังงานและธุรกิ จปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
- ไม่มี หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่
บริษัท จัดการโดยตรง หรือ ที่ website ของบริษัท จัดการ (www.principal.th) และ
สานักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)

รายชื่อผู้จดั การกองทุนที่บริหารจัดการกองทุนรวม
กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล ดัชนี ธุรกิ จพลังงานและธุรกิ จปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์
1. นายศุภกร ตุลยธัญ, CFA
2. นายชาตรี มีชยั เจริญยิง่
3. นางสาวปุณยนุช บุณยรัตพันธุ์
4. นายสิทธิการย์ พงษ์พฒ
ั นศึกษา, CFA
5. นายสุปรีดิ ์ สุวพันธ์, CFA
6. นายปฐมพงษ์ เรืองคณารักษ์
หมายเหตุ : ผู้ลงทุน สามารถดูรายชื่อผู้จดั การกองทุ นทัง้ หมดได้ที่ website ของบริษัท จัดการ
(www.principal.th)

รายงานรายละเอียดการรับค่าตอบแทน หรือประโยชน์ อื่นใดที่ มิใช่ดอกเบี้ย หรือผลประโยชน์ ทั ่วไปที่ เกิ ดจากการลงทุน
- ไม่มี -

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

2 บริ ษทั หลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน)

3 บริ ษทั หลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ ป จากัด(มหาชน)

4 บริ ษทั หลักทรัพย์ ซีจเี อส ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด

5 บริ ษทั หลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จากัด

6 บริ ษทั หลักทรัพย์ ซิต้ คี อร์ป (ประเทศไทย) จากัด

7 บริ ษทั หลักทรัพย์เครดิต ดีบเี อส วิคเกอร์ (ประเทศไทย) จากัด

8 บริ ษทั หลักทรัพย์เครดิต ฟิ นันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)


9 ธนาคาร กสิ กรไทย จากัด(มหาชน)

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

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


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


14 ธนาคาร ไทยพาณิ ชย์ จากัด(มหาชน)

15 บริ ษทั หลักทรัพย์ ไทยพาณิ ชย์ จากัด


16 บริ ษทั หลักทรัพย์ ธนชาต จากัด (มหาชน)

17 บริ ษทั หลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด (มหาชน)

18 บริ ษทั หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮี ยน (ประเทศไทย) จากัด


ส่วนข้อผูกพัน

ข้อผูกพัน
1. บริษทั จัดการ :
ชื่อ : บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนพรินซิเพิล จากัด
ทีอ่ ยู่ (ภาษาไทย) : 44 อาคารซีไอเอ็มบี ไทย ชัน้ 16 ถ.หลังสวน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร.0-2686-9500, โทรสาร 0-2657-3167
ทีอ่ ยู่ (ภาษาอังกฤษ) : 44 CIMB THAI Building 16th Floor Langsuan Road, Lumpini, Pathumwan Bangkok 10330
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
ในการจัดการกองทุนเปิ ดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์ บริษทั จัดการมีสทิ ธิ หน้าที่ และ
ความรับผิดชอบในการดาเนินการดังต่อไปนี้
การบริหารกองทุน
(1) ยื่นคาขอจดทะเบียนกองทรัพย์สนิ ซึ่งเป็ นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็ นกองทุนรวมต่อสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทาการนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
(2) จัดการกองทุนรวมให้เป็ นไปตามทีร่ ะบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนเปิ ดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิ โตร
เคมีและเคมีภัณฑ์ ทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่วยลงทุนกับ
บริษทั จัดการอย่างเคร่งครัด
(3) นาเงินของกองทุนรวมไปลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ต่างๆ และซื้อขาย จาหน่าย สั ่งโอน เปลี่ยนแปลง เพิม่ เติม
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนไว้ตามทีบ่ ริษทั จัดการเห็นสมควร โดยลงทุนภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมาย
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. นโยบายการลงทุนของคณะกรรมการ
การลงทุน และตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของโครงการทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.
(4) เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของกิจการทีก่ องทุนเปิ ดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและ
ธุรกิจปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์ ถือหุน้ อยู่เท่าทีจ่ าเป็ น เพื่อรักษาประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุน และเป็ นไปตาม
แนวนโยบายทีค่ ณะกรรมการการลงทุนเป็ นผู้กาหนด
(5) ดาเนินการเพิม่ จานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน ตามวิธกี ารที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(6) ดาเนินการเพิม่ จานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้ว หรือยกเลิกจานวนหน่วยลงทุนทีร่ บั ซื้อคืน ในวันทาการถัดจาก
วันทาการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนนัน้ แล้วแต่กรณี
(7) สงวนสิทธิทจี่ ะปฏิเสธ ระงับ หรือหยุดการสั ่งซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตามทีร่ ะบุไว้ในโครงการ
(8)

เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเพิม่ เติมโครงการ หรือวิธีการจัดการกองทุนรวม ตามข้อ 28 เรื่อง “วิธกี ารแก้ไขโครงการ
จัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธกี ารจัดการ”
(9) สงวนสิทธิทจี่ ะเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามทีร่ ะบุไว้ในโครงการ
(10) แต่งตัง้ คณะกรรมการการลงทุน ทีป่ รึกษาทางการเงินในการจัดตัง้ กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและ
ธุรกิจปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์ ที่ปรึกษากฎหมาย ผูจ้ ดั จาหน่ายหน่วยลงทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุน และผูด้ ูแล
ผลประโยชน์
(11) สงวนสิทธิทจี่ ะรับชาระหนี้เพื่อกองทุนด้วยทรัพย์สนิ อื่นแทนการชาระหนี้ดว้ ยเงินสดตามตราสารแห่งหนี้ตามทีร่ ะบุไว้
ในโครงการ
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิ โตรเคมีและเคมีภัณฑ์
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ข้อผูกพัน
(12) สงวนสิทธิทจี่ ะชาระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นแทนเงินได้ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่
สมาคมกาหนด
(13) สงวนสิทธิทจี่ ะละเว้นไม่ปฏิบตั ติ ามมติของผูถ้ อื หน่วยลงทุน เมื่อบริษทั จัดการ และ/หรือ ผูจ้ ดั การกองทุนมีเหตุอนั
สมควรเชื่อได้ว่ามติดงั กล่าว ขัด ฝ่ าฝืน กฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
หน่วยงานอื่นใดทีม่ อี านาจตามกฎหมาย
(14) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที่กองทุนถือหุ้น หรือหลักทรัพย์อยู่เท่าทีจ่ าเป็ น เพื่อรักษา
ผลประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุน
(15) เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเพิม่ เติมโครงการจัดการกองทุน หรือวิธจี ดั การกองทุนตามทีร่ ะบุไว้ในโครงการภายใต้หวั ข้อ
28. “วิธกี ารแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธกี ารจัดการ”
(16) กระทานิตกิ รรมสัญญาใดๆ ในนามของกองทุน ซึ่งบริษทั จัดการมีอานาจกระทาได้ภายในขอบเขตของกฎหมาย
(17) ปฏิบตั กิ ารอื่นๆ เพื่อให้บรรลุซ่งึ วัตถุประสงค์ของกองทุน และรักษาไว้ซ่งึ ผลประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนภายใต้
ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษทั จัดการ ทัง้ นี้ จะต้องไม่ขดั ต่อพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศทีเ่ กี่ยวข้อง
(18) ดาเนินการเลิกกองทุนตามทีร่ ะบุไว้ในโครงการ
(19) จัดให้มกี ารชาระบัญชี ตามทีร่ ะบุไว้ในโครงการภายใต้หวั ข้อ 31. “การชาระบัญชีกองทุนรวม และวิธกี ารเฉลี่ยเงินคืน
ให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนเมื่อเลิกโครงการ”
(20) ปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามรายละเอียดโครงการ ตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ทัง้ ทีม่ อี ยู่ในปั จจุบนั และอนาคต
การรับและการจ่ายเงินของกองทุน
(1) จัดให้มกี ารรับและจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย หรือเงินตอบแทนอื่นใดจากและให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนและกองทุน
เปิ ดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิ โตรเคมีและเคมีภัณฑ์ให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดการ
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล ธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์ ทีก่ าหนดไว้ในข้อ 23.1 เรื่อง “ค่าธรรมเนียมที่
เรียกเก็บจากผูส้ ั ่งซื้อหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุน”
(2) ได้รบั ค่าตอบแทนในการจัดการกองทุนรวมและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตามทีก่ าหนดไว้ในข้อ 23.2 เรื่อง “ค่าธรรมเนียม
และค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุน” การแต่งตัง้ หรือถอดถอนบุคคลทีเ่ กี่ยวข้องเพื่อการจัดการกองทุน
(3) จัดให้มผี ดู้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมซึ่งมีคุณสมบัติตามประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่อง
“คุณสมบัตขิ องผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม” รวมถึงการเปลี่ยนตัวผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม และ
แต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์อ่นื แทนตามทีก่ าหนดไว้ในข้อ 6.2 เรื่อง “เงื่อนไขการเปลี่ยนผูด้ ูแลผลประโยชน์”
(4) แต่งตัง้ นายทะเบียนหน่วยลงทุนตามทีบ่ ริษทั จัดการเห็นสมควร
(5)
(6)

แต่งตัง้ ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี ารที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกาหนด
จัดให้มผี สู้ อบบัญชีของกองทุนรวมซึ่งมีคุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้าม โดยถือตามประกาศสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่อง “หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบผูส้ อบบัญชีของบริษทั หลักทรัพย์” โดยอนุโลม
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(7)

จัดให้มผี ชู้ าระบัญชีของกองทุนรวมเมื่อยุตหิ รือเลิกกองทุน ทัง้ นี้ โดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
(8) แต่งตัง้ หรือถอดถอนทีป่ รึกษาหรือคณะบุคคลเพื่อทาหน้าทีเ่ ป็ นทีป่ รึกษาโครงการกองทุนเปิ ดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจ
พลังงานและธุรกิจปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์ เช่น ทีป่ รึกษาทางการเงินในการจัดตัง้ กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจ
พลังงานและธุรกิจปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์ ทีป่ รึกษากฎหมาย หรือทีป่ รึกษาอื่นๆ โดยเสียค่าตอบแทนหรือไม่กไ็ ด้
ทัง้ นี้ ในกรณีทตี่ ้องเสียค่าตอบแทน กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิ โตรเคมีและเคมีภัณฑ์ จะ
เป็ นผูร้ บั ผิดชอบการจ่ายค่าตอบแทนนัน้
การขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และงานทะเบียนหน่วยลงทุน
(1) จัดให้มใี บคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน คาสั ่งซื้อหน่วยลงทุน หรือคาสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุน ซึ่งมีลกั ษณะเป็ นไปตามที่
สานักงาน ก.ล.ต. กาหนด
(2) ขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามวิธกี ารทีร่ ะบุไว้ในโครงการภายใต้ขอ้ 13. “การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก” ข้อ
14. “การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก” และข้อ 16. “การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน”
(3) จัดสรรหน่วยลงทุนตามวิธกี ารทีก่ าหนดในข้อ 13. “การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก” และข้อ 14. “การเสนอขาย
ภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก”
(4) จัดสรรหน่วยลงทุนของกองทุนทีจ่ ะรับซื้อคืนจากผูถ้ อื หน่วยตามส่วนตามข้อ 18. “การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่า
ขายคืนหน่วยลงทุน” แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน หรือข้อ 19. “การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสั ่งซื้อหรือขาย
คืนหน่วยลงทุน" หรือข้อ 21. “การชาระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นแทนเงิน ”
(5)

ลดจานวนหน่วยลงทุนทีร่ บั ซื้อคืน ซึ่งได้รบั การจัดสรรแล้วในวันทาการถัดจากวันที่บริษทั จัดการทาการซื้อขายหน่วย
ลงทุนนัน้
(6) ชดเชยราคาตามข้อ 24.2 “หลักเกณฑ์และวิธกี ารดาเนินการในกรณีทมี่ ูลค่าหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้อง”
(7) ปิ ดบัญชีกองทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีม่ ไิ ด้ทาการซื้อขายหน่วยลงทุนและไม่มหี น่วยลงทุนตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 16.
“การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” คงเหลืออยู่ในบัญชี
การดาเนินการอื่นๆ
(1) ดาเนินการฟ้ องร้อง บังคับคดี หรือกระทาการอื่นใดอันเกี่ยวเนื่องกับกฎหมาย รวมถึงการแต่งตัง้ ตัวแทนเพื่อกระทา
การใดๆ แทนกองทุนรวม เพื่อประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุน
(2) จัดให้มกี ารแยกทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมไว้ต่างหากจากทรัพย์สนิ ของบริษทั จัดการ และนาทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม
ไปฝากไว้กบั ผู้ดูแลผลประโยชน์
(3) จัดให้มแี ละเก็บรักษาไว้ซ่งึ ทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกาหนด
(4) จัดทาบัญชีแสดงการลงทุนของกองทุนรวมไว้โดยถูกต้องครบถ้วน
(5) จัดทารายงานการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นเพื่อกองทุนรวมเป็ นรายวัน และจัดส่งให้ผดู้ ูแลผลประโยชน์
ภายในทุกสิน้ วันทาการนัน้
(6) จัดทารายงานฐานะการลงทุนเพื่อกองทุนรวมเป็ นรายวัน และจัดส่งให้ผดู้ ูแลผลประโยชน์ภายในทุกสิน้ วันทาการนัน้
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(7)

(8)

(9)

(10)

(11)
(12)

(13)

คานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 24. “วิธกี ารคานวณ กาหนดเวลาในการ
คานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์ และวิธกี าร
ดาเนินการในกรณีทมี่ ูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง”
จัดทารายงานโดยระบุช่อื จานวน อัตราส่วนการลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ หลักทรัพย์ทมี่ มี ูลค่าเกินอัตราส่วนทีส่ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด ในกรณีทมี่ ไิ ด้เกิดจากการลงทุนหรือได้หลักทรัพย์มาเพิม่ เติม พร้อมทัง้ วันที่
หลักทรัพย์มมี ูลค่าเกินอัตราส่วนทีก่ าหนดพร้อมสาเหตุ และส่งให้ผดู้ ูแลผลประโยชน์ทราบภายใน 3 วันทาการนับแต่
วันถัดจากวันทีห่ ลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นนัน้ มีมูลค่าเกินอัตราที่กาหนด พร้อมทัง้ จัดทาสาเนาไว้ทบี่ ริษทั จัดการ
เพื่อให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้
จัดทาและส่งรายงานเกี่ยวกับข้อมูลการจัดการกองทุนรวมสาหรับทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปี บญ
ั ชีหรือของ
รอบปี ปฏิทนิ และรายงานทุกรอบปี บญ
ั ชีของกองทุนตามทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด และส่งรายงาน
ดังกล่าวแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนทีม่ ชี ่อื อยู่ในทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนและสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 2
เดือนนับแต่วนั สิน้ รอบระยะเวลา 6 เดือน และ ภายใน 3 เดือนนับแต่วนั สิน้ ปี บญ
ั ชี ทัง้ นี้ หากบริษทั จัดการเลือก
จัดทาและจัดส่งรายงานรอบปี บญ
ั ชีตามรายงานรอบปี ปฎิทนิ บริษทั จัดการสามารถขยายระยะเวลาการส่งรายงาน
เพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมเป็ นภายใน 4 เดือนนับแต่วนั สิน้ รอบปี บญ
ั ชีของกองทุน ตามลาดับ การจัดส่ง
รายงานดังกล่าวให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนนัน้ ให้บริษทั จัดการจะดาเนินการอย่างน้อยด้วยวิธกี ารอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้
(1) จัดส่งรายงานดังกล่าวในรูปแบบเอกสารสิง่ พิมพ์ หรือ สื่อบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
(2) เผยแพร่รายงานดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษทั จัดการกองทุนรวม
ทัง้ นี้ ในกรณีทผี่ ถู้ อื หน่วยลงทุนแจ้งความประสงค์ให้จดั ส่งรายงานดังกล่าวโดยวิธกี ารตาม (1) ให้บริษทั จัดการ
กองทุนรวมดาเนินการตามวิธกี ารดังกล่าวด้วย
ทัง้ นี้ ในกรณีทบี่ ริษทั จัดการเลือกจัดทารายงานรอบปี บญ
ั ชีของกองทุน บริษทั จัดการจะได้รบั การยกเว้นไม่ต้องจัดทา
และจัดส่ง รายงานในรอบระยะเวลา 6 เดือนหลังสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีนัน้ เว้นแต่ในกรณีทคี่ ณะกรรมการ
ก.ล.ต.หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขเป็ นอย่างอื่น
จัดให้มรี ายงานของรอบระยะเวลาล่าสุดตาม (9) และ (10) ไว้ ณ ทีท่ าการทุกแห่งของบริษทั จัดการและสถานทีต่ ดิ ต่อ
ทุกแห่งของบริษทั จัดการและผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เพื่อให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนสามารถตรวจดู
ได้ และจัดสาเนาให้เมื่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนร้องขอ
จัดทาหนังสือชี้ชวนใหม่ทุกรอบปี บญ
ั ชีเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน ณ วันสิน้ ปี บญ
ั ชี และส่งให้แก่สานักงาน12
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วันนัน้ แต่วนั สิน้ ปี บญ
ั ชีนัน้
จัดส่งและดาเนินการให้ผสู้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทีใ่ ช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุนแจกจ่ายหนังสือชี้
ชวนส่วนสรุปข้อมูลโครงการพร้อมใบคาสั ่งซื้อหน่วยลงทุนให้ผทู้ สี่ นใจลงทุน และจัดให้มหี นังสือชี้ชวนส่วนข้อมูล
โครงการไว้ ณ ทีท่ าการทุกแห่งของบริษทั จัดการและสถานทีต่ ิดต่อทุกแห่งของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน
แจ้งการแก้ไขเพิม่ เติมจานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุน ณ วันทาการสุดท้ายของ
เดือน ซึ่งได้รบั รองความถูกต้องโดยผูด้ ูแลผลประโยชน์แล้ว ให้แก่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทุกเดือน ภายใน
วันทาการที่ 5 ของเดือนถัดไป
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(14) แจ้งการแก้ไขเพิม่ เติมข้อมูลทีไ่ ด้จดทะเบียนไว้แล้ว ยกเว้นกรณีอ่นื นอกจากที่กาหนดไว้ในเรื่องการแก้ไขเพิม่ เติม
โครงการ ให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ทีไ่ ด้แก้ไขเพิม่ เติมนัน้
(15) ชี้แจงและดาเนินการให้ตวั แทนชี้แจงข้อมูลให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนหรือผูท้ สี่ นใจจะลงทุนทราบในกรณีทมี่ ีการแก้ไข
เพิม่ เติมโครงการ หรือมีเหตุการณ์ทมี่ ผี ลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อสิทธิประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนหรือต่อการ
ตัดสินใจในการลงทุนหรือต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
(16) รายงานการไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนทีไ่ ด้รบั ไว้แล้ว หรือการ
หยุดรับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมทัง้ แสดงเหตุผล และรายงานแผนการดาเนินการของกองทุนให้
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน
(17) รายงานการเปิ ดรับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนและรายงานฐานะการลงทุนของกองทุน ณ วันทาการ
สุดท้ายก่อนวันรายงานนัน้ ให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวันทาการก่อนวันเปิ ดรับคาสั ่งซื้อหรือ
คาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน รวมทัง้ แจ้งการเปิ ดรับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทราบ
ในทันทีทสี่ ามารถกระทาได้
บริษทั จัดการกองทุนรวมมีหน้าทีป่ ฏิบตั ติ ามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคาสั ่งทีอ่ อกโดยอาศัยอานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทัง้ นี้ ในกรณีทขี่ อ้ กาหนดในข้อ
ผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคาสั ่งดังกล่าว หากบริษทั
จัดการกองทุนได้ดาเนินการให้เป็ นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคาสั ่งนัน้ ให้ถอื ว่าบริษทั จัดการกองทุนได้ปฏิบตั ใิ ห้
เป็ นไปตามข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว
เงื่อนไขการเปลี่ยนบริษทั จัดการ :
ในกรณีทมี่ ีการเปลี่ยนบริษทั จัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคาสั ่งของสานักงาน หรือโดยเหตุอ่นื ใดตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษทั จัดการกองทุนรวมต้องดาเนินการตามทีจ่ าเป็ นเพื่อให้บริษทั จัดการ
กองทุนรวมรายใหม่เข้าทาหน้าทีต่ ่อไปได้ ซึ่งรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษทั จัดการกองทุนรวมราย
ใหม่
2. ผู้ดูแลผลประโยชน์ :
ชื่อ : ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
ทีอ่ ยู่ : เลขที่ 100 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : 0-2724-4000
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
1. สิทธิของผูด้ ูแลผลประโยชน์
(1) ได้รบั ค่าธรรมเนียมตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 23 เรื่อง “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากผูส้ ั ่งซื้อหรือผูถ้ อื หน่วย
ลงทุนและกองทุนรวม”
(2) บอกเลิกสัญญาจัดตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ ตามเงื่อนไขทีก่ าหนดไว้ในสัญญาดังกล่าว ทัง้ นี้ โดยได้รบั ความเห็นชอบจาก
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิ โตรเคมีและเคมีภัณฑ์

5

ข้อผูกพัน
2. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของผูด้ ูแลผลประโยชน์
(1) ดูแลให้บริษทั จัดการปฏิบตั ติ ามหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบให้เป็ นไปตามโครงการจัดการกองทุนภายใต้พระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศ
สานักงานทีอ่ อกตามพระราชบัญญัตดิ งั กล่าว หรือประกาศและคาสั ่งต่างๆ ทัง้ ทีม่ อี ยู่ในปั จจุบนั และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม ที่
กาหนดให้เป็ นหน้าทีข่ องบริษทั จัดการโดยเคร่งครัด
(2) ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพย์สนิ ของกองทุน โดยแยกทรัพย์สนิ ของกองทุนออกจากทรัพย์สนิ ของผูด้ ูแลผลประโยชน์
และทรัพย์สนิ ของลูกค้าอื่นจนกว่าจะจดทะเบียนยกเลิกกองทุน พร้อมทัง้ ดูแลให้การเบิกจ่ายของกองทุนเป็ นไปตามที่
ระบุไว้ในโครงการ โดยต้องเก็บรักษาหรือฝากไว้อย่างปลอดภัยที่ผดู้ ูแลผลประโยชน์ หรือบริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จากัด หรือธนาคารแห่งประเทศไทย เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตหรือตกลงเป็ นอย่างอื่น ทัง้ นี้ หากมี
การเปลี่ยนแปลงสถานทีเ่ ก็บรักษาทรัพย์สนิ ต้องได้รบั ความยินยอมจากบริษทั จัดการ รับเงินต่างๆ ทีก่ องทุนจะพึงได้รบั
จากการจัดตัง้ และดาเนินงานของกองทุนรวม เช่น เงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน เงินปั นผลและดอกเบี้ยจากหลักทรัพย์ เงิน
ได้จากการจาหน่ ายหรือเวนคืนหลักทรัพย์ และเงินอื่นใดของกองทุนรวม และนาเข้าไว้ในบัญชีเงินฝากและ/หรือบัญชี
ทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม
(3) จัดให้มกี ารรับมอบ เปลี่ยนแปลง จาหน่าย ส่งมอบ และโอนหลักทรัพย์ต่างๆ ซึ่งเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม ตลอดจน
รับชาระหรือชาระราคาค่าหลักทรัพย์ดงั กล่าว ตามคาสั ่งของบริษัทจัดการ เมื่อเห็นว่ามีหลักฐานถูกต้องแล้ว
(4) รับรองความถูกต้องในการแจ้งแก้ไขเพิม่ เติมมูลค่าหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุน ณ วันทาการ
สุดท้ายของแต่ละเดือนต่อสานักงานทุกเดือน ภายในวันทาการที่ 7 ของเดือนถัดไป
(5) รับรองความถูกต้องในจานวนหน่วยลงทุนทีเ่ พิม่ ขึน้ จากการออกหน่วยลงทุนให้กบั ผูส้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุนหรือผูถ้ อื หน่วย
ลงทุน ตามจานวนเงินทีบ่ ริษทั จัดการโอนเข้าบัญชีส ั ่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนและจานวนหน่วยลงทุนทีถ่ ูกยกเลิกจาก
การขายคืนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนในแต่ละวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนตามคาสั ่งของบริษทั จัดการ
(6) ให้ความเห็นชอบแก่บริษทั จัดการในการทีบ่ ริษทั จัดการเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผถู้ อื หน่วย
ลงทุนทีไ่ ด้มคี าสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน เนื่องจากมีเหตุจาเป็ นทาให้ไม่สามารถ จาหน่ าย จ่าย โอนหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สนิ ของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล
(7) ให้ความเห็นชอบแก่บริษทั จัดการในการทีบ่ ริษทั จัดการไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขาย
คืนหน่วยลงทุนทีไ่ ด้รบั ไว้แล้ว หรือหยุดรับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน หากเห็นว่ามีเหตุจาเป็ นทาให้ไม่
สามารถ จาหน่ าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผลหรือไม่สามารถคานวณมูลค่า
ทรัพย์สนิ ของกองทุนได้อย่างเป็ นธรรมและเหมาะสม หรือมีเหตุจาเป็ นอื่นใดเพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุน
(8) ให้ความเห็นชอบแก่บริษทั จัดการในกรณีทบี่ ริษทั จัดการชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่น
แทนเงิน ในกรณีทกี่ องทุนไม่สามารถชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนได้ และผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีส่ ั ่ง
ขายคืนหน่วยลงทุนตกลงทีจ่ ะรับชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นแทนเงิน ทัง้ นี้ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ มาคมกาหนด
(9) ให้ความเห็นชอบราคาทีเ่ ป็ นธรรมของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ของกองทุนในกรณีที่บริษทั จัดการสามารถแสดงให้เห็น
ว่าการคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. หรือประกาศสมาคมไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์
ในขณะคานวณมูลค่าดังกล่าว
(10) ให้ความเห็นชอบแก่บริษทั จัดการในการรับชาระหนี้เพื่อกองทุนด้วยทรัพย์สนิ อื่นทีม่ ใิ ช่หลักประกันแทนการชาระหนี้
ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี้
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(11) ให้ความเห็นเกี่ยวกับการจัดการกองทุนของบริษทั จัดการ เพื่อประกอบกับข้อมูลอื่น ๆ ทีบ่ ริษทั จัดการเป็ นผูจ้ ดั หาใน
การจัดทารายงานดังนี้
รายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปี บญ
ั ชีหรือปี ปฏิทนิ โดยส่งให้บริษทั จัดการภายใน 30 วันนับตัง้ แต่วนั ถัด
จากวันสิน้ รอบระยะเวลาหกเดือนดังกล่าว
รายงานทุกรอบปี บญ
ั ชี โดยส่งให้บริษทั จัดการภายใน 60 วัน นับแต่วนั สิน้ ปี บญ
ั ชีนัน้
(12) รับรองความถูกต้องในการคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคารับซื้อคืน และราคาขายหน่วยลงทุน
ของกองทุน และการคานวณหน่วยลงทุนทีเ่ พิม่ ขึน้ จากการออกหน่วยลงทุนให้ผสู้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุน และจานวนหน่วย
ลงทุนทีล่ ดลงจากการขายคืนหน่วยลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุน ทีบ่ ริษทั จัดการได้คานวณไว้ และส่งให้ผดู้ ูแล
ผลประโยชน์รบั รอง เมื่อเห็นว่าถูกต้องแล้ว
(13) จ่ายเงินจากบัญชีของกองทุนรวมในเวลาทีก่ าหนด ตามคาสั ่งของบริษทั จัดการ
(14) แจ้งและรายงานให้บริษทั จัดการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเข้าประชุมผูถ้ อื หุน้ การรับเงินปั นผลและดอกเบี้ย
การจองซื้อหุน้ เพิม่ ทุน การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ และการเปลี่ยนแปลงอื่นใดทีม่ ผี ลต่อการถือครองหลักทรัพย์ของ
กองทุนรวม โดยทันทีทผี่ ดู้ ูแลผลประโยชน์ได้รบั ข่าวเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากตลาดหลักทรัพย์
(15) จัดทารายงานและบัญชีดงั ต่อไปนี้ ส่งให้แก่บริษทั จัดการ
• รายงานเป็ นลายลักษณ์อกั ษรถึงผลในการดาเนินการตามคาสั ่งของบริษทั จัดการเกี่ยวกับการรับและจาหน่าย
หลักทรัพย์ การรับเงินปั นผล ดอกเบี้ย และอื่น ๆ
• จัดทาบัญชี และรับรองความถูกต้องของทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมทีร่ บั ฝากไว้
• จัดทาบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม และรับรองความถูกต้อง
• จัดทางบกระทบยอดสาหรับบัญชีเงินฝากของกองทุนทีอ่ ยู่ภายใต้การดูแลของผูด้ ูแลผลประโยชน์
• จัดทารายงานเกี่ยวกับเงินสด และรายละเอียดการคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ และมูลค่าหน่วย
ลงทุนของกองทุน
(16) แจ้งให้บริษทั จัดการทราบในกรณีทบี่ ริษทั จัดการมิได้ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์แ ละตลาดหลักทรัพย์
รวมทัง้ ประกาศหลักเกณฑ์ หรือข้อบังคับอื่นใดทีอ่ อกโดยอาศัยอานาจของกฎหมายดังกล่าวจนก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อกองทุน
(17) จัดทารายงานเสนอต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีบริษทั จัดการกระทาการหรืองดเว้นกระทาการจน
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนหรือไม่ปฏิบตั ติ ามหน้าทีต่ ามมาตรา 125 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 5 วันนับแต่วนั ทีผ่ ดู้ ูแลผลประโยชน์รถู้ งึ เหตุการณ์ดงั กล่าว
(18) ดูแลและตรวจสอบสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานของกองทุนตามทีเ่ ห็นสมควร ทัง้ นี้ จะต้องไม่เข้ามามีอานาจต่อการ
ตัดสินใจและการดาเนินงานของบริษทั จัดการ
(19) ดาเนินการฟ้ องร้องบังคับคดีให้บริษทั จัดการปฏิบตั ติ ามหน้าทีข่ องตนหรือฟ้ องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความ
เสียหายจากบริษทั จัดการ ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทัง้ ปวง หรือเมื่อได้รบั คาสั ่งจากสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สาหรับค่าใช้จ่ายในการฟ้ องร้องบังคับคดีเพื่อประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนในกองทุนให้
เรียกร้องจากทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิ โตรเคมีและเคมีภัณฑ์

7

ข้อผูกพัน
(20) ในกรณีทมี่ ีการเลิกโครงการ หน้าทีผ่ ดู้ ูแลผลประโยชน์จะสิน้ สุดเมื่อผูช้ าระบัญชีได้จดทะเบียนเลิกกองทุนกับสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยในช่วงระยะเวลาทีก่ ารชาระบัญชียงั ไม่สนิ้ สุดผู้ดูแลผลประโยชน์จะรับฝากทรัพย์สนิ ของ
กองทุนจนกว่าจะจดทะเบียนเลิกกองทุน
(21) ในกรณีทผี่ ดู้ ูแลผลประโยชน์หมดหน้าทีล่ งไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ผูด้ ูแลผลประโยชน์นนั ้ ต้องทาหน้าทีผ่ ดู้ ูแลผลประโยชน์
ของกองทุนต่อไปอย่างสมบูรณ์จนกว่าการจัดการโอนทรัพย์สนิ และเอกสารหลักฐานทัง้ หมดของกองทุนนัน้ ตลอดจน
การดาเนินการอื่นใดทีจ่ าเป็ นเพื่อให้การโอนทรัพย์สนิ และเอกสารทัง้ หลายเป็ นไปโดยเรียบร้อยให้แก่ผู้ดูแล
ผลประโยชน์รายใหม่จะเสร็จสิน้ และผูด้ ูแลผลประโยชน์รายใหม่สามารถทาหน้าทีไ่ ด้ทนั ที เว้นแต่บริษทั จัดการหรือผูม้ ี
อานาจตามกฎหมายจะมีคาสั ่งเป็ นอย่างอื่น
(22) แจ้งการเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทารายงานในเรื่องดังกล่าว พร้อมทัง้ แสดงเหตุผล และ
หลักฐานทีไ่ ด้ให้ความเห็นชอบหรือทีไ่ ด้ให้การรับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชย
ราคาจากผู้ดูแลผลประโยชน์ให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน
(23) ทาการรับรองในกรณีทรี่ าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องอันมีสาเหตุเนื่องจากจากปั จจัยภายนอกทีไ่ ม่อาจควบคุมได้ เช่น
จากราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้ สุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซ้อื ขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง
(24) รับรองข้อมูลการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนย้อนหลัง รวมถึงการชดเชยราคากรณีคานวณหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(25) กรณีการชาระบัญชีกองทุน ผูด้ ูแลผลประโยชน์จะดาเนินการเฉลี่ยเงินคืนแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สนิ
คงเหลือทีผ่ ชู้ าระบัญชีระบุ รวมถึงการรับฝากทรัพย์สนิ จนกว่าการชาระบัญชีจะเสร็จสิน้
(26) จดทะเบียนทรัพย์สนิ หรือหลักทรัพย์ทตี่ ้องจดทะเบียนต่อนายทะเบียน หรือผูอ้ อกหลักทรัพย์แล้วแต่กรณี
(27) จัดทาบัญชีและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สนิ ของกองทุนทีร่ บั ฝากไว้ รวมทัง้ จัดทาบัญชีแสดงการรับจ่ายของ
กองทุนด้วย
(28) ผูด้ ูแลผลประโยชน์จะปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีพ่ ระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสานักงานประกาศไว้โดยเคร่งครัด
(29) ดาเนินการอื่น ๆ ตามทีก่ าหนดไว้ในสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ ทัง้ นี้ต้องไม่ขดั ต่อกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศของสานักงาน หรือ ประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ผูด้ ูแลผลประโยชน์มอี านาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบตามทีก่ าหนดไว้ในสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
และตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถึงหน้าทีด่ ูแลรักษาประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วย
ลงทุน และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผูด้ ูแลผลประโยชน์ ผูด้ ูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าทีด่ าเนินการตามทีจ่ าเป็ นเพื่อให้
ผูด้ ูแลผลประโยชน์รายใหม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีต่ ่อไปได้ ซึ่งการดาเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื่อในหนังสือเพื่อ
รับรองความถูกต้องและครบถ้วนของสิง่ ทีส่ ่งมอบให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงผูด้ ูแลผลประโยชน์
ในกรณีทผี่ ู้ดูแลผลประโยชน์กระทาการ งดเว้นกระทาการ หรือละเลยไม่ปฏิบตั หิ น้าที่ ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผูถ้ อื
หน่วยลงทุน ผูถ้ อื หน่วยลงทุนอาจใช้สทิ ธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้ องร้องบังคับคดีกบั ผู้ดูแลผลประโยชน์เพื่อประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทัง้ ปวงได้
ผูด้ ูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทาการอันเป็ นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผูถ้ อื หน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระทา
นัน้ จะเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของผูด้ ูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผูอ้ ่นื เว้นแต่เป็ นการเรียกค่าตอบแทนในการทา
หน้าทีเ่ ป็ นผูด้ ูแลผลประโยชน์ หรือเป็ นการดาเนินการในลักษณะทีเ่ ป็ นธรรมและได้เปิ ดเผยข้อมูลให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทราบ
ก่อนอย่างเพียงพอแล้ว โดยผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีไ่ ด้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน
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ในกรณีที่การดาเนินการใดต้องได้รบั มติของผูถ้ อื หน่วยลงทุน หากบริษทั จัดการกองทุนรวมไม่ดาเนินการขอมติ ให้ผดู้ ูแล
ผลประโยชน์มอี านาจดาเนินการตามทีจ่ าเป็ นเพื่อขอมติของผูถ้ อื หน่วยลงทุนได้
เงื่อนไขการเปลี่ยนผูด้ ูแลผลประโยชน์ :
บริษทั จัดการจะเปลี่ยนตัวผูด้ ูแลผลประโยชน์ได้ ภายใต้เงื่อนไขสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ เมื่อเกิดกรณีในกรณีหนึ่ง
หรือทัง้ หมดดังต่อไปนี้ ทัง้ นี้ โดยได้รบั อนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
(1) เมื่อบริษทั จัดการหรือผูด้ ูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ ายหนึ่งมีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์
โดยบอกกล่าวให้อกี ฝ่ ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
(2) ในกรณีทบี่ ริษทั จัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ ายหนึ่งไม่ปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีไ่ ด้ตกลงไว้ คู่สญ
ั ญา
อีกฝ่ ายหนึ่งอาจบอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้อกี ฝ่ ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์
อักษรเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน
(3) ในกรณีทมี่ กี ารเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการจัดการโครงการหรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายอื่นใด
ในส่วนทีเ่ กี่ยวข้องกับการดาเนินงานของกองทุนรวม และบริษทั จัดการและผูด้ ูแลผลประโยชน์ทงั ้ สองฝ่ ายไม่สามารถตก
ลงกันแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ให้สอดคล้องกับกฎหมายหรือประกาศดังกล่าวได้ เนื่องจาก
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลเป็ นการเพิม่ ภาระหน้าทีแ่ ก่ผดู้ ูแลผลประโยชน์ และผูด้ ูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับ
หน้าทีด่ งั กล่าว ผู้ดูแลผลประโยชน์มสี ทิ ธิบอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้บริษทั จัดการ
ทราบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
(4) ในกรณีทผี่ ถู้ อื หน่วยลงทุนให้ความเห็นชอบมีมติโดยเสียงข้างมากซึ่งคิดตามจานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของ
จานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนรวมเรียกร้องให้มกี ารเปลี่ยนแปลงผูด้ ูแลผลประโยชน์
(5) ในกรณีทผี่ ดู้ ูแลผลประโยชน์มคี ุณสมบัตไิ ม่เป็ นไปตามประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่อง คุณสมบัตขิ อง
ผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม บริษทั จัดการจะดาเนินการให้ผดู้ ูแลผลประโยชน์แก้ไขคุณสมบัตใิ ห้ถูกต้องภายใน
15 วันนับแต่วนั ทีบ่ ริษทั จัดการทราบเหตุดงั กล่าว และจะแจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ทีแ่ ก้ไขเสร็จสิน้
ในกรณีทผี่ ู้ดูแลผลประโยชน์มไิ ด้แก้ไขคุณสมบัตใิ ห้ถูกต้องภายในกาหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง บริษทั จัดการจะขออนุญาต
เปลี่ยนผูด้ ูแลผลประโยชน์ต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแต่วนั ทีค่ รบกาหนดเวลาดังกล่าว และ
เมื่อได้รบั อนุญาตแล้ว บริษทั จัดการจะแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์รายใหม่โดยพลัน ทัง้ นี้ เว้นแต่สานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. มีคาสั ่งเป็ นอย่างอื่น
(6) ในกรณีทผี่ ดู้ ูแลผลประโยชน์นาข้อมูลต่างๆ ทีเ่ กี่ยวกับการจัดการกองทุนรวมหรือข้อมูลอื่นทีเ่ กี่ยวข้องไปเปิ ดเผย หรือใช้
ในทางทีก่ ่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนรวม หรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผดู้ ูแลผลประโยชน์เอง บริษทั
จัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ได้
(7) เมื่อมีผใู้ ดเสนอหรือยื่นคาร้องต่อศาลหรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในส่วนทีเ่ กี่ยวกับผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน
รวม (ก) เพื่อเลิกกิจการหรือเพื่อการอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน หรือ (ข) เพื่อฟื้ นฟูกจิ การ ประนอมหนี้ หรือผ่อนผันการชาระ
หนี้ จัดการทรัพย์สนิ ชาระบัญชีเพื่อเลิกกิจการ หรือร้องขอในลักษณะอื่นใดทีค่ ล้ายคลึงกันภายใต้กฎหมายปั จจุบนั หรือที่
จะมีขน้ึ ในอนาคต
(8) เมื่อมีคาสั ่งศาลให้ผดู้ ูแลผลประโยชน์เป็ นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทกั ษ์ทรัพย์เด็ดขาด
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิ โตรเคมีและเคมีภัณฑ์
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เมื่อการเป็ นผูด้ ูแลผลประโยชน์สนิ้ สุดลง ผูด้ ูแลผลประโยชน์นนั ้ จะต้องทาหน้าทีผ่ ดู้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมต่อไป
อย่างสมบูรณ์จนกว่าการโอนทรัพย์สนิ และเอกสารหลักฐานทัง้ หมดของกองทุนรวมจะเสร็จสิน้ ตลอดจนการดาเนินการอื่นใด
ทีจ่ าเป็ นเพื่อให้การโอนทรัพย์สนิ และเอกสารทัง้ หลายให้แก่ผดู้ ูแลผลประโยชน์รายใหม่เป็ นไปโดยเรียบร้อย และผูด้ ูแล
ผลประโยชน์รายใหม่สามารถทาหน้าทีไ่ ด้ทนั ที เว้นแต่บริษทั จัดการหรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะมีคาสั ่งเป็ นอย่าง
อื่น
ในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์กระทาการอันเป็ นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีไ่ ม่เข้าข้อยกเว้น
ให้กระทาได้ หากเป็ นกรณีที่มนี ัยสาคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมมีอานาจบอกเลิกสัญญา
แต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ได้
สถานทีเ่ ก็บรักษาทรัพย์สนิ กองทุนรวม :
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ (ไทย) จากัด (มหาชน)
เลขที่ 100 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ (02) 724-4000
และ/หรือ บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชัน้ 6
62 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2229-2800
3. ผู้สอบบัญชี :
ชื่อ : นางสาว สุมาลี รีวราบัณฑิต
ทีอ่ ยู่ : บริษทั สานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จากัด
193/136-137 อาคารเลครัชดา
ออฟฟิ ช คอมเพล็กซ์ ชัน้ 33 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2264-0777, 0-2661-9190
โทรสาร 0-2264-0789-90
E-mail : eybkk@mozart.inet.co.th
ชื่อ : นางสาว รัตนา จาละ
ทีอ่ ยู่ : บริษทั สานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จากัด
193/136-137 อาคารเลครัชดา
ออฟฟิ ช คอมเพล็กซ์ ชัน้ 33 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2264-0777, 0-2661-9190
โทรสาร 0-2264-0789-90
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิ โตรเคมีและเคมีภัณฑ์
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E-mail : eybkk@mozart.inet.co.th
ชื่อ : นาง นงลักษณ์ พุ่มน้อย
ทีอ่ ยู่ : บริษทั สานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จากัด
193/136-137 อาคารเลครัชดา
ออฟฟิ ช คอมเพล็กซ์ ชัน้ 33 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2264-0777, 0-2661-9190
โทรสาร 0-2264-0789-90
E-mail : eybkk@mozart.inet.co.th
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
4. นายทะเบียนหน่ วยลงทุน :
ชื่อ : บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด
ทีอ่ ยู่ : 44 อาคารซีไอเอ็มบี ไทย ชัน้ 16 ถ.หลังสวน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร.0-2686-9500
5. ผู้จดั จาหน่ าย :
ไม่มี
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามทีร่ ะบุในสัญญาแต่งตัง้ (ถ้ามี) ทัง้ นี้ สัญญาดังกล่าวจะไม่ขดั ต่อประกาศหรือกฎหมาย
ต่าง ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง
6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน :
ชื่อ : ฟิ นันซ่า จากัด บล.
ทีอ่ ยู่ : บริษทั หลักทรัพย์ ฟิ นันซ่า จากัด
อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชัน้ 20 48/45 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0-2697-3875 โทรสาร 0-2697-3880
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
1. สิทธิของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(1) ได้รบั ค่าธรรมเนียมตามทีร่ ะบุไว้ในสัญญาแต่งตัง้ ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
(2) บอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ เป็ นผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนตามเงื่อนไขทีก่ าหนดไว้ในสัญญาแต่งตัง้ ผูส้ นับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืน
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิ โตรเคมีและเคมีภัณฑ์
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2. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(1) ให้จดั วางเอกสารเผยแพร่ ณ สานักงานใหญ่และสาขา (ถ้ามี) ของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเกี่ยวกับกองทุน
รวมทัง้ ดาเนินการด้วยความร่วมมือของบริษทั จัดการในการเผยแพร่มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคา
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน รวมทัง้ ข้อมูลและเอกสารอันจาเป็ น
(2) แจกจ่ายหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญทีผ่ ลู้ งทุนควรทราบ ใบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน ใบคาสั ่งซื้อหน่วยลงทุน ใบ
คาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน หรือเอกสารการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายหรือเอกสารอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง
กับกองทุนรวม
(3) รับเอกสารและตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของเอกสารทีใ่ ช้ในการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนและ
เอกสารอื่นๆทีเ่ กี่ยวข้อง
(4) ตรวจสอบเอกสารการแสดงตน อาทิ บัตรประชาชน บัตรข้าราชการ ว่าตรงกับชื่อของผูถ้ อื หน่วยลงทุนของกองทุนใน
การทาธุรกรรมกับกองทุน
(5) รับชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน หรือชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน ทัง้ นี้ ตามเงื่อนไขทีร่ ะบุไว้
ในโครงการ
(6) ยืนยันการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ส่งมอบหรือรับมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกากับ
ภาษี และเอกสารอื่นใดทีเ่ กี่ยวข้อง
(7) คืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผสู้ ั ่งซื้อทีไ่ ม่ได้รบั การจัดสรรหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขทีร่ ะบุไว้ในโครงการ
(8) ให้ความร่วมมือกับบริษทั จัดการในการแจ้งหรือติดต่อกับผูส้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุน หรือผูถ้ อื หน่วยลงทุนเมื่อมีความจาเป็ น
ทีจ่ ะต้องแจ้งหรือติดต่อเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของผูส้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุน หรือผูถ้ อื หน่วยลงทุน หรือเมื่อมีเหตุจาเป็ นอื่น
ใด
(9) ทาการอื่นใดทีเ่ กี่ยวข้องกับหน้าทีด่ งั กล่าวข้างต้น
(10) ดาเนินการอื่นๆ ตามทีก่ าหนดไว้ในสัญญาแต่งตัง้ ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ตลอดจนหน้าทีแ่ ละความ
รับผิดชอบของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนตามหลักเกณฑ์ และวิธกี ารทีพ่ ระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสานักงาน ก.ล.ต. รวมถึงกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
7. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) : ไม่มี
8. ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายที่ไม่ได้เป็ นผู้ดูแลสภาพคล่อง) : ไม่มี
9. ที่ปรึกษา :
9.1. ทีป่ รึกษาการลงทุน :
ไม่มี
9.2.ทีป่ รึกษากองทุน :
ทีป่ รึกษาทางการเงินในการจัดตัง้ กองทุน
บริษทั หลักทรัพย์ ฟิ นันซ่า จากัด
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิ โตรเคมีและเคมีภัณฑ์

12

ข้อผูกพัน
อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชัน้ 20 เลขที่ 48/45 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0-2697-3800 โทรสาร 0-2638-0301
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
1. สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของทีป่ รึกษาทางการเงินในการจัดตัง้ กองทุนเปิ ดดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิ โตรเคมี
และเคมีภณ
ั ฑ์
(1) ได้รบั ค่าธรรมเนียมจากกองทุนเปิ ดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิ โตรเคมีและเคมีภัณฑ์ สาหรับการทา
หน้าทีเ่ ป็ นทีป่ รึกษาทางการเงินในการจัดตัง้ กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิ โตรเคมีและ
เคมีภัณฑ์ และมีสทิ ธิต่าง ๆ ตามสัญญาว่าจ้างทีป่ รึกษาทางการเงินในการจัดตัง้ กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจ
พลังงานและธุรกิจปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์
(2) ศึกษาวิเคราะห์รูปแบบ วิธีการจัดตัง้ กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิ โตรเคมีและเคมีภัณฑ์
รวมถึงการดาเนินการจัดตัง้ กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิ โตรเคมีและเคมีภัณฑ์ โดยศึกษา
กฎเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ความต้องการของนักลงทุน รวมทัง้ ข้อมูลอื่นที่
เกี่ยวข้อง
(3) เสนอข้อพิจารณาและกาหนดโครงสร้างทีเ่ หมาะสมในการจัดตัง้ กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิ
โตรเคมีและเคมีภัณฑ์ โดยอย่างน้อยจะต้องครอบคลุมถึง
• การให้คาปรึกษาในการจัดตัง้ กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์
• การให้คาปรึกษาในการจัดโครงสร้างกองทุนเปิ ดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์ที่
เหมาะสมและตอบสนองความต้องการของนักลงทุน
• การให้คาปรึกษาในการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุน โดยจะมีบทบาทในการกาหนดกลยุทธ์และวางแผนการจัด
จาหน่าย ซึ่งจะครอบคลุมถึงเรื่องช่องทางการจาหน่าย และการกาหนดกลุ่มนักลงทุนเป้ าหมาย
• การให้คาปรึกษาและประสานงานในการจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ (ถ้ามี) และการประสานงานกับผู้วเิ คราะห์
ต่างประเทศ และ MSCI
(4) ตรวจสอบเอกสารทีบ่ ริษทั จัดการจะดาเนินการยื่นต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อ
จัดตัง้ กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์ ให้มเี นื้อหาสาระครอบคลุม
นโยบายและวัตถุประสงค์ของกองทุน
(5) ประสานงานกับทีป่ รึกษากฎหมายในการให้คาปรึกษาด้านกฎหมายและกฎ ก.ล.ต. และกฎระเบียบของตลาด
หลักทรัพย์และหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องในการจัดตัง้ กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิ โตรเคมีและ
เคมีภัณฑ์
ทัง้ นี้ ทีป่ รึกษาทางการเงินในการจัดตัง้ กองทุนเปิ ดดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิ โตรเคมีและเคมีภัณฑ์ ไม่มอี านาจ
ใดๆ ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุนรวม
หมายเหตุ (ทีป่ รึกษากองทุน) :
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะแต่งตัง้ เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการแต่งตัง้ บุคคล คณะบุคคล และ/หรือนิตบิ ุคคลเพื่อ
เป็ นทีป่ รึกษากองทุนในภายหลัง โดยไม่ถอื ว่าเป็ นการแก้ไขเพิม่ เติมโครงการ ทัง้ นี้ ทีป่ รึกษากองทุนทีบ่ ริษทั จัดการจะ
แต่งตัง้ ขึน้ ดังกล่าวจะไม่มอี านาจควบคุมการดาเนินการของบริษัทจัดการแต่อย่างใด
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิ โตรเคมีและเคมีภัณฑ์
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10. ผู้ประกัน (กรณี กองทุนมีประกัน) : ไม่มี
11. ผู้รบั มอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : ไม่มี
12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่ วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : ไม่มี
13. สิ ทธิ หน้ าที่และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่ วยลงทุน :
13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน :
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนมีสทิ ธิในการขายคืนหน่วยลงทุนให้กบั บริษทั จัดการหรือผ่านตัวแทน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทาการขายหรือรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน ตามทีก่ าหนดไว้ในข้อ 16. “การรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน. ของโครงการจัดการทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
13.2. สิทธิในการรับเงินปั นผล :
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนมีสทิ ธิทจี่ ะได้รบั การจัดสรรกาไรในรูปของเงินปั นผลจากองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีร่ ะบุไว้ในข้อ
14. “กาหนดเวลาและวิธกี ารจ่ายเงินปั นผลแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน”
13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน :
1. ข้อจากัดการโอนหน่วยลงทุน
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ในกรณีดงั ต่อไปนี้
(1) การโอนหน่วยลงทุนให้บดิ า มารดา บุตร และคู่สมรสของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
(2) การโอนหน่วยลงทุนตามคาสั ่งศาล หรือโดยผลของกฎหมาย
(3) การโอนหน่วยลงทุนในกรณีพเิ ศษอื่นๆ ทีบ่ ริษทั จัดการเห็นสมควรและอนุมตั ใิ ห้โอนได้
บริษทั จัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการโอนหน่ วยลงทุน ในกรณีทกี่ ารถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือ
กลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินข้อจากัดการถือหน่วยลงทุน
2. วิธกี ารโอนหน่วยลงทุน
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีป่ ระสงค์จะโอนหน่วยลงทุน จะต้องดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) กรอกแบบคาขอโอนหน่วยลงทุนตามทีบ่ ริษทั จัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนกาหนด พร้อมทัง้ ลงลายมือชื่อผูโ้ อน
และผูร้ บั โอน และยื่นคาขอโอนหน่วยลงทุนดังกล่าวพร้อมเอกสารทีก่ าหนดแก่นายทะเบียนหน่วยลงทุน ในกรณีทผี่ รู้ บั
โอนยังไม่มบี ญ
ั ชีกองทุนกับบริษทั จัดการ ผูร้ บั โอนจะต้องดาเนินการขอเปิ ดบัญชีกองทุนตามวิธกี ารทีก่ าหนดไว้ใน
โครงการก่อน แล้วผูโ้ อนจึงทาการโอนหน่วยลงทุนให้ผรู้ บั โอนได้
(2) ผูโ้ อนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 15.3 เรื่อง “ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากผูส้ ั ่งซื้อ
หรือผูถ้ อื หน่วยลงทุน”
(3) หลังจากทีไ่ ด้รบั ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนจากผูโ้ อนแล้ว นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบใบเสร็จรับเงิน และ
ใบกากับภาษี พร้อมสาเนาคาขอโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผโู้ อนไว้เป็ นหลักฐาน
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นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะบันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุนและออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผโู้ อนและผูร้ บั โอน
หน่วยลงทุน ภายใน 30 วันนับแต่วนั ทีน่ ายทะเบียนหน่วยลงทุนได้รบั คาขอโอนหน่วยลงทุนถูกต้องสมบูรณ์ ทัง้ นี้ ผูร้ บั โอน
หน่วยลงทุนจะมีสทิ ธิในฐานะผูถ้ อื หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามข้อ “สิทธิประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุน” ได้ต่อเมื่อนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนได้บนั ทึกชื่อผูร้ บั โอนหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ ว
13.4. ข้อจากัดการโอนหน่วยลงทุน :
13.5. สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิม่ เติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธจี ดั การ :
13.5.1 ผูถ้ อื หน่วยลงทุนมีสทิ ธิลงมติเพื่อให้บริษทั จัดการทาการแก้ไขเพิม่ เติมโครงการจัดการกองทุนโดยบริษทั จัดการจะกระทา
การตามหัวข้อ "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 เว้นแต่กรณีทมี่ ีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิด
ดังกล่าวมีผถู้ อื หน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผูถ้ อื หน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจานวนทีถ่ อื อยู่
13.6. สิทธิในการได้รบั เงินคืนเมื่อเลิกโครงการ :
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนมีสทิ ธิทจี่ ะได้รบั เงินคืนเมื่อเลิกโครงการ โดยบริษทั จัดการจะจัดให้มผี ชู้ าระบัญชีทสี่ านักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. เห็นชอบเป็ นผูช้ าระบัญชี โดยจะได้ดาเนินการให้มกี ารจาหน่ายทรัพย์สนิ ของโครงการ ชาระภาระหนี้สนิ และแจกจ่าย
เงินคืนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนตามวิธกี ารทีร่ ะบุไว้ในข้อ “การชาระบัญชีกองทุนรวม และวิธกี ารเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผถู้ อื หน่วย
ลงทุนเมื่อเลิกโครงการ”
13.7. สิทธิประโยชน์อ่นื ๆ :
1. สิทธิในการจานาหน่วยลงทุน
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิ โตรเคมีและเคมีภัณฑ์ สามารถนาหน่ วยลงทุน
ไปจานาได้ตามกฎหมาย
2. สิทธิในการได้รบั ชาระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นแทนเงิน
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนมีสทิ ธิได้รบั ชาระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นแทนเงินได้ ในกรณีทกี่ องทุน
รวมไม่สามารถชาระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนได้ตามทีก่ าหนดในข้อ 21. “การชาระค่ารับซื้อคืน
หน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นแทนเงิน”
3. สิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผูถ้ อื หน่วยลงทุน
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีป่ ระสงค์จะแจ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลทีไ่ ด้แจ้งไว้เมื่อเปิ ดบัญชีผถู้ อื หน่วยลงทุนหรือเมื่ อเปิ ดบัญชี
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิ โตรเคมีและเคมีภัณฑ์ ต้องกรอกใบคาขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล
และยื่นให้แก่บริษทั จัดการหรือนายทะเบียนเพื่อแก้ไขข้อมูล โดยผูถ้ อื หน่วยลงทุนต้องยื่นเอกสารประกอบ (ถ้ามี) เพื่อให้
นายทะเบียนดาเนินการแก้ไขข้อมูลในทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนหรือบัญชีกองทุนต่อไป โดยผูถ้ อื หน่วยลงทุนต้องรับทราบ
และยินยอมทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขทีก่ าหนดในใบคาขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล
4. สิทธิในการได้รบั ประโยชน์ต่างๆ ทีก่ องทุนเปิ ดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์ จัดไว้ให้
สาหรับผูถ้ อื หน่วยลงทุน
ในอนาคต เมื่อได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษทั จัดการอาจจัดหาสิทธิประโยชน์ต่างๆ
ให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิ โตรเคมีและเคมีภัณฑ์ เพิม่ เติม โดยผูถ้ อื
หน่วยลงทุนมีสทิ ธิทจี่ ะได้รบั ประโยชน์นี้อย่างเท่าเทียมกันทุกราย ทัง้ นี้ บริษทั จัดการถือว่าได้รบั มติจากผูถ้ อื หน่วยลงทุน
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิ โตรเคมีและเคมีภัณฑ์
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แล้ว อย่างไรก็ตาม สิทธิประโยชน์ต่างๆ เหล่านี้มไิ ด้ช่วยให้ระดับความเสีย่ งและผลตอบแทนจากการลงทุนของผูถ้ อื
หน่วยลงทุนเปลี่ยนแปลงเพิม่ ขึน้ หรือลดลง
อนึ่ง เนื่องจากบริษทั จัดการเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดหาสิทธิประโยชน์ต่างๆ เอง บริษทั จัดการจึงขอสงวน
สิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้สทิ ธิประโยชน์ต่างๆ ในอนาคตได้ โดยจะแจ้งให้ผู้
ถือหน่วย ลงทุนทราบก่อน
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนมีความรับผิดจากัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนทีย่ งั ส่งใช้แก่บริษทั จัดการกองทุนรวมไม่ครบ
การทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ไม่ว่าในทอดใด ๆ
ให้ถอื ว่าผูถ้ อื หน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับทีจ่ ะผูกพันตามข้อกาหนดในข้อผูกพันซึ่งลงนามโดยผูด้ ูแลผลประโยชน์ที่
ได้รบั การแต่งตัง้ จากบริษทั จัดการกองทุนรวมโดยชอบ
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนมีสทิ ธิเรียกให้บริษทั จัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่า
ส่วนของทุนของกองทุนรวมทีต่ นถือ ทัง้ นี้ ในกรณีทมี่ กี ารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รบั ประโยชน์ตอบ
แทนหรือการคืนเงินทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็ นไปตามข้อกาหนดของหน่วยลงทุนชนิด นัน้ ๆ ด้วย
13.8. อื่น ๆ :
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนมีความรับผิดจากัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนทีย่ งั ส่งใช้แก่บริษทั จัดการกองทุนรวมไม่ครบ
การทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้
ถือว่าผูถ้ อื หน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับทีจ่ ะผูกพันตามข้อกาหนดในข้อผูกพันซึ่งลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ทไี่ ด้รบั
การแต่งตัง้ จากบริษทั จัดการกองทุนรวมโดยชอบ
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนมีสทิ ธิเรียกให้บริษทั จัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วน
ของทุนของกองทุนรวมทีต่ นถือ ทัง้ นี้ ในกรณีทมี่ กี ารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รบั ประโยชน์ตอบแทนหรือ
การคืนเงินทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็ นไปตามข้อกาหนดของหน่วยลงทุนชนิดนัน้ ๆ ด้วย
14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิ ทธิ ในหน่ วยลงทุน :
14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
- หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
- ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน
14.2. เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ :
(1) โครงการจัดการจะใช้ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) โดยบริษทั จัดการจะดาเนินการให้นายทะเบียนหน่วย
ลงทุนทาการบันทึกชื่อผูส้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุนเป็ นผูถ้ อื หน่วยลงทุนในทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนตามรายละเอียดใน “ใบ
คาขอเปิ ดบัญชีกองทุนและ/หรือบัญชีผถู้ อื หน่วยลงทุน” และ “ใบคาสั ่งซื้อหน่วยลงทุน” เมื่อผูส้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุนได้
ชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนครบถ้วนแล้ว
(2) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออก “หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกากับภาษี และ/หรือเอกสาร/
ข้อความใดซึ่งไม่จากัดรูปแบบและวิธกี ารอันสามารถเป็ นหลักฐานยืนยันการทารายการสั ่งซื้อขายหน่วยลงทุน
ดังกล่าวได้ ” ทุกครัง้ ทีม่ ีการสั ่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน เพื่อเป็ นการยืนยันจานวนหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ อื หน่วย
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ลงทุน และจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกากับภาษีและ/หรือเอกสาร/ข้อความใดซึ่ง
ไม่จากัดรูปแบบและวิธกี ารอันสามารถเป็ นหลักฐานยืนยันการทารายการสั ่งซื้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ ให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทาการนับแต่วนั ทาการถัดจากวันที่ปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก หรือภายใน
4 วันทาการนับแต่วนั ทาการถัดจากวันทีท่ ารายการนัน้ ๆ ทัง้ นี้ ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถแสดงความประสงค์ขอรับ
หนังสือเพื่อรับรองการถือหน่วยลงทุน ณ ขณะใดขณะหนึ่งได้ โดยติดต่อยังบริษทั จัดการ หรือผูส้ นับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืน อนึ่งเอกสารหลักฐานต่าง ๆ จะจัดส่งโดยทางไปรษณีย์ หรือให้ผสู้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็ น
ผูม้ อบให้ และ/หรือวิธกี ารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการกาหนดและเห็นว่าเหมาะสมโดยเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของผูส้ ั ่งซื้อ
แล้วแต่กรณี
นายทะเบียนหน่วยลงทุนและ/หรือบริษทั จัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหน่วยลงทุนทีป่ รากฏในทะเบียนผูถ้ อื
หน่วยลงทุนและในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนทีน่ ายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ส่งให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนฉบับ
ล่าสุดเป็ นรายการทีเ่ ป็ นปั จจุบนั และถูกต้อง
(3) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดาเนินการให้มีการออกและจัดส่ง “รายงานการถือหน่วยลงทุน” ซึ่งได้รบั การปรับปรุง
รายการให้เป็ นปั จจุบนั ณ วันทาการสุดท้ายของทุกไตรมาสตามปี ปฏิทนิ ให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนทีม่ ชี ่อื ปรากฏอยู่
ในสมุดทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน ณ วันทาการสุดท้ายของงวดนัน้ ๆ ทางไปรษณีย์ และ/หรือวิธกี ารอื่นใดทีบ่ ริษทั
จัดการกาหนดและเห็นว่าเหมาะสมโดยเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุน
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข/เปลี่ยนแปลง/เพิม่ เติม เอกสาร ข้อความ รวมถึงวิธกี ารแจ้ง และ/หรือ
การดาเนินการใดๆ เพื่อเป็ นหลักฐานการยืนยันจานวนหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนในอนาคต โดยบริษทั
จัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนการแก้ไข/เปลี่ยนแปลง/เพิม่ เติม นัน้ ทัง้ นี้ เป็ นไปเพื่อประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วย
ลงทุนเป็ นสาคัญ
บริษทั จัดการกองทุนรวมจะจัดทาหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน เพื่อให้ผถู้ อื หน่วยลงทุน
สามารถใช้อ้างอิงต่อบริษทั จัดการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได้
ในกรณีทผี่ ถู้ อื หน่วยลงทุนจาเป็ นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษทั จัดการกองทุนรวมต้องจัดทาใบหน่วยลงทุนมอบ
ให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน
15. กาหนดเวลา วิ ธีการ และข้อจากัดในการจ่ายเงิ นปันผลแก่ผ้ถู ือหน่ วยลงทุน :
บริษทั จัดการจะจ่ายเงินปั นผลตามทีก่ าหนดไว้ในหัวข้อ “นโยบายจ่ายเงินปั นผล” โดยในกรณีทมี่ ีการจ่ายเงินปั นผล บริษทั
จัดการจะดาเนินการจ่ายเงินปั นผลโดยปฏิบตั ดิ งั นี้
1. บริษทั จัดการจะปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อรับเงินปั นผลภายใน 30 วันทาการนับจากวันสิน้ งวดบัญชี
วันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี และในวันอื่นๆ กรณีทมี่ กี ารจ่ายเงินปั นผลเพิม่ เติมตามทีบ่ ริษทั จัดการพิจารณาเห็นสมควร
2. ผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีม่ สี ทิ ธิได้รบั เงินปั นผลต้องเป็ นผูถ้ อื หน่วยทีม่ ชี ่อื ปรากฏอยู่ในทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน ณ วันปิ ดสมุด
ทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อรับเงินปั นผล
3. บริษทั เปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายเงินปั นผล วันปิ ดทะเบียนผู้ถอื หน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปั นผล และอัตราเงินปั น
ผลของกองทุน ด้วยวิธกี ารทีเ่ หมาะสมดังต่อไปนี้
(1) เปิ ดเผยข้อมูลผ่านช่องทางทีผ่ ลู้ งทุนทัวไปสามารถเข้
่
าถึงได้ เว้นแต่เป็ นกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน
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(2) แจ้งผูด้ ูแลผลประโยชน์ และผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีม่ ชี ่อื อยู่ในทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน รวมถึงผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีถ่ อื
หน่วยลงทุนชนิดไม่ระบุช่อื ผูถ้ อื เมื่อได้รบั การร้องขอ
4. บริษทั จัดการจะจ่ายเงินปั นผลเป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั ่งจ่ายในนามผูถ้ อื หน่วยลงทุนและจัดส่งให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตามทีอ่ ยู่ทผี่ ถู้ อื หน่วยลงทุนระบุไว้ในแบบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน หรือนาเช็คเข้าบัญชีเงินฝากของผู้
ถือหน่วยลงทุนตามทีร่ ะบุไว้ในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน ทัง้ นี้ บริษัทจัดการจะดาเนินการให้มีการจ่ายเงินปั นผลภายใน 30
วันนับแต่วนั ปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อรับเงินปั นผล
ในกรณีทผี่ ถู้ อื หน่วยลงทุนไม่ใช้สทิ ธิขอรับเงินปั นผลจานวนใดภายในอายุความใช้สทิ ธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ บริษทั จัดการจะไม่นาเงินดังกล่าวไปใช้เพื่อการอื่นใดนอกจากเพื่อประโยชน์ของกองทุน
16. วิ ธีการชาระเงิ นหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผ้ถู ือหน่ วยลงทุน :
การรับชาระหนี้เพื่อกองทุนรวมด้วยทรัพย์สนิ อื่น :
หากมีการผิดนัดชาระหนี้หรือมีพฤติการณ์ว่าผูอ้ อกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมจะไม่สามารถ
ชาระหนี้ได้ บริษทั จัดการจะรับชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สนิ อื่นทัง้ ทีเ่ ป็ นหลักประกันและมิใช่หลักประกันเพื่อกองทุนรวมตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารในการจัดการกองทุนรวมในกรณีทผี่ อู้ อกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตาม
สิทธิเรียกร้องผิดนัดชาระหนี้ ดังนี้
1. กรณีทบี่ ริษทั จัดการได้บนั ทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็ นศูนย์
1.1 เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็ นศูนย์ ผูถ้ อื หน่วยลงทุนทุกรายทีม่ ชี ่อื อยู่ในทะเบียนผูถ้ อื
หน่วยลงทุน ณ วันทีบ่ ริษทั จัดการได้บนั ทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็ นศูนย์เป็ นผูม้ สี ทิ ธิในเงินได้สุทธิ
จากทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการรับชาระหนี้
1.2 เมื่อได้รบั ทรัพย์สนิ มาจากการรับชาระหนี้ บริษทั จัดการจะไม่นาทรัพย์สนิ ดังกล่าวและเงินได้สุทธิจากทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จาก
การรับชาระหนี้ มารวมคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม และจะจาหน่ายทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการรับชาระหนี้ใน
โอกาสแรกทีส่ ามารถกระทาได้โดยคานึงถึงประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ เว้นแต่กรณีทผี่ ถู้ อื หน่วยลงทุนทีม่ ี
สิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการรับชาระหนี้ตกลงรับชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สินดังกล่าวแทนเงิน ทัง้ นี้ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ มาคมบริษทั จัดการลงทุนกาหนดโดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ในระหว่างทีบ่ ริษทั จัดการยังไม่สามารถจาหน่ ายทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการรับชาระหนี้ บริษทั จัดการอาจจัดหาผลประโยชน์
จากทรัพย์สนิ นัน้ ได้ และในกรณีทมี่ คี ่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สนิ บริษทั จัดการจะจ่ายจากเงินสารองรายได้หรือ
ผลประโยชน์ทไี่ ด้จากการบริหารทรัพย์สนิ นัน้
1.3 เมื่อมีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการรับชาระหนี้ด้วยทรัพย์สนิ อื่นในแต่ละครัง้ บริษทั จัดการจะเฉลี่ยเงินได้สุทธิ
จากทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการรับชาระหนี้คนื ให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนทีม่ สี ทิ ธิในเงินได้สุทธินัน้ ภายใน 45 วันนับตัง้ แต่วนั ถัด
จากวันทีม่ เี งินได้สุทธิ และจะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเฉลี่ยเงินคืนไปยังสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15
วันทาการนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันทีบ่ ริษทั จัดการได้เฉลี่ยเงินคืน เว้นแต่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผัน
ระยะเวลาการเฉลี่ยเงินคืนเป็ นอย่างอื่น
ในการเฉลี่ยเงินคืนแต่ละครัง้ ตามข้อ 5.1.3 หากบริษทั จัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่า เงินได้สุทธิจากทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จาก
การรับชาระหนี้ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน บริษทั จัดการอาจนาเงินได้สุทธิ
ดังกล่าวไปรวมจ่ายในโอกาสแรกทีก่ ารเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผถู้ อื หน่ วยลงทุนจะคุม้ กับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ทัง้ นี้ หากได้มี
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิ โตรเคมีและเคมีภัณฑ์
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การจาหน่ายทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการรับชาระหนี้จนครบถ้วนและปรากฏว่าเงินได้สุทธินัน้ ไม่คมุ้ กับภาระค่าใช้จ่ายในการ
เฉลี่ยเงินคืน บริษทั จัดการอาจนาเงินได้สุทธิดงั กล่าวมารวมคานวณเป็ นมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนก็ได้
1.4 เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็ นศูนย์แล้ว ต่อมาปรากฎว่ากองทุนรวมได้รบั ชาระหนี้ตามตรา
สารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็ นเงิน บริษทั จัดการจะปฏิบตั ติ ามความในข้อ 5.1.3 โดยอนุโลม
2. กรณีทบี่ ริษทั จัดการไม่ได้บนั ทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็ นศูนย์
2.1 ก่อนการรับชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สนิ อื่นทีม่ ใิ ช่หลักประกันในแต่ละครัง้ บริษทั จัดการจะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ อื
หน่วยลงทุนโดยมติพเิ ศษและบริษทั จัดการจะระบุรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนรวมจะได้จากการรับชาระหนี้
มูลค่าของทรัพย์สนิ ประมาณการค่าใช้จ่าย พร้อมเหตุผลและความจาเป็ นในการรับชาระหนี้
2.2 เมื่อได้รบั ทรัพย์สนิ มาจากการรับชาระหนี้ บริษทั จัดการจะนาทรัพย์สนิ ดังกล่าวมารวมคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของ
กองทุนรวมโดยจะกาหนดราคาทรัพย์สนิ นัน้ เพื่อใช้ในการคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์
และวิธกี ารทีส่ ามาคมบริษทั จัดการลงทุนกาหนดโดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะ
ดาเนินการกับทรัพย์สนิ ดังกล่าวดังนี้
(1) กรณีเป็ นทรัพย์สนิ ประเภททีก่ องทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษทั จัดการอาจมีไว้ซ่งึ ทรัพย์สนิ ดังกล่าว
ต่อไปเพื่อเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมก็ได้
(2) กรณีเป็ นทรัพย์สนิ ประเภททีก่ องทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษทั จัดการจะจาหน่ายทรัพย์สนิ ดังกล่าว
ในโอกาสแรกทีส่ ามารถกระทาได้โดยคานึงถึงประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ และในระหว่างทีบ่ ริษทั
จัดการยังไม่สามารถจาหน่ ายทรัพย์สนิ ดังกล่าว บริษทั จัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ ดังกล่าว
ในกรณีทมี่ ีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สนิ บริษทั จัดการจะจ่ายจากทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม
3. ในกรณีทมี่ พี ฤติการณ์ว่าผูอ้ อกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชาระหนี้ได้ บริษทั จัดการจะ
ดาเนินการให้ผถู้ อื หน่วยทุกรายทีม่ ชี ่อื อยู่ในทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน ณ วันทีม่ พี ฤติการณ์ว่าผูอ้ อกตราสารแห่งหนี้หรือ
ลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชาระหนี้ได้ เป็ นผูม้ สี ทิ ธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สนิ อื่นทีไ่ ด้จากการรับชาระหนี้กไ็ ด้
ทัง้ นี้ ในการดาเนินการดังกล่าว บริษทั จัดการไม่ต้องนาตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องนัน้ มารวมคานวณมูลค่าทรัพ ย์สนิ
สุทธิของกองทุนรวม
4. การรับชาระหนี้เพื่อกองทุนรวมด้วยทรัพย์สนิ อื่น :
หากมีการผิดนัดชาระหนี้หรือมีพฤติการณ์ว่าผูอ้ อกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมจะไม่
สามารถชาระหนี้ได้ บริษทั จัดการจะรับชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สนิ อื่นทัง้ ทีเ่ ป็ นหลักประกันและมิใช่หลักประกันเพื่อกองทุนรวม
ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารในการจัดการกองทุนรวมในกรณีทผี่ อู้ อกตราสารแห่งหนี้
หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชาระหนี้ ดังนี้
4.1 กรณีทบี่ ริษทั จัดการได้บนั ทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็ นศูนย์
4.1.1 เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็ นศูนย์ ผูถ้ อื หน่วยลงทุนทุกรายทีม่ ชี ่อื อยู่ในทะเบียนผู้
ถือหน่วยลงทุน ณ วันทีบ่ ริษทั จัดการได้บนั ทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็ นศูนย์เป็ นผูม้ สี ทิ ธิในเงิน
ได้สุทธิจากทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการรับชาระหนี้
4.1.2 เมื่อได้รบั ทรัพย์สนิ มาจากการรับชาระหนี้ บริษทั จัดการจะไม่นาทรัพย์สนิ ดังกล่าวและเงินได้สุทธิจากทรัพย์สนิ ที่
ได้จากการรับชาระหนี้ มารวมคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม และจะจาหน่ายทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการ
รับชาระหนี้ในโอกาสแรกทีส่ ามารถกระทาได้โดยคานึงถึงประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ เว้นแต่กรณีที่
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิ โตรเคมีและเคมีภัณฑ์
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ผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีม่ สี ทิ ธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการรับชาระหนี้ตกลงรับชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สนิ
ดังกล่าวแทนเงิน ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ มาคมบริษัทจัดการลงทุนกาหนดโดยได้รบั ความเห็นชอบ
จากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ในระหว่างทีบ่ ริษทั จัดการยังไม่สามารถจาหน่ ายทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการรับชาระหนี้ บริษทั จัดการอาจจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ นัน้ ได้ และในกรณีทมี่ คี ่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สนิ บริษทั จัดการจะจ่ายจากเงิน
สารองรายได้หรือผลประโยชน์ทไี่ ด้จากการบริหารทรัพย์สนิ นัน้
4.1.3 เมื่อมีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการรับชาระหนี้ด้วยทรัพย์สนิ อื่นในแต่ละครัง้ บริษทั จัดการจะเฉลี่ยเงินได้
สุทธิจากทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการรับชาระหนี้คนื ให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนทีม่ สี ทิ ธิในเงินได้สุทธินัน้ ภายใน 45 วัน
นับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันทีม่ เี งินได้สุทธิ และจะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเฉลี่ยเงินคืนไปยังสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันทีบ่ ริษทั จัดการได้เฉลี่ยเงินคืน เว้นแต่
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผันระยะเวลาการเฉลี่ยเงินคืนเป็ นอย่างอื่น
ในการเฉลี่ยเงินคืนแต่ละครัง้ ตามข้อ 4.1.3 หากบริษทั จัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่า เงินได้สุทธิจากทรัพย์สนิ ที่
ได้จากการรับชาระหนี้ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน บริษทั จัดการอาจนาเงิน
ได้สุทธิดงั กล่าวไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่การเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนจะคุม้ กับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้
ทัง้ นี้ หากได้มีการจาหน่ายทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการรับชาระหนี้จนครบถ้วนและปรากฏว่าเงินได้สุทธินัน้ ไม่คุ้มกับ
ภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืน บริษทั จัดการอาจนาเงินได้สุทธิดงั กล่าวมารวมคานวณเป็ นมูลค่าทรัพย์สนิ ของ
กองทุนก็ได้
4.1.4 เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็ นศูนย์แล้ว ต่อมาปรากฏว่ากองทุนรวมได้รบั ชาระหนี้
ตามตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็ นเงิน บริษทั จัดการจะปฏิบตั ติ ามความในข้อ 4.1.3 โดยอนุโลม
4.2 กรณีทบี่ ริษทั จัดการไม่ได้บนั ทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็ นศูนย์
4.2.1 ก่อนการรับชาระหนี้ด้วยทรัพย์สนิ อื่นทีม่ ใิ ช่หลักประกันในแต่ละครัง้ บริษทั จัดการจะต้องได้รบั ความเห็นชอบจาก
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนโดยมติเสียงข้างมากซึ่งคิดตามจานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจานวนหน่วยลงทุนที่
จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมด หรือได้รบั ความเห็นชอบจากผูด้ ูแลผลประโยชน์
โดยผูด้ ูแลผลประโยชน์ได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นพร้อมเหตุผลว่าในขณะนัน้ การรับชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์ สนิ
ดังกล่าวเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนมากกว่าการถือหรือมีไว้ซ่งึ ตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องนัน้
ในการขอความเห็นชอบจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนหรือผูด้ ูแลผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง บริษทั จัดการจะระบุ
รายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนรวมจะได้จากการรับชาระหนี้ มูลค่าของทรัพย์สนิ ประมาณการค่าใช้จ่าย
พร้อมเหตุผลและความจาเป็ นในการรับชาระหนี้
4.2.2 เมื่อได้รบั ทรัพย์สนิ มาจากการรับชาระหนี้ บริษทั จัดการจะนาทรัพย์สนิ ดังกล่าวมารวมคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ
สุทธิของกองทุนรวมโดยจะกาหนดราคาทรัพย์สนิ นัน้ เพื่อใช้ในการคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ ามาคมบริษทั จัดการลงทุนกาหนดโดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะดาเนินการกับทรัพย์สนิ ดังกล่าวดังนี้
(1) กรณีเป็ นทรัพย์สนิ ประเภททีก่ องทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษทั จัดการอาจมีไว้ซ่งึ ทรัพย์สนิ
ดังกล่าวต่อไปเพื่อเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมก็ได้
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(2) กรณีเป็ นทรัพย์สนิ ประเภททีก่ องทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษทั จัดการจะจาหน่ายทรัพย์สนิ
ดังกล่าวในโอกาสแรกทีส่ ามารถกระทาได้โดยคานึงถึงประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ และใน
ระหว่างทีบ่ ริษทั จัดการยังไม่สามารถจาหน่ายทรัพย์สนิ ดังกล่าว บริษทั จัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สนิ ดังกล่าว
ในกรณีทมี่ คี ่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สนิ บริษทั จัดการจะจ่ายจากทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม
4.3 ในกรณีทมี่ พี ฤติการณ์ว่าผูอ้ อกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชาระหนี้ได้ บริษทั จัดการจะ
ดาเนินการให้ผถู้ อื หน่วยทุกรายทีม่ ชี ่อื อยู่ในทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน ณ วันทีม่ พี ฤติการณ์ว่าผูอ้ อกตราสารแห่งหนี้หรือ
ลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชาระหนี้ได้ เป็ นผูม้ สี ทิ ธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สนิ อื่นทีไ่ ด้จากการรับชาระหนี้กไ็ ด้
ทัง้ นี้ ในการดาเนินการดังกล่าว บริษทั จัดการไม่ต้องนาตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องนัน้ มารวมคานวณมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
การชาระเงินหรือทรัพย์สนิ อื่นให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน บริษทั จัดการกองทุนรวมจะชาระให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนทีป่ รากฏ
ชื่อตามทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน ณ เวลาทีก่ าหนด เท่านัน้

17. การจัดทาทะเบียนหน่ วยลงทุน การโอนหน่ วยลงทุน และข้อจากัดในการโอนหน่ วยลงทุน :
บริษทั จัดการกองทุนรวมมีหน้าทีจ่ ดั ให้มที ะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ทอี่ อกตามมาตรา 125(5) แห่ง
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ให้สนั นิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชาระเงินหรือทรัพย์สนิ อื่น รวมทัง้ การให้สทิ ธิหรือการจากัดสิทธิ
ใด ๆ แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนทีป่ รากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน หากได้กระทาตามข้อกาหนดในข้อผูกพันหรือ
ตามกฎหมายแล้ว ให้ถอื ว่าบริษทั จัดการกองทุนรวมได้ดาเนินการตามอานาจหน้าทีแ่ ล้ว
บริษทั จัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจานาหน่วยลงทุน ในกรณี
ดังนี้
(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็ นกองทุนรวมทีเ่ สนอขายต่อผู้ลงทุนทีม่ ใิ ช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะทาให้ผถู้ อื
หน่วยลงทุนไม่เป็ นผูล้ งทุนสถาบัน ผูล้ งทุนรายใหญ่ หรือผูม้ เี งินลงทุนสูง ตามทีก่ าหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม
เว้นแต่เป็ นการโอนทางมรดก
(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็ นกองทุนรวมทีเ่ สนอขายต่อผูล้ งทุนสถาบันหรือผูล้ งทุนรายใหญ่พเิ ศษ และการโอน
หน่วยลงทุนจะทาให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนไม่เป็ นผูล้ งทุนสถาบันหรือผูล้ งทุนรายใหญ่พเิ ศษ ตามทีก่ าหนด ในโครงการจัดการ
กองทุนรวม เว้นแต่เป็ นการโอนทางมรดก
(ค) การโอนหรือการจานาหน่ วยลงทุน ดังนี้
1. หน่วยลงทุนทีบ่ ริษทั จัดการกองทุนรวมขายให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็ นกองทุน
รวมหุน้ ระยะยาวทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน
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18. ข้อจากัดการถือหน่ วยลงทุน และข้อจากัดในการใช้สิทธิ ออกเสียง (ถ้ามี) :
กรณีผถู้ อื หน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนรวม
บริษทั จัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนทีเ่ กินกว่า 1 ใน 3 เว้นแต่กรณีทมี่ ีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิด
ดังกล่าวมีผถู้ อื หน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผูถ้ อื หน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจานวนทีถ่ อื อยู่
19. หลักเกณฑ์และวิ ธีการในการขอมติ ของผู้ถือหน่ วยลงทุน :
ในการแก้ไขเพิม่ เติมโครงการใด หากไม่สามารถดาเนินการตามมติโดยเสียงข้างมาก หรือมติพเิ ศษของผูถ้ อื หน่วยลงทุนได้
เนื่องจากข้อจากัดดังต่อไปนี้ บริษทั จัดการกองทุนรวมอาจดานินการขอรับความเห็นชอบจากสานักงานตามแนวทางที่
สานักงานกาหนดได้
(1) การนับคะแนนเสียงของผุถ้ อื หน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจากัด
การถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่ องบริษทั จัดการ
(2) การนับคะแนนเสียงของผูถ้ อื หน่วยลงทุนในกองทุนรวมอื่นที่บริษทั จัดการกองทุนรวมเดียวกันเป้ นผูร้ บั ผิดชอบในการ
ดาเนินการ
การดาเนินการใดทีโ่ ครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกาหนดให้ต้องได้รบั มติของผูถ้ อื หน่วยลงทุน หากบริษทั จัดการ
กองทุนรวมได้ดาเนินการไปตามมติของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีไ่ ด้รบั มาโดยชอบแล้ว ให้ถอื ว่าผูถ้ อื หน่วยลงทุนทัง้ ปวงเห็นชอบ
ให้ดาเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ
มติของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีใ่ ห้ดาเนินการใดอันเป็ นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ทกี่ าหนดในกฎหมาย ให้ถอื ว่ามตินัน้ เสียไป
ในกรณีทเี่ ป็ นการขอมติเพื่อแก้ไขข้อผูกพันในเรื่องทีก่ ระทบต่อสิทธิของผูถ้ อื หน่วยลงทุนอย่างมีนัยสาคัญ ต้องได้รบั มติ
พิเศษของผูถ้ อื หน่วยลงทุน (มติของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีม่ คี ะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนหน่วยลงทุนทัง้ หมด
ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจานวนหน่วยลงทุนทัง้ หมดของผูถ้ อื หน่วย
ลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน) เว้นแต่กรณีทกี่ องทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้
ถือหน่วยลงทุนนอกจากจะต้องปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอมติผถู้ อื หน่วยลงทุนทีก่ าหนดไว้ในข้อผูกพัน
หรือทีก่ าหนดไว้ในมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที่กาหนดในประกาศนี้แล้ว ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์เพิม่ เติม
ดังต่อไปนี้ดว้ ย
(1) ในกรณีทเี่ ป็ นการขอมติทมี่ ผี ลกระทบต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รบั ผลกระทบต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ต้องได้รบั มติเสียงข้างมากหรือมติพเิ ศษของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(2) ในกรณีทเี่ ป็ นการขอมติทมี่ ผี ลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รบั มติเสียงข้างมากหรือ
มติพเิ ศษของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) ในกรณีทเี่ ป็ นการขอมติทมี่ ผี ลกระทบต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ต้องได้รบั มติเสียงข้างมากหรือมติพเิ ศษของ
จานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
20. วิ ธีการแก้ไขเพิ่ มเติ มข้อผูกพัน :
การแก้ไขเพิม่ เติมส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อผูกพันทีเ่ ป็ นไปตามวิธกี ารทีก่ าหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสาระสาคัญทีเ่ ป็ นไปตาม
และไม่ขดั หรือแย้งกับพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ทอี่ อกโดยอาศัย
อานาจของกฎหมายดังกล่าว ให้ถอื ว่าข้อผูกพันส่วนทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมนัน้ มีผลผูกพันคู่สญ
ั ญา
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิ โตรเคมีและเคมีภัณฑ์
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การแก้ไขเพิม่ เติมข้อผูกพันในเรื่องทีก่ ระทบต่อสิทธิของผูถ้ อื หน่วยลงทุนอย่างมีนัยสาคัญต้องได้รบั มติพเิ ศษของผูถ้ อื หน่วย
ลงทุน ทัง้ นี้ เรื่องทีก่ ระทบต่อสิทธิของผูถ้ อื หน่วยลงทุนอย่างมีนัยสาคัญ ให้รวมถึง
(ก) ข้อกาหนดเกี่ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน
(ข) ข้อกาหนดเกี่ยวกับการชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นตามข้อ 6 ของประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทน. 19/2554
(ค) ข้อกาหนดเกี่ยวกับการรับชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สนิ อื่น
(ง) ข้อกาหนดเกี่ยวกับการประกันตามข้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวม
มีประกัน และข้อกาหนดเกี่ยวกับการแก้ไขเพิม่ เติมสัญญาประกันในเรื่องใด ๆ อันมีผลให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนเสีย
ผลประโยชน์
(จ) เรื่องทีผ่ ดู้ ูแลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผูถ้ อื หน่วยลงทุนอย่างมีนัยสาคัญ
การแก้ไขเพิม่ เติมข้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี้ ให้มผี ลผูกพันเมื่อได้รบั ความเห็นชอบจากผูด้ ูแลผลประโยชน์ โดยไม่ต้อง
ได้รบั มติของผูถ้ อื หน่วยลงทุน
(ก) เป็ นการแก้ไขเพิม่ เติมข้อผูกพันให้มสี าระสาคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมโดยได้รบั มติ
โดยเสียงข้างมากหรือมติพเิ ศษของผูถ้ อื หน่วยลงทุน หรือได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน แล้วแต่กรณี หรือ
(ข) ผูด้ ูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิม่ เติมข้อผูกพันนัน้ เหมาะสม มีความจาเป็ นหรือสมควร และไม่กระทบ
ต่อสิทธิของผูถ้ อื หน่วยลงทุนอย่างมีนัยสาคัญ
การแก้ไขเพิม่ เติมข้อผูกพันไม่ว่ากรณีใด
ต้องกระทาเป็ นหนังสือลงลายมือชื่อโดยบุคคลผูม้ อี านาจลงนามผูกพันบริษทั จัดการกองทุนรวมและผูด้ ูแลผลประโยชน์
พร้อมทัง้ ประทับตราบริษทั (ถ้ามี) บริษทั จัดการกองทุนรวมจะจัดให้มขี อ้ ผูกพันเปิ ดเผยไว้ ณ ทีท่ าการและเว็บไซต์ของ
บริษทั จัดการกองทุนรวมเพื่อให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ รวมทัง้ จัดส่งสรุปการแก้ไขเพิม่ เติมข้อผูกพันพร้อมทัง้
เหตุผลและความจาเป็ นให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนพร้อมกับการส่งรายงานประจาปี ของกองทุนรวม
21. การระงับข้อพิ พาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : ไม่มี
22. การเลิ กกองทุนรวม :
22.1. เงื่อนไขในการเลิกกองทุน :
บริษทั จัดการจะดาเนินการเลิกกองทุนเปิ ดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์ เมื่อปรากฎ
กรณีดงั ต่อไปนี้
22.1.1. หากปรากฏว่ากองทุนเปิ ดใดมีมูลค่าหน่ วยลงทุนหรือมีผถู้ อื หน่วยลงทุนเป็ นจานวนดังนี้
(1) จานวนผูถ้ อื หน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 รายในวันทาการใด
(2) มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
(ก) มีการขายคืนหน่ วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้
แล้วทัง้ หมด
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิ โตรเคมีและเคมีภัณฑ์
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22.1.2

22.1.3

22.1.4
22.1.5

(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกัน
คิดเป็ นจานวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมด ทัง้ นี้ ในกรณีทเี่ ป็ น
กองทุนรวมทีม่ กี าหนดระยะเวลาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็ นช่วง (interval fund) การพิจารณา
ระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พจิ ารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ซึ่งกองทุนรวม
เปิ ดให้รบั ซื้อคืนหน่วยลงทุนเท่านัน้
ความใน (2) วรรคหนึ่ง มิให้นามาใช้บงั คับกับกองทุนรวมทีบ่ ริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มี
ความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนที่
เหลืออยู่ เนื่องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สนิ คงเหลือทีม่ คี ุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ
และผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีเ่ หลืออยูจ่ ะไม่ได้รบั ผลกระทบจากการขายคืนนัน้
ความใน (2) วรรคหนึ่ง และวรรคสอง มิให้นามาใช้บงั คับกับกองทุนรวมตลาดเงิน กองทุนรวมหน่วย
ลงทุน กองทุนรวมฟี ดเดอร์ กองทุนรวมดัชนี และกองทุนรวมอีทเี อฟ
(3) บริษทั จัดการกองทุนรวมดาเนินการเลิกกองทุนรวมเปิ ดตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในข้อ 22.2 เมื่อ
ปรากฏข้อเท็จจริงทีบ่ ริษทั จัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมี
การขายคืนหน่ วยลงทุนตามข้อ 22.1 (2) วรรคหนึ่ง และการเลิกกองทุนรวมจะเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ อื
หน่วยลงทุนโดยรวม ทัง้ นี้ ให้นาความในข้อ (2) วรรคสามและวรรคสีม่ าใช้บงั คับโดยอนุโลม
เมื่อสานักงานมีคาสั ่งเลิกกองทุนรวมตามแห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือเมื่อ
สานักงานมีคาสั ่งเพิกถอนการอนุมตั ใิ ห้จดั ตัง้ และจัดการกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาด
ทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัวไป
่ กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทีม่ ใิ ช่รายย่อย
เมื่อการอนุมตั ใิ ห้จดั ตัง้ กองทุนรวมเป็ นอันสิน้ สุดลงตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการจัดตัง้
กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัวไปและเพื
่
่อผูล้ งทุนทีม่ ใิ ช่รายย่อย และการเข้าทาสัญญารับจัดการกองทุนส่วน
บุคคล
ตลอดอายุกองทุนรวม หากปรากฏว่ามูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวมเหลือน้อยกว่า 700 ล้านบาท เป็ น
ระยะเวลา 15 วันทาการติดต่อกัน และบริษทั จัดการประสงค์จะเลิกกองทุนรวม
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอานาจเพิกถอนการอนุมตั ใิ ห้จดั ตัง้ และจัดการกองทุนรวม ในกรณีทปี่ รากฎ
เหตุดงั ต่อไปนี้
(1) มีการแก้ไขเพิม่ เติมโครงการหรือข้อผูกพันทีข่ ดั หรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพย์ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคาสั ่งทีอ่ อกโดยอาศัยอานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว
(2) มีการจาหน่ายหน่วยลงทุนโดยบริษทั จัดการกองทุนรวมมิได้ปฎิบตั หิ รือดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ าม
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัวไปตามที
่
ก่ าหนดในประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนและการเสนอขาย
หน่วยลงทุน

ในกรณีทสี่ านักงานสั ่งเพิกถอนการอนุมตั ใิ ห้จดั ตัง้ และจัดการกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง ให้บริษทั จัดการ
กองทุนรวมดาเนินการให้มีการเลิกกองทุนรวมทันที
22.1.6 เมื่อได้รบั ความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผูถ้ อื หน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจานวนหน่วยลงทุน
ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของโครงการ
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิ โตรเคมีและเคมีภัณฑ์
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22.2. การดาเนินการของบริษทั จัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม :
บริษทั จัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี้เพื่อเลิกกองทุน เว้นแต่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต จะพิจารณาผ่อนผัน หรือ
สั ่งการให้บริษทั จัดการปฏิบตั เิ ป็ นอย่างอื่น
(1) ยุตกิ ารรับคาสั ่งซื้อและคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนตัง้ แต่วนั ทาการทีป่ รากฏกรณีตามข้อ 22.1.1
(2) แจ้งให้ผทู้ เี่ กี่ยวข้องทราบภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ทีเ่ กิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 โดยวิธกี ารดังนี้
(2.1) แจ้งผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีม่ ชี ่อื อยู่ในทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนโดยช่องทางใดๆ ทีม่ หี ลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้
ถือหน่วยลงทุนได้
(2.2) แจ้งเป็ นหนังสือถึงผูด้ ูแลผลประโยชน์
(2.3) แจ้งสานักงานผ่านระบบทีจ่ ดั ไว้บนเว็บไซต์ของสานักงาน
(3) จาหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ทีเ่ หลืออยู่ของกองทุนรวมภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ทาการทีป่ รากฏเหตุตาม
22.1.1 เพื่อรวบรวมเงินเท่าทีส่ ามารถกระทาได้เพื่อชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
(4) ชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุนตามสัดส่วนจานวนเงินทีร่ วบรวมได้ตาม (3) ให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนภายใน 10 วันทาการ
นับแต่วนั ทาการทีป่ รากฏเหตุตาม 22.1.1 และเมื่อได้ดาเนินการชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแล้วจะถือว่าเป็ นการ
เลิกกองทุนเปิ ดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์
เมื่อได้ดาเนินการตาม (1) ถึง (4) แล้ว หากมีหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ คงเหลืออยู่จากการดาเนินการตาม (3)
บริษทั จัดการจะดาเนินการตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี ารชาระบัญชี
ของกองทุนรวม
ในกรณีที่ปรากฏว่ากองทุนเปิ ดมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผถู้ อื หน่วยลงทุนเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทจี่ ะต้อง
ดาเนินการเพื่อเลิกกองทุนเปิ ดตามข้อ “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม” ให้บริษทั จัดการได้รบั การยกเว้นไม่
ต้องปฏิบตั ใิ นเรื่องดังต่อไปนี้ ในกรณีทคี่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีประกาศแก้ไข
เพิม่ เติม บริษทั จัดการจะดาเนินการให้เป็ นไปตามประกาศทีแ่ ก้ไขด้วย
(1) การจัดทาและจัดส่งหนังสือชี้ชวนใหม่ให้เป็ นปั จจุบนั ตามข้อ “สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษทั
จัดการ” หากวันทีป่ รากฏเหตุตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวเกิดขึน้ ก่อนหรือในวันทีค่ รบกาหนดจัดทาหรือจัดส่ง
หนังสือชี้ชวน
(2) การจัดทาและจัดส่งรายงานการลงทุนตามข้อ “สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษทั จัดการ” หากวันที่
ปรากฏเหตุตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวเกิดขึน้ ก่อนหรือในวันที่ครบกาหนดจัดทาหรือจัดส่งรายงาน
(3) การจัดทารายงานพอร์ตโฟลิโอ ดูเรชัน (portfolio duration) ตามข้อ “สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของ
บริษทั จัดการ” นับตัง้ แต่วนั ทีป่ รากฏเหตุตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว และการจัดส่งรายงานดังกล่าว หากวันที่
ปรากฏเหตุตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวเกิดขึน้ ก่อนหรือในวันที่ครบกาหนดจัดส่งรายงาน
(4) การจัดทารายงานการลงทุนตามข้อ “สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษทั จัดการ” นับตัง้ แต่วนั ทีป่ รากฏ
เหตุตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว และการจัดส่งรายงานดังกล่าว หากวันทีป่ รากฏเหตุตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว
เกิดขึน้ ก่อนหรือในวันทีค่ รบกาหนดจัดส่งรายงาน
(5) การจัดทาและจัดส่งรายงานเพื่อแสดงข้อมูลตามข้อ “สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษทั จัดการ” หาก
วันทีป่ รากฏเหตุการณ์ตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวเกิดขึน้ ก่อนหรือในวันทีค่ รบกาหนดจัดทาหรือจัดส่งรายงาน
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิ โตรเคมีและเคมีภัณฑ์
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(6) การคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตาม
ข้อ “วิธกี ารคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน” นับตัง้ แต่วนั ทีป่ รากฏเหตุตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว และการประกาศมูลค่าและราคาดังกล่าว
ตามข้อ “วิธกี ารคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน
และราคาหน่วยลงทุน” นับตัง้ แต่วนั ทีป่ รากฏเหตุตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว
23. การชาระบัญชีเมื่อเลิ กกองทุน :
เมื่อเลิกโครงการแล้วบริษทั จัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี้ เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะ
พิจารณาแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิม่ เติมประกาศ กาหนด สั ่งการเห็นชอบ และ/หรือผ่อนผัน เป็ นอย่างอื่น
(1) บริษทั จัดการจะจัดให้มีการชาระบัญชี โดยจะแต่งตัง้ ผูช้ าระบัญชีทสี่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ
เพื่อดาเนินการคานวณ รวบรวมทรัพย์สนิ จัดทาบัญชี ชาระหนี้สิน จาหน่ายและแจกจ่ายทรัพย์สนิ แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน
รวมทัง้ ทาการอย่างอื่นตามแต่จาเป็ นเพื่อชาระบัญชีกองทุนรวม ให้เสร็จสิน้ โดยจะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและ
วิธกี ารทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด สั ่งการ ผ่อนผัน และ/หรือเห็นชอบ
(2) เมื่อชาระค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าภาระติดพัน เงินค่าตอบแทนในการชาระบัญชี และหนี้สนิ ทัง้ หมดของกองทุนรวม
เสร็จสิน้ ผูช้ าระบัญชีจะดาเนินการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิเท่าทีค่ งเหลืออยู่ตาม
สัดส่วนจานวนหน่วยลงทุนทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุนถืออยูต่ ามหลักฐานทีป่ รากฏในสมุดทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน ณ วันเลิก
กองทุนรวม
(3) ในกรณีทเี่ จ้าหนี้ของกองทุนรวมไม่ได้ย่นื คาทวงหนี้แก่ผชู้ าระบัญชี หรือผูถ้ อื หน่วยลงทุนไม่มารับเงินหรือทรัพย์สนิ
หรือไม่ย่นื เช็คต่อธนาคารเพื่อให้ใช้เงินตามเช็คทีไ่ ด้รบั เนื่องจากการแจกจ่ายทรัพย์สนิ ให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน ผูช้ าระ
บัญชีจะดาเนินการวางเงินตามจานวนหนี้หรือจานวนเงินตามเช็ค หรือวางทรัพย์สนิ อื่น ซึ่งได้หกั ค่าฤชาธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการวางเงินหรือทรัพย์สนิ ดังกล่าวแล้ว รวมทัง้ วางเงินประกันค่าฤชาธรรมเนียมไว้ ณ สานักงานวาง
ทรัพย์ ตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบเกี่ยวกับการวางทรัพย์ และจะแจ้งเป็ นหนังสือให้เจ้าหนี้ หรือผูถ้ อื หน่วย
ลงทุน ซึ่งมีช่อื ปรากฏในบัญชีและเอกสารหลักฐานของกองทุนรวมทราบถึงการวางเงินหรือทรัพย์สนิ ดังกล่าวโดยทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือโดยวิธอี ่นื ทีม่ หี ลักฐานการตอบรับอีกทัง้ ยังจะดาเนินการใด ๆ ตามความจาเป็ นเพื่อให้
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็ นผูม้ สี ทิ ธิถอนเงินหรือทรัพย์สนิ ทีว่ างไว้ ซึ่งเจ้าหนี้หรือผูถ้ อื หน่วยลงทุนมิได้เรียกเอา
ภายใน 10 ปี นับแต่วนั ถัดจากวันทีไ่ ด้รบั คาบอกกล่าวการวางเงินหรือทรัพย์สนิ ในฐานะทีเ่ ป็ นทรัพย์สนิ คงค้างของ
กองทุนรวม
(4) ผูช้ าระบัญชีจะต้องชาระบัญชีให้เสร็จสิน้ ภายใน 90 วันนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันเลิกกองทุนรวม และเมื่อชาระบัญชีเสร็จสิน้
แล้ว ผูช้ าระบัญชีจะทาการยื่นคาขอจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมพร้อมทัง้ จัดส่งรายงานผลการชาระบัญชีตามแบบที่
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด ภายใน 30 วันนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันชาระบัญชีเสร็จสิน้ เว้นแต่ใน
กรณีทผี่ ถู้ อื หน่วยลงทุนไม่มารับเงินหรือทรัพย์สนิ หรือไม่ย่นื เช็คแก่ธนาคารเพื่อให้ใช้เงินตามเช็คทีไ่ ด้รบั เนื่องจากการ
แจกจ่ายทรัพย์สนิ ให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน ผูช้ าระบัญชีสามารถยื่นคาขอจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมได้เมื่อพ้นกาหนด 6
เดือนนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันชาระบัญชีเสร็จสิน้ เว้นแต่มเี หตุผลจาเป็ นและสมควรโดยต้องได้รบั ความเห็นชอบจาก
สานักงานคณะกรรมการก.ล.ต. ด้วย และหากปรากฏว่ายังมีทรัพย์สนิ คงค้างอยู่ ผูช้ าระบัญชีจะจัดการโอนทรัพย์สนิ
ดังกล่าวให้ตกเป็ นกรรมสิทธิ ์ของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
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โครงการจัดการกองทุนรวมทีผ่ ่านการอนุมตั จิ ากสานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิม่ เติมตามมาตรา 129 แห่ง
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทีแ่ นบท้ายข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่วยลงทุนกับบริษทั
จัดการกองทุนรวม ถือเป็ นส่วนหนึ่งของข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่วยลงทุนกับบริษทั จัดการกองทุนรวม
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