
 

 

 

 

 

 

 

• กองทุนเปิดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์  มีการลงทุนกระจุกตัวในหมวด 
อตุสาหกรรม มีความเส่ียงท่ีผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจ านวนมาก 

• กองทุนรวมดงักล่าวมีนโยบายเฉพาะจงในหมวดอตุสาหกรรม จึงอาจมีความเส่ียงและความผนัผวนของราคาสูงกว่ากองทุน
รวมทัว่ไปท่ีมีการกระจายการลงทุนในหลายอุตสาหกรรม ดงันัน้ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของหมวดอุตสาหกรรมดงักล่าว
เพ่ือประกอบการตดัสินใจลงทุน 

• กองทุนเปิดพรินซิเพิล ดชันีธุรกิจพลงังานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์ มีนโยบายท่ีจะลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงสญัญาซ้ือ
ขายล่วงหน้า เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน ท าให้กองทุนรวม/เปิดน้ีมีความเส่ียงมากกว่ากองทุนรวมอ่ืนจึงเหมาะสม
กบัผู้ลงทุนท่ีต้องการผลตอบแทนสูงและรบัความเส่ียงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทัว่ไป 

• การลงทุนในหน่วยลงทุน มิใช่การฝากเงิน และมีความเส่ียงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รบัเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อย
กว่าเงินลงทุนเร่ิมแรกก็ได้ ดงันัน้ ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดพรินซิเพิล ดชันีธุรกิจพลงังานและธุรกิจปิโตรเคมีและ
เคมีภณัฑ์ เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมน้ี เหมาะสมกบัวตัถปุระสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรบัความ
เส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้ 

• ในเหตุการณ์ท่ีไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รบัช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนช้ากว่าระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ในหนังสือช้ีชวน 
• ในกรณีท่ีกองทุนน้ี ไม่สามารถด ารงสินทรพัยส์ภาพคล่องได้ตามท่ีส านักงานก าหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วย

ลงทุนตามท่ีมีค าสัง่ไว้ 
• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือช้ีชวนให้เข้าใจลกัษณะกองทุนและควรเก็บหนังสือช้ีชวนไว้เป็นข้อมูล เพ่ือใช้อ้างอิงใน

อนาคต และเม่ือมีข้อสงสยัให้สอบถามผู้ติดต่อกบัผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซ้ือหน่วยลงทุน 
• บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธไม่รบั หรือไม่ด าเนินการตามค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนของผู้สัง่ซ้ือ หรือสัง่สบัเปล่ียนของ

บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดท่ีท าให้บริษทัจดัการและหรือกองทุนภายใต้การจดัการมีความเส่ียงทางกฎหมาย ความทเส่ียงด้าน
ภาษี หรือความเส่ียงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบักฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอ่ืนทัง้
ในและต่างประเทศท่ีมีลกัษณะเดียวกนั 

• การพิจารณาร่างหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ี มิได้เป็นการแสดงว่าส านักงานได้รบัรองถึงความ
ถกูต้องของข้อมูลในหนังสือช้ีชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายนัน้ 

• ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลกัษณะสินค้า (กองทุนรวม) เง่ือนไข ผลตอบแทนและความเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทุน 
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กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ ดชันีธุรกจิพลงังานและธุรกจิปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ ์  หน้า 1 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ดชันีธรุกิจพลงังานและธรุกิจปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์ 

รายละเอียดโครงการจดัการ 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

ช่ือโครงการจดัการ (ไทย) : กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ ดชันีธุรกจิพลงังานและธุรกจิปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ์ 

ช่ือโครงการจดัการ (องักฤษ) : Principal Energy and Petrochemical Index Fund 

ช่ือย่อโครงการ : PRINCIPAL EPIF 

ประเภทโครงการ : กองทุนเปิด 

ประเภทการขาย : หลายครัง้ 

การก าหนดอายุโครงการ : ไม่ก าหนด 

รายละเอียดเพ่ิมเติมเง่ือนไข (อายุโครงการ) : - 

ลกัษณะโครงการ : กองทุนเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป 

ลกัษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย 

วตัถปุระสงคข์องโครงการ : 

เพื่อระดมเงนิทุนจากนักลงทุนและประชาชนทัว่ไป ทีส่นใจลงทุนในโครงการจดัการกองทุนรวมทีเ่น้นลงทุนในหุน้ และ/หรอืหลกัทรพัย์ประเภท
อื่นๆ ที่ออกโดยบริษัทในธุรกิจพลังงาน และธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็น
ส่วนประกอบของดชันีธุรกจิพลงังาน และธุรกจิปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ์โดยมุ่งหวงัจะได้รบัผลตอบแทนก่อนหกัค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายใน
อตัราเทยีบเคยีงกบัผลตอบแทนของดชันีดงักล่าว 

2. ประเภทกองทุน 

ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน : ตราสารทุน 

ประเภทกองทุนตามลกัษณะพิเศษ : 

- กองทุนรวมดชันี 

- กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม 

ดชันีท่ีใช้อ้างอิง ของกองทุนรวมดชันี (Index Fund) : ดชันีธุรกจิพลงังาน และธุรกจิปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ์ 

Sector ของกองทุนรวมหมวดอตุสาหกรรม (Sector Fund) : 

- ENERG 

- PETRO 

ประเภทการลงทุนตามลกัษณะพิเศษอ่ืน ๆ : ไม่ก าหนด 

ประเภทการลงทุนตามความเส่ียงเก่ียวกบัต่างประเทศ : กองทุนทีล่งทุนแบบไม่มคีวามเสีย่งต่างประเทศ 

รายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกบันโยบายการลงทุนและลกัษณะพิเศษ : 

เน่ืองจากกองทุนรวมมนีโยบายสรา้งผลตอบแทนของกองทุนรวมใหเ้ป็นไปตามการเคลื่อนไหวของดชันีธุรกจิพลงังาน และธุรกจิปิโตรเคมีและ
เคมภีณัฑ์ ดงันัน้ กองทุนรวมจะลงทุนโดยใช้กลยุทธ์การบรหิารกองทุนเชงิรบั (Passive Management Strategy) โดยเน้นการลงทุนในตรา
สารแห่งทุนที่ออกโดยบรษิัทในธุรกิจพลงังาน และธุรกิจปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ์ ที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ซึ่ง เป็น
ส่วนประกอบของดชันีธุรกิจพลงังาน และธุรกิจปิโตรเคมแีละเคมีภณัฑ์ และหน่วยลงทุนของกองทุนรวม รวมถึง Exchange Traded Fund 
(ETF) ที่มนีโยบายการลงทุนซึ่งจะส่งผลให้ม ีNet Exposure ในตราสารทุนดงักล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่า
ทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน ทัง้นี้ กองทุนรวมอาจไม่ไดล้งทุนในหุน้ซึ่งประกอบเป็นดชันีธุรกิจพลังงาน และธุรกจิปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ์ ครบ
ทุกหุ้น โดยจะพิจารณาจากปัจจยัต่างๆ เช่น สภาวะตลาดหลักทรพัย์ มูลค่าตลาดรวมของหลักทรพัย์ และสภาพคล่องในการ ซื้อขาย
หลกัทรพัย ์เป็นตน้ 
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ดชันีธุรกิจพลงังาน และธุรกิจปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ์ทีใ่ช้อ้างองิในการสรา้งผลตอบแทนของกองทุนรวมนัน้ จะค านวณมาจากค่าเฉลี่ยของ
ดชันีธุรกจิพลงังานและสาธารณูปโภค (ENERG) และดชันีธุรกจิปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ์ (PETRO) ถ่วงน ้าหนักดว้ยมูลค่าตลาดรวมของแต่ละ
ดชันี ดงัมรีายละเอยีดวธิกีารค านวณปรากฏตามเอกสารแนบ 1 โดยมตีวัแปรทีใ่ชใ้นการค านวณคอื 1) มูลค่าตลาดรวมของหลกัทรพัยใ์นธุรกจิ
พลงังานและสาธารณูปโภค 2) มูลค่าตลาดรวมของหลกัทรพัย์ในธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ 3) ดชันีธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค 
(ENERG) และ 4) ดัชนีธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์  (PETRO) ซึ่งตัวแปรทัง้หมดเป็นข้อมูลที่ประกาศโดยตลาดหลักทรัพย์และอาจ
เปลี่ยนแปลงไดทุ้กวนัท าการตามสภาวะการซื้อขายในตลาดหลกัทรพัย์ ทัง้นี้ ดชันีหลกัทรพัยต์าม 3) และ 4) นัน้ เป็นดชันีหมวดธุรกจิทีต่ลาด
หลกัทรพัยค์ านวณขึน้และเผยแพร่อย่างต่อเน่ืองเป็นประจ าทุกวนัท าการเพื่อสะทอ้นความเคลื่อนไหวของราคาหลกัทรพัย์ทีม่กีารซื้อขายอยู่ใน
กลุ่มธุรกจิพลงังานและสาธารณูปโภค และกลุ่มธุรกจิปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ์ ตามล าดบัในกรณีที่ดชันีธุรกจิพลงังาน และธุรกจิปิโตรเคมแีละ
เคมภีณัฑ ์ถูกยกเลกิหรอืกรณีทีไ่ม่มกีารค านวณดชันีดงักล่าว บริษทัจดัการจะเปลี่ยนดชันีทีก่องทุนรวมใชอ้้างองิในการสรา้งผลตอบแทนเป็น
ดชันีราคาหุน้อื่นๆ ทีใ่ชว้ดัผลตอบแทนของการลงทุนในธุรกจิพลงังาน และธุรกจิปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ์ ในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
ทัง้นี้ บรษิทัจดัการอาจพจิารณาปรบันโยบายการลงทุนใหส้อดคล้องกบัดชันีทีก่องทุนรวมใชอ้้างองิในการสรา้งผลตอบแทนในแต่ละช่วงเวลา 
และขอความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการใหส้อดคล้องกบัดชันีทีใ่ชอ้้างองิโดยถอืว่าไดร้บัมตจิากผู้
ถอืหน่วยลงทุนแล้วเงนิลงทุนส่วนทีเ่หลอืจะลงทุนในตราสารแห่งหนี้และ/หรอืเงนิฝาก และ/หรอืหน่วย private equity ตามประกาศส านักงาน
คณะกรรมการก.ล.ต ตลอดจนหลกัทรพัย์หรอืสนิทรพัย์อื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีไ่ม่ขดัต่อกฎหมาย ก.ล.ต. ทัง้นี้ ส าหรบัการลงทุนใน
ตราสารแห่งหนี้ กองทุนรวมจะเลอืกลงทุนในตราสารหนี้ทีอ่อกโดยบรษิทัทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืในอนัดบั A- ขึน้ไป 

นอกจากนี้ กองทุนรวมอาจจะพจิารณาลงทุนในหรอืมไีว้ซึ่งสญัญาซื้อขายล่วงหน้า โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารการ
ลงทุน (Efficient Portfolio Management) และอาจจะลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งตราสารทีม่ลีกัษณะของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง โดยเป็นไปตาม
หลกัเกณฑท์ีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

รายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบัลกัษณะพเิศษ 

กองทุนรวมที่มีนโยบายสร้างผลตอบแทนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามการเคลื่อนไหวของดชันีธุรกิจพลังงาน และธุรกิจปิโตรเคมีและ
เคมภีณัฑ ์

3. ข้อมูลเก่ียวกบัจ านวนเงินทุนโครงการ 

จ านวนเงินทุนโครงการเร่ิมต้น : 50,000,000,000.00 บาท 

นโยบายการเพ่ิมเงินทุนโครงการ : ม ี

ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก บริษทัจดัการเสนอขายหน่วยลงทุนมากกว่าจ านวนเงินทุน : เป็นจ านวน
รอ้ยละ 15.0 ของจ านวนเงนิทุนโครงการ 

มูลค่าท่ีตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท 

จ านวนหน่วยลงทุนเร่ิมต้น : 5,000,000,000.0000 หน่วย 

ราคาของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายครัง้แรก : 10.0000 บาท 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

หากมูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทัง้หมดในการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกต ่ากว่า 1,000 ล้านบาท บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิทีจ่ะยุติ
โครงการหลงัจากสิน้สุดระยะเวลาเสนอขายครัง้แรก และด าเนินการคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน 

4. การบริหารจดัการกองทุน 

การลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) : ลงทุน 

วตัถปุระสงคข์องการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) : 

- การลดความเสีย่ง (Hedging) 

- ทีม่ไิดม้วีตัถุประสงคเ์พื่อลดความเสีย่ง (Non-Hedging) 

มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซบัซอ้น 

วิธีการในการค านวณ Global Exposure limit : Commitment approach 
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อตัราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกินร้อยละ : 100.0 

การลงทุนในตราสารท่ีมีสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ลงทุน 

กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) : มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด (passive management/index 
tracking) 

ด ารงค่าความผนัผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉล่ียของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดชันีช้ีวัด (tracking error : “TE” %
ต่อปี) : 1.80 

ลกัษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซบัซอ้น 

5. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (class of unit) : ไม่ม ี

6. การจ่ายเงินปันผล 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย 

หลกัเกณฑก์ารจ่ายเงินปันผล : 

บรษิทัจดัการจะด าเนินการจ่ายเงนิปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยจะจ่ายจากก าไรสะสมหรอืก าไรสุทธ ิเมื่อกองทุน
รวมมกี าไรสะสมหรอืมกี าไรสุทธใินงวดบญัชทีีจ่ะจ่ายเงนิปันผล และการจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวจะต้องไม่ท าใหก้องทุนรวมมผีลขาดทุนสะสม
เพิม่ขึน้ในงวดบญัชทีี่มกีารจ่ายเงินปันผลนัน้ ทัง้นี้ บรษิัทจัดการจะเป็นผู้ก าหนดอตัราเงนิปันผลจ่ายในแต่ละปีตามที่บรษิัทจดัการพจิารณา
เห็นสมควร โดยพจิารณาจากผลการด าเนินงานของกองทุนรวม ปรมิาณเงนิสดที่สามารถจะจ่ายได้ นโยบายการด ารงสภาพคล่อง นโยบาย
การลงทุนเพิม่เตมิ และปัจจยัอื่น ๆ ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ในช่วงเวลานัน้ ๆ 

ก าหนดเวลา วิธีการ และข้อจ ากดัในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บรษิทัจดัการจะจ่ายเงนิปันผลตามทีก่ าหนดไวใ้นหวัขอ้ “นโยบายจ่ายเงนิปันผล” โดยในกรณีทีม่กีารจ่ายเงนิปันผล บรษิทัจดัการจะด าเนินการ
จ่ายเงนิปันผลโดยปฏบิตัดิงันี้ 

1. บรษิทัจดัการจะปิดสมุดทะเบยีนพกัการโอนหน่วยลงทุนเพื่อรบัเงนิปันผลภายใน 30 วนัท าการนับจากวนัสิ้นงวดบญัช ีวนัที ่31 ธนัวาคม 
ของทุกปี และในวนัอื่นๆ กรณีทีม่กีารจ่ายเงนิปันผลเพิม่เตมิตามทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็สมควร 

2. ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่สีทิธไิดร้บัเงนิปันผลตอ้งเป็นผูถ้อืหน่วยทีม่ชีื่อปรากฏอยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ณ วนัปิดสมุดทะเบยีนพกัการโอน
หน่วยลงทุนเพื่อรบัเงนิปันผล 

3. บรษิทัเปิดเผยขอ้มลูเกี่ยวกบัการจ่ายเงนิปันผล วนัปิดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงนิปันผล และอตัราเงนิปันผลของกองทุนดว้ย
วธิกีารทีเ่หมาะสมดงัต่อไปนี้ 

(1) เปิดเผยขอ้มลูผ่านช่องทางทีผู่ล้งทุนทัว่ไปสามารถเขา้ถงึได ้เวน้แต่เป็นกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั 

(2) แจง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ถอืหน่วยลงทุนที่มชีื่ออยู่ในทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทุน รวมถงึผูถ้ื อหน่วยลงทุนทีถ่ือหน่วยลงทุนชนิดไม่    
     ระบชุื่อผูถ้อืเมื่อไดร้บัการรอ้งขอ 

4. บรษิทัจดัการจะจ่ายเงนิปันผลเป็นเชค็ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนามผูถ้อืหน่วยลงทุนและจดัส่งใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทางไปรษณียล์งทะเบยีน
ตามทีอ่ยู่ทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนระบุไวใ้นแบบค าขอเปิดบญัชกีองทุน หรอืน าเช็คเขา้บญัชเีงนิฝากของผู้ถอืหน่วยลงทุนตามทีร่ะบุไวใ้นค าขอ
เปิดบญัชกีองทุน ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะด าเนินการใหม้กีารจ่ายเงนิปันผลภายใน 30 วนันับแต่วนัปิดสมุดทะเบยีนพกัการโอนหน่วยลงทุน
เพื่อรบัเงนิปันผล 

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ใช้สทิธขิอรบัเงนิปันผลจ านวนใดภายในอายุความใช้สทิธเิรยีกรอ้งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์
บรษิทัจดัการจะไม่น าเงนิดงักล่าวไปใชเ้พื่อการอื่นใดนอกจากเพื่อประโยชน์ของกองทุน 

7. การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

มูลค่าขัน้ต า่ของการรบัซ้ือคืน : ไม่ก าหนด 

จ านวนหน่วยลงทุนขัน้ต า่ของการรบัซ้ือคืน : ไม่ก าหนด 

วิธีการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน : 
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- แบบดุลยพนิิจของผูถ้อืหน่วยลงทุน 

ระยะเวลาในการรบัซ้ือคืน : ทุกวนัท าการ 

การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน : ผูถ้อืหน่วยลงทุน ไม่ตอ้งแจง้ล่วงหน้า 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

บรษิทัจดัการจะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนทีค่ านวณได ้ณ สิ้นวนัท าการทีร่บัซื้อคนืหน่วยลงทุน เป็นเกณฑ์ในการค านวณราคารบัซื้อคนื โดยมูลค่า
หน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ตอ้งเป็นมลูค่าและราคาทีไ่ดร้บัการรบัรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์แล้ว 

ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน = มลูค่าหน่วยลงทุน ณ สิน้วนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหกัดว้ย ค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี 

วธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

1. สัง่ขายคนืหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการ 

    ก) ขัน้ตอนและวธิกีาร 

(1) ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่ระสงค์จะขายคนืหน่วยลงทุน สามารถตดิต่อขายคนืไดท้ีบ่รษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืได้
ทุกวนัท าการ ในเวลา 8.30 น. ถงึ 15.30 น. โดยต้องกรอกขอ้ความในใบค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน โดยระบุรายละเอยีดและความ
จ านงใหค้รบถว้นชดัเจน และจะต้องระบุจ านวนหน่วยลงทุนทีต่อ้งการจะขายคนื หรอืระบุจ านวนเงินทีต่อ้งการไดร้บัจากการขายคนื
หน่วยลงทุนอย่างใดอย่างหนึ่ง 

(2) ผู้ขายคนืที่ได้ท าการยื่นแสดงความจ านงในการขายคนืหน่วยลงทุนแล้ว จะท าการยกเลิกหรอืเปลี่ยนแปลงไม่ได้ ทัง้นี้ เว้นแต่จะ
ไดร้บัความเหน็ชอบจากบรษิทัจดัการ ซึง่ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจในการพจิารณาของบรษิทัจดัการเป็นรายกรณี 

(3) ในการขายคืนหน่วยลงทุนนัน้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแสดงบัตรประจ าตัวประชาชน หรอืบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงาน
รฐัวสิาหกจิหรอืบตัรแสดงตนอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร ต่อบรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื ( ส าหรบัผูถ้อื
หน่วยลงทุนประเภทนิตบิุคคลจะตอ้งแสดงถงึเอกสารส าคญัทีแ่สดงถงึการท านิตกิรรมในนามของนิตบิุคคลนัน้ดว้ย 

(4) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจ านวนหน่วยลงทุน และ/หรอืจ านวนเงนิที่ต้องการขายคนืในใบค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนมากกว่า
จ านวนหน่วยลงทุนและ/หรอืจ านวนเงนิทีป่รากฏในบญัชกีองทุนของผู้ถอืหน่วยลงทุนทีบ่นัทกึโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน หรอื
ขายแล้วท าใหค้งเหลอืต ่ากว่าจ านวนที่ตามเงื่อนไขกองทุนก าหนด บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคนืหน่วย
ลงทุนทัง้หมด เท่าทีป่รากฏอยู่ในรายการทีบ่นัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุนนัน้ 

(5) ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดส้่งค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนและเอกสารหลกัฐานของผูถ้อืหน่วยลงทุนพรอ้มรบัรองส าเนาถูกต้อง (ถ้า
มี) ให้แก่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนทางโทรสาร และ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถยืนยัน
แหล่งทีม่าได ้ผูถ้อืหน่วยลงทุนตกลงส่งตน้ฉบบัเอกสารทุกฉบบัใหแ้ก่บรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืภายใน 7 
วนั นับแต่วนัทีม่กีารส่งค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนทางโทรสารและ/หรอืช่องทางอเิลก็ทรอนิกสอ์ื่นนัน้ ทัง้นี้ หากปรากฎในภายหลงัว่า
ข้อความหรอืข้อมูลตามเอกสารที่ได้รบัและเอกสารต้นฉบบัไม่ตรงกนั หรอื บรษิัทจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืน
ไม่ไดร้บัเอกสารต้นฉบบั และบรษิทัจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืไดด้ าเนินการตามขอ้มูลทีไ่ดร้บัทางโทรสารและ/
หรอืช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นนัน้แล้ว บรษิัทจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ให้ความ
เหน็ชอบในการด าเนินการตามขอ้มลูทีไ่ดร้บัทางโทรสารและ/หรอืช่องทางอเิลก็ทรอนิกสอ์ื่นนัน้แล้ว 

ทัง้นี้ หากข้อมูลที่ได้รบัไม่ชดัเจนหรอืไม่ครบถ้วน และบรษิัทจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืได้แจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบแต่ไม่ได้รบัการแก้ไขหรอืยนืยนัจากผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืสงวนสทิธทิี่
จะไม่รบัค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าว 

(6) นายทะเบยีนหน่วยลงทุน ซึ่งได้รบัมอบหมายจากบรษิัทจดัการจะส่ง “หนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน/ใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบก ากบั
ภาษีและ/หรอืเอกสาร/ข้อความใดซึ่งไม่จ ากดัรูปแบบและวธิีการอันสามารถเป็นหลักฐานยืนยนัการท ารายการสัง่ซื้อขายหน่วย
ลงทุนดงักล่าวได้”ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 4 วนัท าการนับแต่วนัท าการถัดจากวนัรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน โดยมใิห้นับรวม
วนัหยุดท าการของผูป้ระกอบธุรกจิการจดัการกองทุนต่างประเทศทีม่ลีกัษณะในท านองเดยีวกบัธุรกจิการจดัการกองทุนรวม และผู้
ประกอบธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งในต่างประเทศซึง่จะส่งผลกระทบต่อการช าระราคา 
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2. วธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนผ่านอนิเทอร์เน็ตของบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

(1) ผูท้ีป่ระสงคจ์ะขายคนืหน่วยลงทุนทางอนิเทอร์เน็ตของบรษิทัจัดการ จะตอ้งกรอกแบบฟอร์มขอใชบ้รกิารผ่านเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ
www.principal.th หรือติดต่อขอรบัแบบฟอร์มดงักล่าวได้ที่บรษิัทจดัการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืน พร้อมส าเนาบัตร
ประชาชน หลังจากนัน้บรษิัทจะจดัส่งชื่อผู้ใช้และรหสัผ่านให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ขอใช้บรกิารทางไปรษณีย์ลงทะเบียน และ/หรือ
วธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการก าหนดและเหน็ว่าเหมาะสมโดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูจ้องซื้อ 

(2) ในการเขา้มาใชบ้รกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบรษิทัจดัการครัง้แรก ระบบจะให้ผูถ้อืหน่วยลงทุนท าการเปลี่ยนแปลง
รหสัผ่านทีไ่ดร้บัเป็นรหสัผ่านใหม่เสยีก่อนจงึจะสามารถใชบ้รกิารได ้

(3) ผูถ้ือหน่วยลงทุนจะท าการขายคนืหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางอนิเทอร์เน็ตของบรษิทัจดัการไดโ้ดยเขา้สู่ระบบการ
ซื้อขายโดยผ่านทางเวบ็ไซต ์“http://www.principal.th” ของบรษิทัจดัการ ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง 

(4) ในกรณีทีผู่้ถอืหน่วยลงทุนระบุจ านวนหน่วยลงทุน และ/หรอืจ านวนเงนิที่ต้องการขายคนืมากกว่าจ านวนหน่วยลงทุนและ/หรอืจ านวน
เงนิทีป่รากฏในบญัชกีองทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีบ่นัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงค์
จะขายคนืหน่วยลงทุนทัง้หมดเท่าทีป่รากฏอยู่ในรายการทีบ่นัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุนนัน้ 

(5) เอกสารใบบนัทกึรายการทีอ่อกโดยเครื่องพมิพ์ของผูส้ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเพยีงเอกสารการบนัทกึรายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลกัฐาน
การท ารายการอย่างสมบูรณ์ บรษิทัจดัการจะถอืหลกัฐานทีป่รากฏอยู่กบับรษิทัจดัการเป็นหลกัฐานในการท ารายการทีส่มบูรณ์ และใช้
อา้งองิได ้

(6) นายทะเบยีนหน่วยลงทุนซึ่งไดร้บัมอบหมายจากบรษิทัจดัการ จะจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน/ใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบก ากบัภาษี
และ/หรอืเอกสาร/ขอ้ความใดซึ่งไม่จ ากดัรปูแบบและวธิกีารอนัสามารถเป็นหลกัฐานยนืยนัการท ารายการสัง่ซื้อขายหน่วยลงทุนดงักล่าว
ไดใ้ห้แก่ผู้ส ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนภายใน 4 วนัท าการนับแต่วนัท าการถดัจากวนัที่ซื้อขายหน่วยลงทุน โดยมใิห้นับรวมวนัหยุดท าการ
ของผู้ประกอบธุรกิจการจดัการกองทุนต่างประเทศทีม่ลีกัษณะในท านองเดยีวกบัธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่
เกีย่วขอ้งในต่างประเทศซึง่จะส่งผลกระทบต่อการช าระราคา 

(7) การขายคนืหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางอนิเทอร์เน็ต หากเกิดขอ้ผดิพลาดจากระบบการให้บรกิาร บรษิัทจดัการจะ
ด าเนินการตรวจสอบและแกไ้ขขอ้ผดิพลาดดงักล่าวใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 30 วนันับจากวนัทีไ่ดร้บัแจง้จากผูถ้อืหน่วยลงทุน 

3. วธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนผ่านทางโทรศพัทอ์ตัโนมตัขิองบรษิทัจดัการ 

(1) ผูท้ีป่ระสงคจ์ะขายคนืหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัขิองบรษิทัจดัการ จะตอ้งกรอกแบบฟอรม์ 

ขอใชบ้รกิารผ่านเวบ็ไซด์ของบรษิัทจดัการ www.principal.th หรอืตดิต่อขอรบัแบบฟอร์มดงักล่าวไดท้ี่บรษิัทจดัการ หรอืผูส้นับสนุน
การขายหรอืรบัซื้อคนื พรอ้มส าเนาบตัรประชาชน หลงัจากนัน้บรษิทัจะจดัส่งชื่อผูใ้ชแ้ละรหสัผ่านใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุนทีข่อใชบ้รกิาร
ทางไปรษณียล์งทะเบยีน และ/หรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการก าหนดและเหน็ว่าเหมาะสมโดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูจ้องซื้อ 

(2) ผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะท าการขายคนืหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศพัท์อตัโนมตัิของบรษิัทจดัการทีห่มายเลข      
โทรศพัท ์02-6869595 

(3) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจ านวนหน่วยลงทุน และ/หรือจ านวนเงินที่ต้องการขายคืนมากกว่าจ านวนหน่วยลงทุนและ/หรือ
จ านวนงนิทีป่รากฏในบญัชกีองทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีบ่นัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุน
ประสงคจ์ะขายคนืหน่วยลงทุนทัง้หมดเท่าทีป่รากฏอยู่ในรายการทีบ่นัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุนนัน้ 

(4) นายทะเบยีนหน่วยลงทุนซึ่งไดร้บัมอบหมายจากบรษิทัจดัการ จะจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน/ใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบก ากบัภาษี
และ/หรอืเอกสาร/ หรอืขอ้ความใดซึ่งไม่จ ากดัรูปแบบและวธิกีารอนัสามารถเป็นหลกัฐานยนืยนัการท ารายการสัง่ซื้อขายหน่วยลงทุน
ดงักล่าวได ้ใหแ้ก่ผูส้ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนภายใน 4 วนัท าการนับแต่วนัท าการถดัจากวนัทีซ่ื้อขายหน่วยลงทุน โดยมใิหน้ับรวมวนัหยุด
ท าการของผู้ประกอบธุรกจิการจดัการกองทุนต่างประเทศที่มลีกัษณะในท านองเดยีวกบัธุรกจิการจดัการกองทุนรวม และผูป้ระกอบ
ธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งในต่างประเทศซึง่จะส่งผลกระทบต่อการช าระราคา 

(5) เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกจากเครื่องโทรสารของผู้สัง่ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเพียงเอกสารการบันทึกรายการเท่านัน้ ไม่ใช่
หลักฐานการท ารายการอย่างสมบูรณ์ บริษัทจดัการจะถือหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับบรษิัทจดัการเป็นหลักฐานในการท ารายการที่
สมบูรณ์ และใชอ้า้งองิได ้
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(6) การขายคนืหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศพัท์อตัโนมตัิ หากเกิดข้อผดิพลาดจากระบบการให้บรกิาร บรษิัท
จดัการจะด าเนินการตรวจสอบและแกไ้ขขอ้ผดิพลาดดงักล่าวใหแ้ล้วเสรจ็ภายใน 30 วนันับจากวนัทีไ่ดร้บัแจง้จากผูถ้อืหน่วยลงทุน 

การช าระเงนิค่ารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

(1) บรษิทัจดัการจะด าเนินการหรอืมอบหมายใหน้ายทะเบยีนหน่วยลงทุนช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัรบัซื้อ
คนืหน่วยลงทุนของกองทุน โดยมิให้นับรวมวนัหยุดท าการของผู้ประกอบธุรกิจการจดัการกองทุนต่างประเทศที่มีลกัษณะในท านอง
เดยีวกบัธุรกจิการจดัการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกจิทีเ่กี่ยวขอ้งในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการช าระราคา โดยน าฝากเงนิ
ดงักล่าวเขา้บญัชเีงนิฝากของผูถ้ือหน่วยลงทุน หรอืจ่ายเป็นเชค็ขดีคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะระบุชื่อผู้ถอืหน่วยลงทุน และจดัส่งทางไปรษณีย์
หรอืน าส่งโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน หรือวธิีการอื่นๆ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ตามที่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนไดแ้จง้ความประสงค ์

(2) สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนในการขายคนืหน่วยลงทุน จะเกดิขึน้หลงัจากทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดบ้นัทกึขอ้มลูการสัง่ขายหน่วยลงทุน
ของผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้เท่านัน้ 

การขายคนืหน่วยลงทุนไม่ว่ากระท าผ่านช่องทางใดก่อนเวลา 15.30 น. ในวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนใด ใหถ้อืเป็นรายการของวนัท าการ
ซื้อขายหน่วยลงทุนนัน้ ส าหรบัการท ารายการขายคนืหน่วยลงทุนหลงัเวลา 15.30 น. ในวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนใด หรอืในวนัหยุดท า
การ ให้ถือเป็นการขายคนืหน่วยลงทุนในวนัท าการซื้อขายถดัไป ทัง้นี้ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิในการขยายเวลาในการรบัซื้อคืนห น่วย
ลงทุนดงักล่าว ซึ่งบรษิทัจดัการจะแจง้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัท าการนับแต่วนัทีไ่ดแ้จง้การเปลี่ยนแปลงเวลาดงักล่าวต่อส านักงานแล้ว โดย
จะตดิประกาศไวท้ีส่ านักงานของบรษิทัจดัการ และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถา้ม)ี 

ผูข้ายคนืทีไ่ดท้ าการยื่นแสดงความจ านงในการขายคนืหน่วยลงทุนแลว้จะท าการยกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงไม่ได้ ทัง้นี้เวน้แต่จะไดร้บัความเหน็
ชอบจากบรษิทัจดัการเป็นกรณีพเิศษ 

ในกรณีที่บรษิัทจดัการกองทุนรวมจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงวนัหรอืเวลาในการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนให้แตกต่างจากที่ก าหนดไวใ้น
โครงการหรอืข้อผูกพนัของกองทุนรวมเป็นการชัว่คราว อนัเนื่องจากมกีารเปลี่ยนแปลงวนัหรอืเวลาในการให้บรกิารของผู้ให้บรกิารตามที่
ส านักงานก าหนดซึง่ส่งผลกระทบต่อการซื้อขายทรพัยส์นิทีก่องทุนรวมไปลงทุน บรษิทัจดัการกองทุนรวมสามารถด าเนินการดงักล่าวไดเ้พยีง
เท่าทีม่คีวามจ าเป็น ทัง้นี้ ใหถ้อืว่าบรษิทัจดัการกองทุนรวมไดป้ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามโครงการหรอืขอ้ผกูพนัแลว้ 

เงื่อนไข ขอ้จ ากดั หรอืสทิธใินการระงบั การโอน หรอืการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน : 

การช าระค่ารบัซื้อคนื สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนดว้ยหลกัทรพัย ์หรอืทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิ : 

กรณีบรษิัทจดัการไม่สามารถช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเงนิ และจะช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นแทน
บรษิทัจดัการจะก าหนดขัน้ตอนการด าเนินการต่อไป โดยต้องไดร้บัมตพิเิศษใหช้ าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเป็นหลกัทรพัย์ หรอืทรพัย์สนิ
อื่นแทนเงนิสดไดต้ามเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งดงัต่อไปนี้ 

(1) การช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าว มวีตัถุประสงค์เพื่อใหผู้้ถอืหน่วยลงทุนน าหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นนัน้ไปช าระเป็นค่าซื้อหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมอื่นทีบ่รษิทัจดัการเป็นผูร้บัผดิชอบด าเนินการ 

(2) บรษิทัจดัการไม่สามารถช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเงนิ 

(3) ผูถ้อืหน่วยลงทุนตกลงรบัช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิได ้

การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บรษิทัจดัการอาจเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดม้คี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไดใ้น
กรณีดงัต่อไปนี้ 

(1) บรษิัทจดัการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามเีหตุจ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอนหลกัทรัพย์หรอืทรพัย์สนิ
ของกองทุนเปิดไดอ้ย่างสมเหตุสมผล 

(2) มคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้แต่ในช่วงระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการยงัไม่ไดช้ าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทั
จดัการพบว่าราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวไม่ถูกต้อง และผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มูลในรายงานการแก้ไขราคายอ้นหลงั
และรายงานการชดเชยราคา โดยราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้องนัน้ต่างจากราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีถู่กต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์
ขึน้ไปและคดิเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง 
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(3) มคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่บรษิัทจดัการพบว่าราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยงัไม่ได้
รบัรองขอ้มูลในรายงานการแก้ไขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนัน้ต่างจากราคา
รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งตัง้แต่หนึ่งสตางคข์ึน้ไป และคดิเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง 

การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรอื (3) บรษิทัจดัการอาจเลื่อนไดไ้ม่เกิน 10 วนัท า
การนับตัง้แต่วนัท าการถดัจากวนัทีม่คี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนนัน้ เวน้แต่ไดร้บัการผ่อนผนัจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้นี้ การ
ผ่อนผนัดงักล่าวไม่รวมกรณีตาม (1) และบรษิทัจดัการจะด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

(1) ประกาศการเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน ณ ที่ท าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและสถานที่ติดต่อทุกแห่งของ
ตวัแทนสนับสนุนทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุน และแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดม้คี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนทราบโดยพลนั 

(2) แจ้งการเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน และจดัท ารายงานในเรื่องดงักล่าว พร้อมทัง้แสดงเหตุผลและหลกัฐานการ
ได้รบัความเห็นชอบหรอืการรบัรองขอ้มูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาจากผู้ดูแลผลประโยชน์ให้
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบโดยพลนั โดยบรษิทัจดัการอาจมอบหมายใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ด าเนินการดงักล่าวแทนกไ็ด ้

(3) ในระหว่างทีบ่รษิทัจดัการเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนนัน้ หากถงึวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนวนัอื่น และมผีูถ้ือ
หน่วยลงทุนสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนอีก บรษิัทจดัการจะต้องรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนนัน้ ทัง้นี้ บริษัทจดัการจะต้องช าระเงนิค่าขายคืน
หน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ยงัค้างอยู่ให้เสร็จสิ้นก่อน แล้วจงึช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่สัง่ขายคนื
หน่วยลงทุนในวนันัน้ ๆ ต่อไป 

เงือ่นไขและข้อจ ากดัในการจดัสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

กรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนถอืหน่วยลงทุนเกนิกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมดของกองทุนรวม บรษิทัจดัการจะไม่นับ
คะแนนเสยีงส่วนทีเ่กนิกว่า 1 ใน 3 เวน้แต่กรณีทีม่กีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดงักล่าวมผีูถ้อืหน่วยลงทุนเพยีงรายเดยีวจะ
นับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวไดเ้ตม็ตามจ านวนทีถ่อือยู่ 

เงื่อนไข ข้อจ ากดั การไม่ขายไม่รบัซ้ือคืนไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามสัง่ : 

เงื่อนไขการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

1. กรณีหยุดรบัค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธ และ/หรอืชะลอการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน 

(1) กรณีทีเ่อกสารหลกัฐานการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไม่ครบถว้น 

(2) กรณีที่ผู้ถอืหน่วยลงทุนที่ท าการขายคนืหน่วยลงทุนยงัมไิดน้ าส่งเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ที่ใชเ้ปิดบญัชจีนครบถ้วน ผู้ถอืหน่วยลงทุน     
     รายทีป่ระสงคจ์ะขายคนืหน่วยลงทุนจะตอ้งน าส่งเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ จนครบถว้นก่อน จงึจะท าการขายคนืหน่วยลงทุนได ้

2. บรษิัทจดัการจะถอืว่าผูถ้ือหน่วยลงทุนทีท่ าการขายคนืหน่วยลงทุนไดท้ าการศึกษา เขา้ใจ และยนิดทีี่จะปฏบิตัติามนโยบาย รายละเอยีด    
วธิกีารเงื่อนไขต่าง ๆ ทีก่ าหนดในโครงการ 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการแก้ไขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนรวมหรอืวธิกีารจดัการกองทุนรวมเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงวนั
เวลาท าการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และวธิีปฏบิตัทิีเ่กี่ยวขอ้ง โดยถือว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผู้ถอืหน่วยลงทุนแล้ว ทัง้นี้ จะ ต้อง
ไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน 

• บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธใินการเปลี่ยนแปลง ปรบัปรุง ช่องทาง วธิกีาร และ/หรอื เงื่อนไขเกี่ยวกบัการเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลงั
การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก รวมถึงบรกิารใดๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยถือว่าได้รบัความเห็นชอบจากผู้ถื อหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบรษิัท
จดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนัก่อนวนัทีม่กีารเปลีย่นแปลงดงักล่าวผ่านเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ 

• บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการขยายเวลาในการเสนอขายหน่วยลงทุนดงักล่าว ซึง่บรษิทัจดัการจะแจง้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัท าการ
นับแต่วนัที่ได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงเวลาดงักล่าวต่อส านักงาน ก.ล.ต . แล้ว โดยจะติดประกาศไว้ที่ส านักงานของบรษิัทจดัการ และ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถา้ม)ี 

• บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรอืเพิม่เติมบญัชจีองซื้อหน่วยลงทุน ในอนาคตโดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ 
โดยบรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบผ่านเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ www.principal.th หรอืช่องทางอื่นใดทีจ่ะก าหนดต่อไป 
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8. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย 

8.1 ค่าธรรมเนียมรวม 

ประมาณการค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด ในอตัราไม่เกินร้อยละ : 2.14 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุนรวม 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : - 

8.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี ในอตัราไม่เกินร้อยละ : 0.49 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุนรวม 

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์รายปี ในอตัราไม่เกินร้อยละ : 0.06 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุนรวม 

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอตัราไม่เกินร้อยละ : 0.13 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุนรวม 

ค่าธรรมเนียมท่ีปรึกษาการลงทุน : ไม่ม ี

ค่าธรรมเนียมการจดัจ าหน่าย : ไม่ม ี

ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ : ม ี

ประมาณการค่า ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุนรวม 

รายละเอียดเพ่ิมเติม (ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม) : 

1. ค่าใชจ้่ายเพื่อวตัถุประสงคใ์นการจดัตัง้และเสนอขายหน่วยลงทุนซึ่งจะเรยีกเกบ็จากกองทุนรวมเมื่อมคี่าใชจ้่ายเกดิขึน้ตามจ านวนทีจ่่าย
จรงิ โดยในทางบญัชจีะตดัจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายของกองทุนรวมเฉลีย่เท่ากนัทุกวนัตามระยะเวลาทีจ่ะไดร้บัประโยชน์จากค่าใชจ้่ายนัน้ไดแ้ก่ 

- ค่าใชจ้่ายในการจดัท าโฆษณาประชาสมัพนัธ์ ค่าสื่อโฆษณาประชาสัมพนัธ์ การจดัอบรมและเผยแพร่ความรู ้ค่าใชจ้่ายดา้นการตลาด
การส่งเสรมิการขาย ตลอดจนการจดัสมัมนาแนะน ากองทุน ตามที่จ่ายจรงิ แต่เป็นจ านวนเงนิรวม ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของจ านวน
เงนิทุนของโครงการ 

- ค่าธรรมเนียมทีป่รกึษาทางการเงนิในการจดัตัง้กองทุนรวมตามทีจ่่ายจรงิ แต่เป็นจ านวนเงนิรวมไม่เกนิ 20 ลา้นบาท 

- ค่าใชจ้่ายหรอืค่าธรรมเนียมอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งในการจดัตัง้กองทุน 

- ค่าใชจ้่ายต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จากการปฏบิตัติามกฎ ก.ล.ต. 

2. ค่าใชจ้่ายเพื่อการด าเนินงานของกองทุนซึ่งจะเรยีกเกบ็จากกองทุนเมื่อมคี่าใชจ้่ายเกดิขึน้ตามจ านวนที่จ่ายจรงิ โดยในทางบญัชจีะตดั
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเฉลี่ยเท่ากนัทุกวนัตามระยะเวลาที่จะได้รบัประโยชน์จากค่าใชจ้่ายนัน้หรอืในรอบระยะเวลาบญัชทีี่
เกดิค่าใชจ้่ายดงักล่าวขึน้ ไดแ้ก่ 

- ค่าใชจ้่ายในการจดัท าโฆษณาประชาสมัพนัธ์ ค่าสื่อโฆษณาประชาสมัพนัธ์ การจัดอบรมและเผยแพร่ความรู ้ค่าใชจ้่ายดา้นการตลาด
การส่งเสรมิการขาย ตลอดจนการจดัสมัมนาแนะน ากองทุน ตามที่จ่ายจรงิ แต่เป็นจ านวนเงินรวม ไม่เกินร้อยละ 0.27 ของมูลค่า
ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

- ค่าใชจ้่ายในการสอบบญัช ีค่าทีป่รกึษากฎหมาย ค่าใชจ้่ายต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จากการปฏบิตัติามค าสัง่ หรอืตามกฎหมาย หรอืประกาศของ
สมาคมจดัการกองทุน 

- ค่าจดัท า จดัพมิพแ์ละจดัส่งใบแจง้ผลการจดัสรรหน่วยลงทุน 

- ค่าใชจ้่ายในการจดัท าและจดัพมิพใ์บค าขอเปิดบญัชกีองทุน ใบค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ใบค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน หนังสอืรบัรองสทิธใิน
หน่วยลงทุน บตัรตวัอย่างลายมอืชื่อ และเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง 

- ค่าจดัเตรยีมและค่าพมิพร์ายงานหนังสอืบอกกล่าว ประกาศ และรายงานต่างๆ การลงประกาศในหนังสอืพมิพร์ายวนั และ/หรอื 

ข่าวสารถงึผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืบุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งกบักองทุนเปิดพรนิซเิพลิ ดชันีธุรกจิพลงังานและธุรกจิปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ์โดย
ตรงทีบ่รษิทัจดัการจดัท าหรอืมหีน้าทีจ่ดัท าขึน้ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกฎหมายก าหนด 
ตามทีจ่่ายจรงิ 

- ค่าใช้จ่ายในการจดัประชุมผู้ถอืหน่วยลงทุน การขอมติผูถ้อืหน่วยลงทุน และค่าใชจ้่ายต่างๆ ที่เกดิขึน้จากการปฏิบตัติามทีส่ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกฎหมายก าหนด 
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- ค่าจดัท า จดัพมิพ ์และจดัส่งหนังสอืชีช้วนและรายงานประจ าปีถงึผูถ้อืหน่วยลงทุน 

- ค่าแปลเอกสารทีเ่กีย่วกบัการด าเนินงานของกองทุนรวมเป็นภาษาต่างประเทศ 

- ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายเงนิปันผล และ/หรอืการจ่ายส่วนคนืทุน (ถ้าม)ี เช่น ค่าเตรยีมการจดัส่งเช็คเงนิปันผล และ/หรอืการจ่าย
ส่วนคนืทุน (ถา้ม)ี และรายงานประจ าปี ค่าซองจดหมาย ค่าไปรษณียากร และค่าใชจ้่ายอื่นทีเ่กดิจากการจ่ายเงนิปันผลโดยตรง 

3. ค่าใชจ้่ายและภาษีอื่นๆ ทีเ่กี่ยวเนื่องกับการด าเนินงานของกองทุนรวมทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวมเมื่อมคี่าใช้จ่ายเกดิขึน้ตามจ านวนที่      
 จ่ายจรงิ และในทางบญัชจีะตดัจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายของกองทุนรวมครัง้เดยีวเตม็จ านวน 

- ค่าเอกสารทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบญัชกีองทุน 

- ค่าใช้จ่าย (ถ้าม)ี ในการด าเนินคดขีองผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ฟ้องรอ้งให้บรษิัทจดัการปฏิบตัิตามหน้าที่ หรอืเรยีกค่าสนิไหมทดแทน
ความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเมื่อได้ รบัค าสัง่จากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ค่าใชจ้่ายดา้นกฎหมายเพื่อรกัษาสทิธขิองกองทุนรวม และค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จากการตดิตาม ทวงถามหรอืการด าเนินคดเีพื่อการรบั
ช าระหนี้ใดๆ ของกองทุนรวม 

- ค่าใช้จ่ายในการรบัช าระหนี้เป็นทรพัย์สินอื่นแทนการช าระหนี้ด้วยเงนิสดตามตราสารแห่งหนี้ ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียม
ทนายความ ค่าใชจ้่ายดา้นนิตกิรรม ค่าประเมนิราคา ค่าจดจ านอง ค่าปลอดจ านอง ค่าพมิพเ์อกสาร 

- ค่าใชจ้่ายหรอืค่าธรรมเนียมอื่นใดทีเ่กี่ยวขอ้งกบัทางราชการ ค่าใชจ้่ายเกี่ยวกบัการไดม้าซึ่งหลกัประกนัของสทิธเิรยีกรอ้งอนัเกดิจาก
การรบัช าระหนี้เป็นทรพัย์สนิอื่นแทนการช าระหนี้ดว้ยเงนิสดตามตราสารแห่งหนี้ ค่าใชจ้่ายดา้นภาษี ค่าท าประกนัภยั ดูแลและเก็บ
รกัษา ตลอดจนค่าใชจ้่ายในการจ าหน่าย จ่าย โอนทรพัยส์นิดงักล่าว 

- ค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย ค่าธรรมเนียมที่ส่วนราชการหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องเรยีกเก็บ ค่าที่ปรึกษากฎหมาย และ/หรือ
ผูช้ านาญการอื่นที่เกี่ยวขอ้ง และค่าใชจ้่ายอื่นใดทีเ่กิดขึ้นแก่บรษิัทจดัการอนัเนื่องจากการจดัการกองทุนเปิดพรนิซิเพลิ ดชันีธุรกิจ
พลงังานและธุรกิจปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ์ และบรษิัทจดัการถูกบุคคลอื่นใดเรยีกร้อง ฟ้องรอ้ง หรือให้ช าระเงนิค่าสนิไหมทดแทน
ความเสยีหายแก่บุคคลนัน้ ยกเวน้ในกรณีทีค่่าสนิไหมทดแทนความเสยีหาย ค่าธรรมเนียม ค่าทีป่รกึษา และค่าใชจ้่ายอื่นใดนัน้เกิด
จากการไม่ปฏิบตัิตามโครงการ กฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และกฎ ก.ล.ต. หรอืเกิดจากการทุจรติ ประมาท
เลนิเล่อ หรอื โดยเจตนาของบรษิทัจดัการเอง 

- ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการมีบัญชีกองทุนเปิดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ กับธนาคาร เช่น 
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ทีธ่นาคารเรยีกเกบ็ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรสาร ค่าสมุดเชค็ ตามทีจ่่ายจรงิ 

- ค่าใชจ้่ายต่างๆ ในการช าระบญัชแีละเลกิกองทุน 

4. ค่าธรรมเนียมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการซื้อขายหลกัทรพัย ์ซึง่จะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซื้อหลกัทรพัย์เมื่อมกีารซื้อหลกัทรพัย ์และจะถูกหกัจาก
ค่าขายหลกัทรพัยเ์มื่อมกีารขายหลกัทรพัย ์ไดแ้ก่ 

- ค่าอากรแสตมป์ 

- ค่าธรรมเนียมและค่านายหน้าซื้อขายหลักทรพัย์ ในการซื้อขายหลักทรพัย์หรอืทรพัย์สินอื่นของกองทุนรวม ที่ซื้อหรือขายเพื่อ  
ประโยชน์ในการจดัการกองทุนรวม 

5. ค่าธรรมเนียมและหรอืค่าใชจ้่ายส าหรบัหน่วยงานภายนอกในการท าหน้าทีต่ดิตามดูแลการจดัการกองทุนรวม (Independent Oversight 
Entity : IOE) หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง (ถา้ม)ี 

6. ค่าใช้จ่ายต่างๆ อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการของกองทุนเปิดพรนิซิเพิล ดชันีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมแีละเคมภีัณฑ์
ตามทีจ่า่ยจรงิ ทัง้นี้ ต้องไดร้บัความเหน็ชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ก่อนทุกครัง้ และบรษิทัจดัการจะเปิดเผยค่าใชจ้่ายดงักล่าวแยกเป็น
รายการอย่างชดัเจนในหนังสอืชี้ชวนส่วนสรุปขอ้มูลส าคญัและในรายงานประจ าปี ซึ่งบรษิทัจดัการตอ้งจดัท าเมื่อสิน้รอบระยะเวลาบญัชี
แต่ละปี 

บรษิทัจดัการจะค านวณค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน ทุกวนัที่
มกีารค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิของกองทุนรวม โดยใช้มูลค่าทรพัย์สนิของกองทุนรวมเป็นฐานในการค านวณค่าธรรมเนียม ทัง้นี้ 
มูลค่าทรพัย์สนิของกองทุนรวม เท่ากับมูลค่าทรพัย์สินทัง้หมดหกัด้วยมูลค่าหนี้สินทัง้หมดของกองทุนรวม ณ วนัที่ค านวณมูลค่า
ทรพัยส์นิของกองทุนรวม โดยยงัไม่หกัค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วย
ลงทุนของวนัทีท่ าการค านวณ และจะเรยีกเกบ็จากกองทุนรวมโดยการตดัจ่ายจากบญัชขีองกองทุนรวมเป็นรายเดอืน 
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การตดัจ่ายค่าใช้จ่ายดงักล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชทีี่ก าหนดโดยสมาคมนักบญัชีและผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตแห่งประเทศไทย
และในกรณีทีส่มาคมนักบญัชแีละผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตแห่งประเทศไทย คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรอื
หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง มกีารเปลีย่นแปลงหลกัเกณฑ์การตดัค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายของกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ ดัชนีธุรกจิพลงังานและ
ธุรกจิปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ์ ตามทีร่ะบุเป็นอย่างอื่นในอนาคต บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลี่ยนแปลงวธิกีารตัดค่าธรรมเนียมหรอื
ค่าใชจ้่ายตามหลกัเกณฑท์ีบ่งัคบัใชใ้หม่ โดยถอืว่าไดร้บัมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนแล้ว 

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทนรวม เมื่อรวมกนัทัง้หมดแลว้ตอ้งไม่เกนิอตัรารอ้ยละ 2.14 ต่อปีของมลูค่าทรพัยส์นิ  

8.3 ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเกบ็จากผู้สัง่ซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน 

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end fee) 

เงื่อนไขในการก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน : ไม่ม ี

ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 ของมลูค่าซื้อขาย 

ค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (Back-end fee) 

เงื่อนไขในการก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน : ไม่ม ี

ประมาณการค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 ของมลูค่าซื้อขาย 

ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ (Switching in) 

ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า (Switching in) : ไม่ม ี

ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก (Switching out) 

ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก (Switching out) : ไม่ม ี

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ม ี

ในอตัราตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : ม ี

ในอตัราตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

ค่าปรบักรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองท่ีก าหนดในโครงการ (Exit Fee) : ม ี

ค่าธรรมเนียมอ่ืน : ม ี

ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ : ม ี

ในอตัราไม่เกิน ร้อยละ ของมูลค่าหน่วยลงทุน : 0.0 

ตามทีจ่่ายจรงิ 

รายละเอียดเพ่ิมเติม (ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเกบ็จากผู้สัง่ซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน) : 

(1) ค่าธรรมเนียมการโอนเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามอัตราที่ธนาคารพาณิชย์หรอืสถาบันการเงนิก าหนด โดยบรษิัทจดัการจะหกัจาก
จ านวนค่าขายคนืหน่วยลงทุนนัน้ๆ 

(2) ค่าธรรมเนียมการหกัเงนิจากบญัชขีองผูซ้ื้อหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี ตามอตัราที่ธนาคารพาณิชย์หรอืสถาบันการเงนิก าหนด โดยตดัจ่ายจาก
บญัชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทุน 

(3) บรษิทัจดัการอาจเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนขอใหบ้รษิทัจดัการด าเนินการใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนเป็นกรณี
พเิศษนอกเหนือจากกรณีปกตซิึ่งเป็นกรณีที่บรษิัทจดัการด าเนินการให้ผู้ถอืหน่วยลงทุนทุกราย ตามที่จ่ายจรงิ เช่น ค่าใช้จ่ายในการจด
แจง้จ าน ากบันายทะเบยีน ค่าแกไ้ขเปลี่ยนแปลงขอ้มูลในทะเบยีน เป็นต้น โดยบรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวทราบทัง้นี้ 
ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายดงักล่าวขา้งตน้เป็นอตัราทีย่งัไม่รวมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีุรกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนั 

บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิในการเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน/ การรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน/ การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนกบั ผู้
ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากนั ตามประเภทของผูล้งทุน ตามมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน ตามระยะเวลาการถอืครองหน่วยลงทุน ตามช่องทางการ
ซื้อขายหน่วยลงทุน หรอืตามเงื่อนไขทีบ่รษิทัจดัการอาจก าหนดขึน้ในอนาคต เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวก และเป็นประโยชน์ใหแ้ก่ผูถ้ือ
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หน่วยลงทุน ทัง้นี้ จะเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวในหนังสอืชี้ชวนส่วนสรุปขอ้มลูส าคญั ทัง้นี้ หากมกีารเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดงักล่าวบรษิทัจดัการจะ
ประกาศใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั ณ ทีท่ าการของบรษิทัจดัการ และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และ/หรอื
ประกาศทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ 

8.4 วิธีการค านวณและตดัจ่ายค่าธรรมเนียม 

ทัง้นี้ การค านวณค่าธรรมเนียมตามหวัขอ้ค่าธรรมเนียมที่เรยีกเกบ็จากผู้สัง่ซื้อหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนและ หวัข้อค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายที่
เรยีกเกบ็จากกองทุนรวมเป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่ 

ภาษธีุรกจิเฉพาะ หรอืภาษีอื่นใดในท านองเดยีวกนัไวแ้ล้วการตดัจ่ายค่าใชจ้่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชทีีก่ าหนดโดยสมาคม
นักบญัชแีละผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตแห่งประเทศไทย และในกรณีทีส่มาคมนักบญัชแีละผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตแห่งประเทศไทย คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง มกีารเปลี่ยนแปลงหลกัเกณฑ์การตดัค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายของ
กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ ดชันีธุรกจิพลงังานและธุรกจิปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ์ ตามทีร่ะบุเป็นอย่างอื่นในอนาคต บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะ
เปลี่ยนแปลงวธิกีารตดัค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายตามหลกัเกณฑ์ที่บงัคบัใช้ใหม่ โดยถอืว่าได้รบัมติจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแล้วค่าธรรมเนียม
และค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทนรวม เมื่อรวมกนัทัง้หมดแลว้ตอ้งไม่เกนิอตัรารอ้ยละ 2.14 ต่อปีของมลูค่าทรพัยส์นิ 

8.5 การเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย 

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายตามขอ้ “ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากผูซ้ื้อหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนและกองทุน” อาจมกีารเปลี่ยนแปลง
ได ้โดยไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิรายละเอยีดโครงการ โดยบรษิทัจดัการจะด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

1. ในกรณีที่บรษิทัจดัการกองทุนรวมมคีวามประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายตามทีไ่ดร้ะบุไวใ้นโครงการและไดด้ าเนินการดงักล่าว
แล้ว ให้บรษิัทจดัการกองทุนรวมเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวใหผู้ล้งทุนทราบอย่างทัว่ถงึภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัที่มกีารลดค่าธรรมเนียม
หรอืค่าใชจ้่ายดงักล่าว ทัง้นี้ การเปิดเผยขอ้มูลต้องกระท าโดยวธิกีารทีเ่หมาะสมอนัท าใหม้ัน่ใจไดว่้าผูล้งทุนได้รบัทราบขอ้มูลดงักล่าว เช่น 
เผยแพร่ขอ้มูลไวบ้นเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการกองทุนรวม หรอื ณ สถานทีใ่นการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบรษิทัจดัการกองทุนรวม 
และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี เป็นตน้ 

การลดค่าธรรมเนียมหรอืค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าส านักงานให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการในเรื่อง
ดงักล่าวเมื่อบรษิทัจดัการกองทุนรวมไดด้ าเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว 

2. ในกรณีที่บรษิทัจดัการกองทุนรวมมคีวามประสงค์จะเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้ตามที่ระบุไว้ในโครงการ บรษิัท จดัการ
กองทุนรวมต้องค านึงถงึความสมเหตุสมผลกบัสภาพปกตทิางธุรกจิและประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั และต้องเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวใหผู้้
ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างทัว่ถงึดว้ยวธิกีารทีเ่หมาะสมอนัท าใหม้ัน่ใจไดว่้าผูล้งทุนไดร้บัทราบขอ้มลูดงักล่าว โดยอย่างน้อยตอ้งจดัใหม้กีาร
เผยแพร่ขอ้มูลไวบ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการกองทุนรวม และ ณ สถานทีใ่นการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบรษิทัจดัการกองทุนรวม 
และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้ 

2.1 ในกรณีที่การเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมหรอืค่าใช้จ่ายเพิม่ขึน้ไม่เกนิกว่าอตัราขัน้สูงของค่าธรรมเนียมหรอืค่าใช้จ่ายเดมิตามที่ระบุไว้ใน
โครงการ ให้บรษิัทจดัการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดงักล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัท าการก่อนการเรยีกเก็บ
ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้ 

2.2 ในกรณีที่การเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้เกนิกว่าอตัราขัน้สูงของค่าธรรมเนียมหรอืค่าใช้จ่ายเดมิตามทีร่ะบุไว้อย่าง
ชดัเจนในโครงการแล้วว่าบรษิัทจดัการกองทุนรวมสามารถกระท าการดงักล่าวได้ ทัง้นี้ ในรอบระยะเวลาย้อนหลงั 1 ปีนับแต่วนัที่
บรษิัทจดัการกองทุนรวมประสงค์จะขึ้นค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายดงักล่าว ให้บรษิัทจดัการกองทุนรวมด าเนินการตามหลกัเกณฑ์
ดงันี้ 

(ก) ในกรณีที่การเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมหรอืค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นไม่เกินกว่าอตัราร้อยละ 5 ของอตัราขัน้สูงดงักล่าว ให้บรษิัทจดัการ
กองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดงักล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วนัก่อนการเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมหรอืค่าใช้จ่ายที่
เพิม่ขึน้ดงักล่าว 

(ข) ในกรณีที่การเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้เกนิกว่าอตัรารอ้ยละ 5 ของอตัราขัน้สูงดงักล่าว บรษิัทจดัการกองทุน
รวมตอ้งไดร้บัมตพิเิศษ 

ในการเปิดเผยขอ้มลูตามวรรคหนึ่ง มใิหน้ ามาใชก้บักรณีทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมไดร้บัมตพิเิศษ” 

ทัง้นี้ การเปลีย่นแปลงขอ้ 2 (2.2) ใหบ้รษิทัจดัการแจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วนันับแต่วนัเปลีย่นแปลง 
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ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายดงักล่าว 

9. เครื่องมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องของกองทุนรวม 

- เครื่องมอืการก าหนดใหผู้ล้งทุนเป็นผูร้บัภาระค่าใชจ้่าย 

การปรบัมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิด้วยสูตรการค านวณท่ีสะท้อนต้นทุนในการซ้ือขายทรพัยสิ์นของกองทุนรวม (swing pricing) : 

กองทุนรวมทัว่ไป 

อตัราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2.00 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

ด้วยวิธีปฏิบติั : Full swing pricing , Partial swing pricing 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

1. บรษิัทจดัการจะก าหนดอตัรา swing factor สูงสุดไม่เกนิรอ้ยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน และบรษิทัจดัการจะพจิารณาเลือกใช ้Swing 
Pricing ที่เป็น Full Swing Pricing หรอื Partial Swing Pricing ตามดุลพนิิจของบรษิทัจดัการ โดยค านึงถงึประโยชน์ของกองทุนและผูถ้ือ
หน่วยลทุนเป็นส าคญั 

2. swing factor มหีลกัการในการพจิารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บรษิัทจดัการก าหนด ซึ่งบรษิัทจดัการอาจพจิารณาใช้ข้อมูล
ประมาณการภายใต้ข้อเท็จจรงิที่มอียู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมนิจากปัจจยัที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถท าได้เพื่อให้สามารถ
ด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ โดยบรษิัทจดัการอาจพจิารณาปัจจยัต่าง ๆ ที่ เกี่ยวขอ้ง ได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
จากการซื้อหรอืขายทรพัย์สนิของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bid-ask spreadที่เปลี่ยนแปลงไปจากการซื้อขายทรพัย์สนิ ความ
ผนัผวนในตลาดซื้อขายทรพัย์สนิ ภาวะสภาพคล่องของตลาดทรพัยส์นิทีล่ดลงจากปกต ิต้นทุนและค่าใชจ้่ายในการรกัษาสดัส่วนการลงทุน 
ต้นทุนและค่าใชจ้่ายการท าธุรกรรม REPO เพื่อเสรมิสภาพคล่องรองรบัธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) ภาษีและหรอือากรแสตมป์ที่เกี่ยวขอ้ง 
หรอืตน้ทุนและค่าใชจ้่ายอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึปัจจยัอื่นๆ ทีก่ระทบสภาพคล่องของหลกัทรพัยท์ีก่องทุนรวมลงทุน เป็นตน้ 

3. Swing Thresholds มหีลกัการในการพจิารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บรษิัทจดัการก าหนด โดยบรษิัทจดัการอาจพจิารณาใช้
ขอ้มูลประมาณการภายใต้ขอ้เทจ็จรงิทีม่อียู่และหรอืสมมตฐิานและหรอืการประเมนิจากปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งเท่าที่สามารถท าไดเ้พื่อใหส้ามารถ
ด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ โดยค านึงถึงปัจจยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสภาพคล่องของกองทุนรวมเป็นส าคญั ทัง้นี้ บรษิัท
จดัการอาจพจิารณาปัจจยัต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง ได้แก่ พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุนสภาวะตลาดของทรพัย์สนิทีล่งทุน รวมถึงปัจจยั
อื่นๆ ทีก่ระทบสภาพคล่องของหลกัทรพัยท์ีก่องทุนรวมลงทุน เป็นตน้ 

4. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บรษิทัจดัการ จะไม่ใช ้Swing Pricing พรอ้มกบั Anti-dilution levies – ADL (ถ้าม)ี แต่สามารถใช้ร่วมกบัเครื่องมอืใน
การบรหิารความเสีย่งสภาพคล่องอื่นไดโ้ดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

5. ในกรณีที่เป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บริษัทจะด าเนินการตามข้อมูลที่ได้รบัจากผู้สนับสนุนการขายและรบัซื้อคืนเท่าที่
สามารถท าได ้(best effort) ภายใตส้ถานการณ์และขอ้จ ากดัในขณะนัน้ 

ขอ้สงวนสทิธิ ์

1. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะน าขอ้มูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถ้าม)ี มาใชใ้นการพจิารณาและหรอืตดัสนิใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งการ
การใชเ้ครื่องมอื Swing Pricing ในวนัท าการนัน้ 

2. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัเพิม่หรอืลดอตัรา swing factor ทีเ่กบ็จรงิไดต้ามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร ซึ่งจะปรบัเพิม่ไม่เกนิอตัรา
สงูสุดทีร่ะบุไวใ้นโครงการ 

3. บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะน าค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ช าระเงนิด้วยเช็ครวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวนัท าการที่มกีารใช้เครื่องมอื 
swing pricing และบรษิัทจดัการจะน ายอดซื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรอืตัดสนิใจเรื่องต่าง ๆที่เกี่ยวข้องการใช้
เครื่องมอื swing pricing ในวนัท าการนัน้ ทัง้นี้บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะไม่เปลี่ยนแปลงการด าเนินการใด ๆ ที่ได้ด าเนินการหรอื
ตดัสนิใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกบัการใชเ้ครื่องมอื swing pricing ในวนัท าการนัน้ แม้หากภายหลงัปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทัง้หมด
หรอืบางส่วนของวนัท าการนัน้ไม่สามารถเรยีกเก็บเงนิได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ช าระด้วยเช็คที่เรยีกเก็บไม่ได้นัน้ ไม่ได้รบัการ
จดัสรรหน่วยลงทุน ซึง่เป็นไปตามดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

4. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงแนวทางด าเนินการระหว่างการใชเ้ครื่องมอื โดยจะยงัคงเป็นไปตามทีส่านักงานก.ล.ต.และหรอื
สมาคมบรษิทัจดัการลงทุนและหรอืหน่วยงานทีม่อี านาจอื่นกาหนดใหบ้รษิทัจดัการด าเนินการได ้
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5. บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิไม่ใช้เครื่องมือ swing pricing ดงักล่าวในกรณีที่พิจารณาแล้วว่าค าสัง่ซื้อ-ขาย-สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่มี
ผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมนีัยส าคญั และ/หรอือาจใช้ร่วมกบัเครื่อ งมอืในการบรหิารสภาพคล่องอื่นๆ แล้วแต่กรณี 
โดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

การพจิารณาใชเ้ครื่องมอื 

1. บรษิทัจดัการอาจพจิารณาใช ้Swing Pricing ที่แตกต่างกนัไดใ้นแต่ละวนัท าการ ที่มกีารใชเ้ครื่องมอืนี้โดยเป็นไปตามดุลยพนิิจของบรษิัท
จดัการ โดยค านึงถึงและรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนและความเหมาะสมในทางปฏิบตัิเป็นส าคญั2. ในกรณีที่บรษิัทจดัการพจิารณาใช ้
partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวนัท าการซื้อขายใดที่สดัส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่า
ทรพัย์สนิสุทธทิัง้หมดของกองทุน มคี่าเกินกว่า swing threshold ที่บรษิัทจดัการก าหนด โดยทีมู่ลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธขิองกองทุน 
ค านวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเขา้ (switch in) หกัดว้ยมูลค่าการขายคนืหน่วย
ลงทุน (redemption) และหกัดว้ยมูลค่าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) ทัง้นี้ รายละเอยีดวธิกีารค านวณเป็นไปตามวธิทีีบ่รษิทั
จดัการก าหนด 

การก าหนดเงื่อนไขหรือข้อจ ากดัในการรบัค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน 

ระยะเวลาท่ีต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period) : 

กองทุนรวมทัว่ไป 

เม่ือผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าเกินกว่า : 5.00 % ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิ

จะต้องแจ้งบริษทัจดัการล่วงหน้าเป็นเวลา : 5 วนัท าการ 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

1. ในกรณีที่เป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บริษัทจะด าเนินการตามข้อมูลที่ได้รบัจากผู้สนับสนุนการขายและรบัซื้อคืนเท่าที ่ 
    สามารถท าได ้(best effort) ภายใตส้ถานการณ์และขอ้จ ากดัในขณะนัน้ 

ขอ้สงวนสทิธิ ์

1. ในกรณีทีม่กีารใช ้Notice period และมเีหตุทีท่ าใหต้้องใชเ้ครื่องมอือื่นดว้ย บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏบิตักิบัค าสัง่ที่ ไดจ้าก Notice 
period นัน้เช่นเดยีวกบัค าสัง่ทีไ่ดต้ามปกตใินวนัทีท่ ารายการดว้ย ทัง้นี้ บรษิทัจดัการอาจพจิารณาใช ้Notice period ร่วมกบัเครื่องมอือื่น 
ได้แก่ Swing pricing, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรือเครื่องมืออื่น ๆ หรืออาจไม่ใช้เครื่องมือ 
Notice period ดงักล่าวในกรณีทีพ่จิารณาแล้วว่าค าสัง่ซื้อ-ขาย-สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่มผีลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่าง
มนีัยส าคญั โดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปรบัเพิ่มหรอืลด Notice period ได้ตามที่บรษิัทจดัการเห็นสมควร ซึ่งจะปรบัเพิ่มไม่เกินNotice period 
สูงสุดทีก่ าหนดไวใ้นโครงการ โดยบรษิทัจดัการจะเปิดเผยทางเวบ็ไซด์ของบรษิัทจดัการและในหนังสอืชี้ชวนส่วนขอ้มูลกองทุนรวมหรอื
ผ่านทางช่องทางอื่นทีบ่รษิทัจดัการก าหนด 

3. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะน าขอ้มูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถ้าม)ี มาใชใ้นการพจิารณาและหรอืตดัสนิใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งการ
การใชเ้ครื่องมอื Notice period ในวนัท าการนัน้ 

การพจิารณาใชเ้ครื่องมอื 

1. บรษิัทจดัการอาจพจิารณาใช้ Notice period ที่แตกต่างกนัไดใ้นแต่ละวนัท าการที่มกีารใช้เครื่องมอืนี้โดยเป็นไปตามดุลยพนิิจของบรษิัท
จดัการ โดยค านึงถงึและรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนและความเหมาะสมในทางปฏบิตัเิป็นส าคญั 

2. บรษิทัจดัการอาจพจิารณาใชแ้ละก าหนดระยะเวลา Notice period โดยมหีลกัการในการพจิารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางทีบ่รษิทั
จดัการก าหนด โดยพจิารณาจากปัจจยัต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง โดยบรษิทัจดัการอาจพจิารณาใช ้ขอ้มูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจรงิทีม่อียู่
และหรอืสมมตฐิานและหรอืการประเมนิจากปัจจยัทีเ่กี่ยวขอ้งเท่าทีส่ามารถท าไดเ้พื่อใหส้ามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเงื่อนไข ณ 
ขณะนัน้ๆ โดยค านึงถึงปัจจยัที่เกี่ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุนรวมเป็นส าคญั ทัง้นี้  บรษิัทจดัการอาจพิจารณาปัจจยัต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน สภาวะตลาดของทรพัย์สนิที่ลงทุน รวมถึงปัจจยัอื่นๆ ที่กระทบสภาพคล่องของ
หลกัทรพัยท์ีก่องทุนรวมลงทุน เป็นตน้ 
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เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) : 

กองทุนรวมทัว่ไป 

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต า่กว่าร้อยละ : 10.00 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

โดยบริษทัจดัการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 7 วนัท าการ 

ในทุกรอบเวลา : 30 วนั 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

1. บรษิทัจดัการจะท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (redemption) และสบัเปลี่ยนออก (switch out) ไม่เกนิ Redemption Gate ตามราคารบัซื้อคนื
หน่วยลงทุน ณ วนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ เวน้แต่กรณีทีก่องทุนมสีภาพคล่องเพยีงพอ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรบัซื้อคนื
หน่วยลงทุนหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเกนิกว่า Redemption Gate ทีป่ระกาศใช ้

2. ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการก าหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ทีไ่ม่ปกตดิว้ย Gate threshold ในกรณีดงักล่าว Redemption Gate จะใชเ้ฉพาะ
วนัท าการซื้อขายใดที ่สดัส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธขิองกองทุน เทยีบกบั มูลค่าทรพัย์สนิสุทธิทัง้หมดของกองทุน มคี่าเท่ากบั
หรอืมากกว่า Gate threshold ที่บรษิัทจดัการก าหนด โดยที่ มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน ค านวณจาก มูลค่าการซื้อหน่วย
ลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หกัด้วยมูลค่าการขายคนืหน่วยลงทุน (redemption) และหกั
ดว้ยมลูค่าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก (switch out) 

3. บรษิัทจดัการจะพิจารณาก าหนดวธิีการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสดัส่วน (pro-rata basis) ของ
ค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออก ณ วนัทีใ่ช ้Redemption Gate ดงันัน้ ผูถ้ือหน่วยลงทุนอาจไม่ไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทุน 
และมลูค่าหน่วยลงทุนทัง้จ านวน ในวนัทีส่่งค าสัง่ขายคนืหรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนนัน้ รวมทัง้อาจไม่ได้รบัเงนิค่าขายคนืทัง้จ านวนภายใน
ระยะเวลาทีก่ าหนดไว ้

ส าหรบัค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออกส่วนทีเ่หลอื บรษิทัจดัการจะน าไปท ารายการในวนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนถดัไป 
รวมกบัค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออกใหม่ตามสดัส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มกีารจดัล าดบัก่อน-หลงัของค าสัง่รบัซื้อคนื
หน่วยลงทุน โดยปัจจุบันบรษิัทจดัการยงัไม่เปิดให้มกีารยกเลิกค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออกจากผู้ถือหน่วยลงทุนที่ส่ง
ค าสัง่มาแลว้ในวนัทีม่กีารใช ้Redemption Gate ดงักล่าว 

อย่างไรกต็าม หากเมื่อบรษิทัจดัการมรีะบบงานส าหรบัรองรบัการจดัการกรณีเปิดใหม้กีารยกเลกิค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยน
ออก บรษิทัจดัการอาจเปิดใหม้กีารยกเลกิค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออกส่วนทีเ่หลอืได ้ซึง่จะเป็นไปตามเงื่อนไขและวธิกีาร
ทีบ่รษิทัจดัการก าหนด ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าก่อนการด าเนินการดงักล่าว 

4. บรษิทัจดัการอาจพจิารณาก าหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครัง้แตกต่างกนัได้ แต่ Redemption Gate จะไม่ต ่ากว่า 
Redemption Gate ขัน้ต ่า และ gate period จะไม่มากกว่าระดบัเพดานทีร่ะบุไวใ้นโครงการ 

5. บรษิทัจดัการจะท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออก ไม่เกนิ Redemption Gate ตามราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ณ วนัท าการ
รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ เวน้แต่กรณีทีก่องทุนมีสภาพคล่องเพยีงพอ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหรอืสบัเปลีย่น
หน่วยลงทุนเกนิกว่า Redemption Gate ทีป่ระกาศใช ้

6. บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบเมื่อมกีารใช ้Redemption gate โดยไม่ชกัชา้ 

7. ในกรณีทีม่กีารใชเ้ครื่องมอื Redemption Gate นี้ บรษิทัจดัการอาจใชร้่วมกบัเครื่องมอืในการบรหิารความเสีย่งสภาพคล่องอื่นไดโ้ดยขึน้อยู่
กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

8. ในกรณีที่เป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บริษัทจะด าเนินการตามข้อมูลที่ได้รบัจากผู้สนับสนุนการขายและรบัซื้อคืนเท่าที ่ 
 สามารถท าได ้(best effort) ภายใตส้ถานการณ์และขอ้จ ากดัในขณะนัน้ 

ขอ้สงวนสทิธิ ์

1. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัเพิม่หรอืลดอตัรา Gate threshold รวมถงึเปลี่ยนแปลง gate period ไดต้ามดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 
โดยจะปรบัลดไม่ต ่ากว่า Redemption Gate ขัน้ต ่าที่ระบุในโครงการ และไม่เกิน Gate period สูงสุด ที่ระบุในโครงการ ทัง้นี้ รายละเอียด
วธิกีารค านวณเป็นไปตามวธิทีีบ่รษิทัจดัการก าหนด 

2. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเกนิกว่า Redemption Gate ทีป่ระกาศใช ้
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3. บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางด าเนินการระหว่างการท า Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิกRedemption Gate 
ก่อนระยะเวลาทีก่ าหนด การใชเ้ครื่องมอือื่นแทน Redemption Gate เป็นตน้ (ถา้ม)ี ทัง้นี้ ในกรณีทีไ่มส่ามารถช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุน
ในส่วนที่เหลอืได้ บรษิัทจดัการอาจพจิารณายกเลกิค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนทัง้หมดที่คา้งอยู่ในรายการ และแจง้ผูถ้ือหน่วยลงทุนที่ถูก
ยกเลกิค าสัง่โดยไม่ชกัชา้ 

4. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะน าขอ้มูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถ้าม)ี มาใชใ้นการพจิารณาและหรอืตดัสนิใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งการ
การใชเ้ครื่องมอื Redemption Gate ในวนัท าการนัน้ 

5. บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธไิม่ใช้เครื่องมอื Redemption Gate ดงักล่าวในกรณีทีพ่จิารณาแล้วว่าค าสัง่ซื้อ-ขาย-สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่มี
ผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมนีัยส าคญั โดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

การพจิารณาใชเ้ครื่องมอื 

1. บรษิทัจดัการอาจพจิารณาใช ้Redemption Gate ทีแ่ตกต่างกนัในแต่ละวนัท าการทีม่กีารใชเ้ครื่องมอืนี้โดยเป็นไปตามดุลยพนิิจของบรษิทั
จดัการ โดยค านึงถงึและรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนและความเหมาะสมในทางปฏบิตัเิป็นส าคญั 

2. บรษิัทจดัการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรอืประเมนิว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดย
บรษิัทจดัการอาจก าหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ทีไ่ม่ปกตดิว้ย Gate threshold ได ้โดยค านึงถงึปัจจยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสภาพคล่องของ
กองทุนรวมเป็นส าคญั ทัง้นี้ บรษิัทจดัการอาจพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ มคีวามผนัผวนในตลาดซื้อขายทรพัย์สนิ สภาพ
คล่องของตลาดทรพัย์สนิลดลงจากภาวะปกต ิสภาพคล่องของกองทุนรวมผดิปกต ิหรอืประเมนิว่าสภาพคล่องของกองทุนจะไม่สอดคล้อง
กบัปรมิาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม เกดิการไถ่ถอนผดิปกต ิเกดิการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ทีก่ าหนดไว ้หรอืปัจจยัอื่น ๆ ที่
นอกเหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการ รวมถงึปัจจยัอื่นๆทีก่ระทบสภาพคล่องของหลกัทรพัยท์ีก่องทุนรวมลงทุน เป็นตน้ 

- การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ทีร่บัไวห้รอืจะหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน (suspension of 

dealings) 

บริษทัจดัการกองทุนรวมสามารถด าเนินการได้สูงสุดไม่เกิน (วนัท าการ) : 1 

เว้นแต่จะได้รบัการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากส านักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจดัการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและ
สมเหตุสมผลว่า จ าเป็นต้องระงบัการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยได้รบัความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด 

บรษิัทจดัการกองทุนรวมจะไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ที่รบัไว้แล้วหรอืจะหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน
(suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื่นใดดงัต่อไปนี้ ซึ่งไม่เกินกว่ากรณีที่ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์
ก าหนด 

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่รบัไว้แล้ว หรอืเป็นการหยุดรบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่อง    
จากปรากฏขอ้เทจ็จรงิดงันี้ 

    (ก) บรษิทัจดัการกองทุนรวมมเีหตุอนัควรสงสยัว่าผูล้งทุนรายนัน้ ๆ มสี่วนเกีย่วขอ้งกบัการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

(1) การกระท าที่เป็นความผดิมูลฐานหรอืความผดิฐานฟอกเงนิตามกฎหมายเกี่ยวกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิไม่ว่าจะ    
    เป็นกฎหมายไทย หรอืกฎหมายต่างประเทศ 

(2) การใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย 

(3) การกระท าทีเ่ป็นการปฏบิตัติามค าสัง่เกีย่วกบัการยดึหรอือายดัทรพัยส์นิโดยบุคคลผูม้ีอ านาจตามกฎหมาย 

   (ข) บรษิทัจดัการกองทุนรวมไม่สามารถด าเนินการรูจ้กัลูกคา้ และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเทจ็จรงิเกีย่วกบัลูกคา้ไดใ้นสาระส าคญั 

2.อยู่ในระหว่างด าเนินการเปลี่ยนใหบ้รษิัทจดัการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบรหิารจดัการกองทุนรวมภายใต้การจดัการของตนอนัเนื่องมาจาก 
การที่บรษิัทจดัการกองทุนรวมรายเดมิไม่สามารถด ารงความเพยีงพอของเงนิกองทุนไดต้ามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และ
ตลาดหลกัทรพัย ์ว่าดว้ยการด ารงเงนิกองทุนของผูป้ระกอบธุรกจิการจดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อ
ขายหลกัทรพัยแ์ละการคา้หลกัทรพัย ์และการจดัจ าหน่ายหลกัทรพัย์ทีเ่ป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผูจ้ดัการเงนิทุนสญัญาซื้อขายล่วงหน้า 
ซึง่ใหก้ระท าไดไ้ม่เกนิ 3 วนัท าการ 
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10. ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน : ค านวณของทุกสิ้นวนัท า
การ และประกาศภายในวนัท าการถดัไป 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

1. บรษิทัจดัการจะค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวมตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 
และตามทีส่มาคมบรษิทัจดัการลงทุนก าหนดโดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. 

2. บรษิัทจดัการจะค านวณและประกาศมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนขอ ง
กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ ดชันีธุรกจิพลงังานและธุรกจิปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ ์ตามระยะเวลาดงัต่อไปนี้ 

(1) ค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธแิละมลูค่าหน่วยลงทุนทุกสิน้วนัท าการ 

(2) ค านวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทุกสิน้วนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุน 

(3) ประกาศมูลค่าทรพัย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของวนัท าการซื้อขายหน่ วย    
ลงทุนล่าสุด ภายในวนัท าการถดัไป 

(4) ประกาศมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของวนัปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงนิปันผล ภายในวนัท าการถัด     
จากวนัปิดสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนเพื่อสทิธใินการรบัเงนิปันผล 

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการก าหนดวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนแต่ละครัง้ห่างกนัเกนิ 1 สปัดาห์ บรษิทัจดัการจะประกาศมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิ
และมูลค่าหน่วยลงทุนที่ค านวณทุกสิ้นวนัท าการสุดท้ายของสปัดาห์ตาม  (1) ภายในวนัท าการถัดจากวนัท าการสุดท้ายของสปัดาห์
ดงักล่าวดว้ย 

มลูค่าหน่วยลงทุน หมายถงึ มลูค่าทรพัยส์นิสุทธหิารดว้ยจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แลว้ทัง้หมดเมื่อสิน้วนัท าการทีค่ านวณนัน้ 

3. มูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีป่ระกาศขา้งต้น ต้องได้รบัการรบัรองโดย
ผูดู้แลผลประโยชน์ดว้ย 

4. ในกรณีที่มูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไม่ถูกต้องบรษิัท
จดัการจะด าเนินการตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

5. บรษิทัจดัการจะประกาศ/เผยแพร่ขอ้มูลทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการที ่www.principal.th ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะประกาศโดย
ช่องทางอื่นแทนการประกาศในเวบ็ไซด์ หรอืช่องทางอื่นใดทีเ่หมาะสม โดยถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแล้ว และบรษิัท
จดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั และจดัใหม้ปีระกาศดงักล่าวไว ้ณ สถานทีต่ดิต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุน
การขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุน และ/หรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการก าหนดและเหน็ว่าเหมาะสม 

ในกรณีที่การประกาศมูลค่าทรพัย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ได้กระท าผ่านระบบ
เผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที่จดัขึ้นโดยสมาคมบรษิัทจดัการลงทุน (NAV Center) หรอืช่องทางอื่นที่ส านักงานคณะกรรมการก.ล.ต. 
ยอมรบั บรษิทัจดัการอาจประกาศมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนภายใน 2 วนั
ท าการถดัไปกไ็ด ้

ดูรายละเอยีดการค านวณและการประกาศมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนเพิม่เติมในหนังสอืชี้ชวนส่วนขอ้มูล
กองทุนรวม 

ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะด าเนินการและชดเชยราคาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก าหนดในประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนและหรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์ว่าด้วยเรื่องการด าเนินการใน
กรณทีีม่ลูค่าหน่วยลงทุนหรอืราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง 

ในกรณีทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ เนื่องจากมเีหตุจ าเป็นและสมควรทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุม ของบรษิทัจดัการ โดยเหตุ
ดงักล่าวส่งผลใหบ้รษิทัจดัการไม่ไดร้บัขอ้มูลเกี่ยวกบัราคาของทรพัย์สนิทีก่องทุนลงทุน หรอืไม่สามารถค านวณหรอืประกาศมูลค่าทรพัย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนื หน่วยลงทุนได้ บรษิัทจดัการจะด าเนินการประกาศสาเหตุ และแนวทาง
ปฏบิตัใิห้ผูถ้ือหน่วยลงทุนทราบผ่านช่องทาง ที่เข้าถงึได้ง่ายและทัว่ถงึ ภายในเวลาที่ผูล้งทุนสามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลในการตดัสนิใจ
ลงทุนได ้



 

 

เอกสารแนบ 1 

การค านวณดชันีธรุกิจพลงังานและธรุกิจปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ ์(Energy and Petrochemical Index)1 

ดชันีธุรกจิพลงังานและ
ธุรกจิปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ์ 

= คอื ดชันีราคาหลกัทรพัย์ในธุรกจิพลงังานและธุรกจิปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ ์ทีใ่ชใ้นการ
ค านวณผลตอบแทนของกองทุนเปิดดชันีธุรกจิพลงังานและธุรกจิปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ ์
ซึง่สามารถค านวณไดจ้ากสตูรการค านวณดงัต่อไปนี้ 
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โดยก าหนดใหค้่าดชันีเริม่ต้นเท่ากบั 100 

ECMC  : มลูค่าตลาดรวมของหลกัทรพัย์ในธุรกจิพลงังานและสาธารณูปโภคทีป่ระกาศโดยตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ณ วนัฐาน 

EAI  : ดชันีธุรกจิพลงังานและสาธารณูปโภคทีป่รบัฐานแลว้ ซึง่ค านวณจาก 
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ECI  = ดชันีธุรกจิพลงังานและสาธารณูปโภค (ENERG) ทีป่ระกาศโดยตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ณ วนัปัจจุบนั 

EBI  = ดชันีธุรกจิพลงังานและสาธารณูปโภคทีป่ระกาศโดยตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย ณ วนัฐาน  

โดยก าหนดใหค้่าดชันีเริม่ต้นเท่ากบั 100 

PCMC  : มลูค่าตลาดรวมของหลกัทรพัย์ในธุรกจิปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑท์ีป่ระกาศโดยตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ณ วนัฐาน 

PAI  : ดชันีธุรกจิปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ์ทีป่รบัฐานแล้ว ซึง่ค านวณจาก 

PAI  = 100
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PCI  = ดชันีธุรกจิปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ ์(PETRO) ทีป่ระกาศโดยตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ณ วนัปัจจุบนั 

PBI  = ดชันีธุรกจิปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ ์ทีป่ระกาศโดยตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย ณ วนัฐาน  

โดยก าหนดใหค้่าดชันีเริม่ต้นเท่ากบั 100 

 

 
1 ค ำนวณโดยบรษิัทหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทนุ พรินซิเพิล จ ำกดั 

วนัฐาน : วนัจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิของกองทุนเปิดดชันีธุรกจิพลงังานและธุรกจิปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ ์ 

ดชันีธุรกจิพลงังานและ
สาธารณูปโภค (ENERG) 

: เป็นดชันรีาคาหลกัทรพัยท์ีต่ลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยค านวณขึน้เพื่อใชแ้สดงระดบัและความ
เคลื่อนไหวของราคาหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในธุรกจิพลงังานและสาธารณูปโภค โดยสตูรและวธิกีารค านวณ
จะเป็นเช่นเดยีวกบัการค านวณ SET Index 

ดชันีธุรกจิปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ ์
(PETRO) 

: เป็นดชันรีาคาหุน้ทีต่ลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยค านวณขึน้เพื่อใชแ้สดงระดบัและความเคลื่อนไหวของ
ราคาหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในธุรกจิปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ ์โดยสตูรและวธิกีารค านวณจะเป็นเช่นเดยีวกบั
การค านวณ SET Index 

 



 

 

แนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียง 
ผูล้งทุนสามารถตรวจดแูนวทางในการใชส้ทิธอิอกเสยีงและการด าเนินการใชส้ทิธอิอกเสยีงในการประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัต่างๆ ในรอบปี

ปฏทินิ ไดจ้าก website ของบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 
                              

 
รายชือ่บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมกีารท าธรุกรรมกบักองทุนรวม 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ดชันีธรุกิจพลงังานและธรุกิจปิโตรเคมีและเคมภีณัฑ ์
ตัง้แต่วนัท่ี  1 มกราคม 2565 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 

 
- ไม่ม ี- 

           
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการท าธุรกรรมกบับุคคลที่เกี่ยวขอ้งกบักองทุนรวมได้ที ่

บรษิัทจดัการโดยตรง หรอืที่ website ของบริษัทจดัการ (www.principal.th) และ
ส านักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)  

 
 

รายชื่อผู้จดัการกองทุนท่ีบริหารจดัการกองทุนรวม 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ดชันีธรุกิจพลงังานและธรุกิจปิโตรเคมีและเคมภีณัฑ ์

1. นายศุภกร ตุลยธญั, CFA 
2. นายชาตร ีมชียัเจรญิยิง่ 
3. นางสาวปุณยนุช บุณยรตัพนัธุ ์
4. นายสทิธกิารย ์พงษ์พฒันศกึษา, CFA 
5. นายสุปรดีิ ์สุวพนัธ,์ CFA 
6. นายปฐมพงษ์ เรอืงคณารกัษ ์

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถดูรายชื่อผู้จดัการกองทุนทัง้หมดได้ที่ website ของบรษิัทจดัการ 
(www.principal.th) 

 

 
รายงานรายละเอียดการรบัคา่ตอบแทน หรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีมิใช่ดอกเบีย้ หรือผลประโยชน์ทัว่ไปท่ีเกิดจากการลงทนุ 

- ไม่ม ี- 
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บทวิเคราะห์
สิทธิในการจองหุ้น IPO

ซ้ือหุ้นสามญั 
อ่ืนๆ

1 ธนาคาร กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

2 บริษทัหลกัทรัพย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน)  

3 บริษทัหลกัทรัพย ์คนัทร่ี กรุ๊ป จ ากดั(มหาชน) 

4 บริษทัหลกัทรัพย ์ซีจีเอส ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จ ากดั 

5 บริษทัหลกัทรัพยเ์ครดิต สวิส (ประเทศไทย) จ ากดั 

6 บริษทัหลกัทรัพย ์ซิต้ีคอร์ป (ประเทศไทย) จ ากดั 

7 บริษทัหลกัทรัพยเ์ครดิต ดีบีเอส วิคเกอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

8 บริษทัหลกัทรัพยเ์ครดิต ฟินันเซีย ไซรัส จ ากดั (มหาชน) 

9 ธนาคาร กสิกรไทย จ ากดั(มหาชน)  

10 บริษทัหลกัทรัพย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)        เพ่ือเป็นขอ้มลูประกอบ

11 บริษทัหลกัทรัพย ์กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)         การตดัสินใจลงทนุ

12 บริษทัหลกัทรัพยเ์มยแ์บงก ์กิมเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

13 บริษทัหลกัทรัพย ์ภทัร จ  ากดั (มหาชน) 

14 ธนาคาร ไทยพาณิชย ์จ  ากดั(มหาชน)    

15 บริษทัหลกัทรัพย ์ไทยพาณิชย ์จ  ากดั 

16 บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

17 บริษทัหลกัทรัพย ์ทิสโก ้จ  ากดั (มหาชน) 

18 บริษทัหลกัทรัพย ์ยโูอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั       

รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการทีก่องทุนใช้บริการบุคคลอ่ืน (Soft Commission)

ของธุรกจิกองทุนรวม

ล าดับ ช่ือผู้ให้ผลประโยชน์ตอบแทน
ผลประโยชน์ตอบแทนทีไ่ด้รับ เหตุผลในการรับ

ผลประโยชน์ตอบแทน

 
 

ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย ์

ตัง้แต่วนัท่ี  1 มกราคม 2565 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 

    

อนัดบั รายช่ือบริษทันายหน้า 

 ค่านายหน้าจาก
การซื้อขาย

หลกัทรพัย ์(หน่วย : 
บาท)  

 ร้อยละของค่า
นายหน้าทัง้หมด  

1 บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟินันเซยี ไซรสั จ ากดั (มหาชน) 103,824.31                35.98  

2 บรษิทัหลกัทรพัย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 99,257.78                34.39  

3 บรษิทัหลกัทรพัย ์ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 41,300.11                14.31  

4 บรษิทัหลกัทรพัย ์ทสิโก ้จ ากดั 25,622.22                 8.88  

5 บรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก์ กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 18,594.00                 6.44  

รวมค่านายหน้าทัง้หมด 288,598.42 100.00 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    ส่วนข้อผกูพนั
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  1. บริษทัจดัการ :  

ชื่อ : บรษิทั หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนพรนิซเิพลิ จ ากดั  

ทีอ่ยู่ (ภาษาไทย) : 44 อาคารซไีอเอม็บ ีไทย ชัน้ 16 ถ.หลงัสวน เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330  

โทร.0-2686-9500, โทรสาร 0-2657-3167 

ทีอ่ยู่ (ภาษาองักฤษ) : 44 CIMB THAI Building 16th Floor Langsuan Road, Lumpini, Pathumwan Bangkok 10330  

สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบ :  

ในการจดัการกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ ดชันีธุรกจิพลงังานและธุรกจิปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ์ บรษิทัจดัการมสีทิธ ิหน้าที ่และความ
รบัผดิชอบในการด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

การบรหิารกองทุน 

(1) ยื่นค าขอจดทะเบยีนกองทรพัย์สนิซึง่เป็นเงนิไดจ้ากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนรวมต่อส านักงานคณะกรรมการ 

     ก.ล.ต. ภายใน 15 วนัท าการนับแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

(2) จดัการกองทุนรวมใหเ้ป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการจดัการกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ ดชันีธุรกจิพลงังานและธุรกจิปิโตรเคมแีละ 

เคมภีณัฑ ์ทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดจนขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการอย่าง 

เคร่งครดั 

(3) น าเงนิของกองทุนรวมไปลงทุนในหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิต่างๆ และซื้อขาย จ าหน่าย สัง่โอน เปลี่ยนแปลง เพิม่เตมิหลกัทรพัย์
หรอืทรพัยส์นิทีล่งทุนไวต้ามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร โดยลงทุนภายใตห้ลกัเกณฑข์องกฎหมาย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
และประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. นโยบายการลงทุนของคณะกรรมการการลงทุน และตามวตัถุประสงคแ์ละนโยบาย
การลงทุนของโครงการทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(4) เขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของกจิการทีก่องทุนเปิดพรนิซเิพลิ ดชันีธุรกจิพลงังานและธุรกจิปิโตรเคมี
และเคมภีณัฑ ์ถอืหุน้อยู่เท่าทีจ่ าเป็น เพื่อรกัษาประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน และเป็นไปตามแนวนโยบายทีค่ณะกรรมการการ
ลงทุนเป็นผูก้ าหนด 

(5) ด าเนินการเพิม่จ านวนเงนิทุนจดทะเบยีนของกองทุน ตามวธิกีารทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

(6) ด าเนินการเพิม่จ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้ว หรอืยกเลกิจ านวนหน่วยลงทุนทีร่บัซื้อคนื ในวนัท าการถดัจากวนัท าการซื้อ
หรอืขายคนืหน่วยลงทุนนัน้ แล้วแต่กรณี 

(7) สงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธ ระงบั หรอืหยุดการสัง่ซื้อ ขายคนื หรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน ตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการ 

(8) เปลีย่นแปลง หรอืแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการ หรอืวธิกีารจดัการกองทุนรวม ตามขอ้ “วธิกีารแก้ไขโครงการจดัการกองทุนรวม หรอื
แกไ้ขวธิกีารจดัการ” 

(9) สงวนสทิธทิีจ่ะเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่ารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการ 

(10) แต่งตัง้คณะกรรมการการลงทุน ทีป่รกึษาทางการเงนิในการจดัตัง้กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ ดชันีธุรกจิพลงังานและธุรกจิปิโตรเคมี
และเคมภีณัฑ ์ทีป่รกึษากฎหมาย ผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยลงทุน นายทะเบยีนหน่วยลงทุน และผูดู้แลผลประโยชน์ 

(11) สงวนสทิธทิีจ่ะรบัช าระหนี้เพื่อกองทุนดว้ยทรพัยส์นิอื่นแทนการช าระหนี้ดว้ยเงนิสดตามตราสารแห่งหนี้ตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการ 

(12) สงวนสทิธทิีจ่ะช าระค่ารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิไดต้ามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่มาคม
ก าหนด 

(13) สงวนสทิธทิีจ่ะละเวน้ไม่ปฏบิตัติามมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน เมื่อบรษิทัจดัการ และ/หรอื ผูจ้ดัการกองทุนมเีหตุอนัสมควรเชื่อไดว่้า
มตดิงักล่าว ขดั ฝ่าฝืน กฎระเบยีบ ขอ้บงัคบั ประกาศ ของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืหน่วยงานอื่นใดทีม่อี านาจตาม
กฎหมาย 
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(14) เขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนในกจิการทีก่องทุนถอืหุน้ หรอืหลกัทรพัยอ์ยู่เท่าทีจ่ าเป็น เพื่อรกัษาผลประโยชน์ของผูถ้อื 

หน่วยลงทุน 

(15) เปลีย่นแปลง หรอืแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุน หรอืวธิจีดัการกองทุนตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการภายใตห้วัขอ้ 28. “วธิกีาร 

แกไ้ขโครงการจดัการกองทุนรวม หรอืแกไ้ขวธิกีารจดัการ” 

(16) กระท านิตกิรรมสญัญาใดๆ ในนามของกองทุน ซึง่บรษิทัจดัการมอี านาจกระท าไดภ้ายในขอบเขตของกฎหมาย 

(17) ปฏบิตักิารอื่นๆ เพื่อใหบ้รรลุซึง่วตัถุประสงคข์องกองทุน และรกัษาไวซ้ึง่ผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนภายใตข้อบเขตหน้าที่ 

และความรบัผดิชอบของบรษิทัจดัการ ทัง้นี้ จะตอ้งไม่ขดัต่อพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 และ   
  ประกาศทีเ่กี่ยวขอ้ง 

(18) ด าเนินการเลกิกองทุนตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการ 

(19) จดัใหม้กีารช าระบญัช ีตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการภายใต้หวัขอ้ “การช าระบญัชกีองทุนรวม และวธิกีารเฉลีย่เงนิคนืใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วย 

      ลงทุนเมื่อเลกิโครงการ” 

(20) ปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามรายละเอยีดโครงการ ตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์และประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
ทัง้ทีม่อียู่ในปัจจุบนัและอนาคต 

การรบัและการจ่ายเงนิของกองทุน 

(1) จดัใหม้กีารรบัและจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าใชจ้่าย หรอืเงนิตอบแทนอื่นใดจากและใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนและกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ 
ดชันีธุรกจิพลงังานและธุรกจิปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ์ใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการจดัการกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ ธุรกจิ
พลงังานและธุรกจิปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ ์ทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ “ค่าธรรมเนียมทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซื้อหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน” 

(2) ไดร้บัค่าตอบแทนในการจดัการกองทุนรวมและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ “ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็
จากกองทุน” การแต่งตัง้หรอืถอดถอนบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อการจดัการกองทุน 

(3) จดัใหม้ผีูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมซึง่มคีุณสมบตัติามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่อง “คุณสมบตัขิองผูดู้แล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวม” รวมถงึการเปลีย่นตวัผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม และแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์อื่นแทน
ตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ “เงื่อนไขการเปลีย่นผูดู้แลผลประโยชน์” 

(4) แต่งตัง้นายทะเบยีนหน่วยลงทุนตามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร 

(5) แต่งตัง้ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ภายใต้หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีารทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
ก าหนด 

(6) จดัใหม้ผีูส้อบบญัชขีองกองทุนรวมซึง่มคีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะตอ้งหา้ม โดยถอืตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
เรื่อง“หลกัเกณฑ์การใหค้วามเหน็ชอบผูส้อบบญัชขีองบรษิทัหลกัทรพัย”์ โดยอนุโลม 

(7) จดัใหม้ผีูช้ าระบญัชขีองกองทุนรวมเมื่อยุตหิรอืเลกิกองทุน ทัง้นี้ โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ก่อน 

(8) แต่งตัง้หรอืถอดถอนทีป่รกึษาหรอืคณะบุคคลเพื่อท าหน้าทีเ่ป็นทีป่รกึษาโครงการกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ ดชันีธุรกจิพลงังานและ
ธุรกจิปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ ์เช่น ทีป่รกึษาทางการเงนิในการจดัตัง้กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ ดชันีธุรกจิพลงังานและธุรกจิปิโตรเคมี
และเคมภีณัฑ ์ทีป่รกึษากฎหมาย หรอืทีป่รกึษาอื่นๆ โดยเสยีค่าตอบแทนหรอืไม่กไ็ด ้ทัง้นี้ ในกรณีทีต่อ้งเสยีค่าตอบแทน กองทุน
เปิดพรนิซเิพลิ ดชันีธุรกจิพลงังานและธุรกจิปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ ์จะเป็นผูร้บัผดิชอบการจ่ายค่าตอบแทนนัน้ 

การขายและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และงานทะเบยีนหน่วยลงทุน 

(1) จดัใหม้ใีบค าขอเปิดบญัชกีองทุน ค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน ซึง่มลีกัษณะเป็นไปตามทีส่ านักงาน ก.ล.ต. 
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    ก าหนด 

(2) ขายและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามวธิกีารทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืชีข้วนกองทุนรวม 

(3) จดัสรรหน่วยลงทุนตามวธิกีารทีก่ าหนดในในหนังสอืชีข้วนกองทุนรวม 

(4) จดัสรรหน่วยลงทุนของกองทุนทีจ่ะรบัซื้อคนืจากผูถ้อืหน่วยตามส่วนตามขอ้ “การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วย
ลงทุน” แก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืขอ้ “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอืขายคนืหน่วยลงทุน" หรอืขอ้ “การ
ช าระค่ารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนดว้ยหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิ” 

(5) ลดจ านวนหน่วยลงทุนทีร่บัซื้อคนื ซึง่ไดร้บัการจดัสรรแล้วในวนัท าการถดัจากวนัที่บรษิทัจดัการท าการซื้อขายหน่วยลงทุนนัน้ 

(6) ชดเชยราคาตามขอ้ “หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารด าเนินการในกรณีทีมู่ลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง” 

(7) ปิดบญัชกีองทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ไิดท้ าการซื้อขายหน่วยลงทุนและไม่มหีน่วยลงทุนตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ “การรบัซื้อคนืหน่วย 

    ลงทุน” คงเหลอือยู่ในบญัช ี

การด าเนินการอื่นๆ 

(1) ด าเนินการฟ้องรอ้ง บงัคบัคด ีหรอืกระท าการอื่นใดอนัเกีย่วเน่ืองกบักฎหมาย รวมถงึการแต่งตัง้ตวัแทนเพื่อกระท าการใดๆ แทน 

     กองทุนรวม เพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน 

(2) จดัใหม้กีารแยกทรพัยส์นิของกองทุนรวมไวต้่างหากจากทรพัยส์นิของบรษิทัจดัการ และน าทรพัยส์นิของกองทุนรวมไปฝากไวก้บั
ผูดู้แลผลประโยชน์ 

(3) จดัใหม้แีละเกบ็รกัษาไวซ้ึง่ทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
ก าหนด 

(4) จดัท าบญัชแีสดงการลงทุนของกองทุนรวมไวโ้ดยถูกตอ้งครบถว้น 

(5) จดัท ารายงานการซื้อขายหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิอื่นเพื่อกองทุนรวมเป็นรายวนั และจดัส่งใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ภายในทุกสิน้วนั
ท าการนัน้ 

(6) จดัท ารายงานฐานะการลงทุนเพื่อกองทุนรวมเป็นรายวนั และจดัส่งใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ภายในทุกสิน้วนัท าการนัน้ 

(7) ค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมูลค่ารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ “วธิกีารค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการ 

     ประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลกัเกณฑ ์และวธิกีารด าเนินการในกรณีที่มลูค่าหน่วย
ลงทุนไม่ถูกตอ้ง” 

(8) จดัท ารายงานโดยระบุชื่อ จ านวน อตัราส่วนการลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่หลกัทรพัยท์ีม่มีลูค่าเกนิอตัราส่วนทีส่ านักงานคณะกรรมการ 

     ก.ล.ต. ก าหนด ในกรณีทีม่ไิดเ้กดิจากการลงทุนหรอืไดห้ลกัทรพัยม์าเพิม่เตมิ พรอ้มทัง้วนัทีห่ลกัทรพัยม์มีลูค่าเกนิอตัราส่วนที่
ก าหนดพรอ้มสาเหตุ และส่งใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ทราบภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัถดัจากวนัทีห่ลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิอื่นนัน้
มมีลูค่าเกนิอตัราทีก่ าหนด พรอ้มทัง้จดัท าส าเนาไวท้ีบ่รษิทัจดัการเพื่อใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ 

(9) จดัท าและส่งรายงานเกีย่วกบัขอ้มลูการจดัการกองทุนรวมส าหรบัทุกรอบระยะเวลา 6 เดอืนของรอบปีบญัชหีรอืของรอบปีปฏทินิ 

     และรายงานทุกรอบปีบญัชขีองกองทุนตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด และส่งรายงานดงักล่าวแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนที่
มชีื่ออยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนและส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 2 เดอืนนับแต่วนัสิ้นรอบระยะเวลา 6 เดอืน และ 
ภายใน 3 เดอืนนับแต่วนัสิน้ปีบญัช ีทัง้นี้ หากบรษิทัจดัการเลอืกจดัท าและจดัส่งรายงานรอบปีบญัชตีามรายงานรอบปีปฎทินิ 
บรษิทัจดัการสามารถขยายระยะเวลาการส่งรายงานเพื่อแสดงขอ้มลูเกีย่วกบักองทุนรวมเป็นภายใน 4 เดอืนนับแต่วนัสิ้นรอบปี
บญัชขีองกองทุน ตามล าดบั การจดัส่งรายงานดงักล่าวใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนนัน้ ใหบ้รษิทัจดัการจะด าเนินการอย่างน้อยดว้ยวธิกีาร
อย่างหนึ่งอย่างใด ดงัต่อไปนี้ 
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(1) จดัส่งรายงานดงักล่าวในรปูแบบเอกสารสิง่พมิพ ์หรอื สื่อบนัทกึข้อมลูอเิลก็ทรอนิกส์ 

(2) เผยแพร่รายงานดงักล่าวบนเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการกองทุนรวม ทัง้นี้ ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนแจง้ความประสงคใ์หจ้ดัส่ง
รายงานดงักล่าวโดยวธิกีารตาม (1) ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมด าเนินการตามวธิกีารดงักล่าวดว้ย 

ทัง้นี้ ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการเลอืกจดัท ารายงานรอบปีบญัชขีองกองทุน บรษิทัจดัการจะไดร้บัการยกเวน้ไม่ตอ้งจดัท าและจดัส่ง 

รายงานในรอบระยะเวลา 6 เดอืนหลงัส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชนีัน้ เวน้แต่ในกรณีทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต.หรอืส านักงาน 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเหน็ชอบหรอืมปีระกาศแกไ้ขเป็นอย่างอื่น 

(10) จดัใหม้รีายงานของรอบระยะเวลาล่าสุดตาม (9) และ (10) ไว ้ณ ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและสถานทีต่ดิต่อทุกแห่งของ 

บรษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน เพื่อใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได ้และจดัส าเนาใหเ้มื่อผู้  
 ถอืหน่วยลงทุนรอ้งขอ 

(11) จดัท าหนังสอืชีช้วนใหม่ทุกรอบปีบญัชเีพื่อแสดงขอ้มลูเกีย่วกบักองทุน ณ วนัสิ้นปีบญัช ีและส่งใหแ้ก่ส านักงาน12คณะกรรมการ 

      ก.ล.ต. ภายใน 60 วนันัน้แต่วนัสิน้ปีบญัชนีัน้ 

(12) จดัส่งและด าเนินการใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุนแจกจ่ายหนังสอืชีช้วนส่วน 

สรุปขอ้มลูโครงการพรอ้มใบค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนใหผู้ท้ ีส่นใจลงทุน และจดัใหม้หีนังสอืชีช้วนส่วนขอ้มูลโครงการไว ้ณ ทีท่ าการ  
  ทุกแห่งของบรษิทัจดัการและสถานทีต่ดิต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

(13) แจง้การแก้ไขเพิม่เตมิจ านวนและมลูค่าหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุน ณ วนัท าการสุดทา้ยของเดอืน ซึง่ได้ 

      รบัรองความถูกตอ้งโดยผูดู้แลผลประโยชน์แล้ว ใหแ้ก่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทุกเดอืน ภายในวนัท าการที ่5 ของเดอืน  
 ถดัไป 

(14) แจง้การแก้ไขเพิม่เตมิขอ้มลูทีไ่ดจ้ดทะเบยีนไวแ้ลว้ ยกเวน้กรณีอื่นนอกจากทีก่ าหนดไวใ้นเรื่องการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการ ให้ 

      ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัทีไ่ดแ้ก้ไขเพิม่เตมินัน้ 

(15) ชีแ้จงและด าเนินการใหต้วัแทนชีแ้จงขอ้มลูใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนหรือผูท้ีส่นใจจะลงทุนทราบในกรณีทีม่กีารแก้ไขเพิม่เตมิโครงการ  

หรอืมเีหตุการณ์ทีม่ผีลกระทบอย่างมนีัยส าคญัต่อสทิธปิระโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนหรอืต่อการตดัสนิใจในการลงทุนหรอืต่อ  
 การเปลีย่นแปลงในราคาของหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 

(16) รายงานการไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัไวแ้ล้ว หรอืการหยุดรบัค า 

สัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนพรอ้มทัง้แสดงเหตุผล และรายงานแผนการด าเนินการของกองทุนใหส้ านักงาน  
 คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั 

(17) รายงานการเปิดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนและรายงานฐานะการลงทุนของกองทุน ณ วนัท าการสุดทา้ยก่อนวนั 

 รายงานนัน้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวนัท าการก่อนวนัเปิดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน 
รวมทัง้แจง้การเปิดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบในทนัททีีส่ามารถกระท าได้ 

 บรษิทัจดัการกองทุนรวมมหีน้าทีป่ฏบิตัติามขอ้ผกูพนั โครงการจดัการกองทุน กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 

 ตลอดจนประกาศ กฎ หรอืค าสัง่ทีอ่อกโดยอาศยัอ านาจตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งกฎหมายดงักล่าว ทัง้นี้ในกรณีทีข่อ้ก าหนดในขอ้
ผกูพนัหรอืโครงการจดัการกองทุนรวมขดัหรอืแยง้กบัหลกัเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรอืค าสัง่ดงักล่าว หากบรษิทัจดัการ
กองทุนไดด้ าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรอืค าสัง่นัน้ ใหถ้อืว่าบรษิทัจดัการกองทุน ไดป้ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตาม
ขอ้ผกูพนัหรอืโครงการจดัการกองทุนรวมแล้ว 

เงื่อนไขการเปลี่ยนบรษิทัจดัการ : - 

ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นบรษิทัจดัการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยค าสัง่ของส านักงานหรอืโดยเหตุอื่นใดตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละ 

ตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 บรษิทัจดัการกองทุนรวมตอ้งด าเนินการตามทีจ่ าเป็นเพื่อใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมรายใหม่เขา้ท า 
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หน้าทีต่่อไปไดซ้ึง่รวมถงึการส่งมอบเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ใหแ้ก่บรษิทัจดัการกองทุนรวมรายใหม่ 

 

  2. ผู้ดแูลผลประโยชน์ :  

ชื่อ : ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน)  

ทีอ่ยู่ : อาคาร 140 ไวรเ์ลส (140 WIRELESS) ชัน้ 11 12 และ 14 ถนนวทิยุ แขวงลุมพนิี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบ :  

1. สทิธขิองผูดู้แลผลประโยชน์ 

(1) ไดร้บัค่าธรรมเนียมตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 23 เรื่อง “ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซื้อหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนและ
กองทุนรวม”  

(2) บอกเลกิสญัญาจดัตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ ตามเงื่อนไขทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาดงักล่าว ทัง้นี้ โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 2. หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ 

(1) ดูแลใหบ้รษิทัจดัการปฏบิตัติามหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบใหเ้ป็นไปตามโครงการจดัการกองทุนภายใตพ้ระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ และประกาศส านักงานทีอ่อกตาม
พระราชบญัญตัดิงักล่าว หรอืประกาศและค าสัง่ต่างๆ ทัง้ทีม่อียู่ในปัจจุบนัและทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ ทีก่ าหนดใหเ้ป็นหน้าทีข่องบรษิทั
จดัการโดยเคร่งครดั 

(2) ดูแล รบัฝาก และเกบ็รกัษาทรพัยส์นิของกองทุน โดยแยกทรพัย์สนิของกองทุนออกจากทรพัยส์นิของผูดู้แลผลประโยชน์และ
ทรพัยส์นิของลูกคา้อื่นจนกว่าจะจดทะเบยีนยกเลกิกองทุน พรอ้มทัง้ดูแลใหก้ารเบกิจ่ายของกองทุนเป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้น
โครงการ โดยตอ้งเกบ็รกัษาหรอืฝากไวอ้ย่างปลอดภยัทีผู่ดู้แลผลประโยชน์ หรอืบรษิทัศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) 
จ ากดั หรอืธนาคารแห่งประเทศไทย เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตหรอืตกลงเป็นอย่างอื่น ทัง้นี้ หากมกีารเปลีย่นแปลงสถานที่
เกบ็รกัษาทรพัยส์นิ ตอ้งไดร้บัความยนิยอมจากบรษิทัจดัการ รบัเงนิต่างๆ ทีก่องทุนจะพงึไดร้บัจากการจดัตัง้และด าเนินงานของ
กองทุนรวม เช่น เงนิค่าจองซื้อหน่วยลงทุน เงนิปันผลและดอกเบี้ยจากหลกัทรพัย ์เงนิไดจ้ากการจ าหน่ายหรอืเวนคนืหลกัทรพัย์ 
และเงนิอื่นใดของกองทุนรวม และน าเขา้ไวใ้นบญัชเีงนิฝากและ/หรอืบญัชทีรพัยส์นิของกองทุนรวม 

(3) จดัใหม้กีารรบัมอบ เปลีย่นแปลง จ าหน่าย ส่งมอบ และโอนหลกัทรพัยต์่างๆ ซึง่เป็นทรพัยส์นิของกองทุนรวม ตลอดจนรบัช าระ
หรอืช าระราคาค่าหลกัทรพัย์ดงักล่าว ตามค าสัง่ของบรษิทัจดัการ เมื่อเหน็ว่ามหีลกัฐานถูกตอ้งแลว้ 

(4) รบัรองความถูกตอ้งในการแจง้แกไ้ขเพิม่เตมิมลูค่าหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมดของกองทุน ณ วนัท าการสุดทา้ยของแต่
ละเดอืนต่อส านักงานทุกเดอืน ภายในวนัท าการที ่7 ของเดอืนถดัไป 

(5) รบัรองความถูกตอ้งในจ านวนหน่วยลงทุนทีเ่พิม่ขึน้จากการออกหน่วยลงทุนใหก้บัผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน ตาม
จ านวนเงนิทีบ่รษิทัจดัการโอนเขา้บญัชสีัง่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนและจ านวนหน่วยลงทุนทีถู่กยกเลกิจากการขายคนืของผูถ้อื
หน่วยลงทุนในแต่ละวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ของบรษิทัจดัการ 

(6) ใหค้วามเหน็ชอบแก่บรษิทัจดัการในการทีบ่รษิทัจดัการเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดม้ี
ค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุน เน่ืองจากมเีหตุจ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถ จ าหน่าย จ่าย โอนหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิของ
กองทุนไดอ้ย่างสมเหตุสมผล 

(7) ใหค้วามเหน็ชอบแก่บรษิทัจดัการในการทีบ่รษิทัจดัการไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วย
ลงทุนทีไ่ดร้บัไวแ้ล้ว หรอืหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน หากเหน็ว่ามเีหตุจ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถ จ าหน่าย จ่าย 
โอนหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของกองทุนไดอ้ย่างสมเหตุสมผลหรอืไม่สามารถค านวณมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุนไดอ้ย่างเป็น
ธรรมและเหมาะสม หรอืมเีหตุจ าเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผู้ถอืหน่วยลงทุน 
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(8) ใหค้วามเหน็ชอบแก่บรษิทัจดัการในกรณีทีบ่รษิทัจดัการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิ ใน
กรณีทีก่องทุนไม่สามารถช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนได้ และผูถ้อืหน่วยลงทุนทีส่ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุน
ตกลงทีจ่ะรบัช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิ ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่มาคม
ก าหนด 

  (9)  ใหค้วามเหน็ชอบราคาทีเ่ป็นธรรมของหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิของกองทุนในกรณีทีบ่รษิทัจดัการสามารถแสดงใหเ้หน็ว่าการ
ค านวณมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุนตามทีก่ฎหมาย ก.ล.ต. หรอืประกาศสมาคมไม่เหมาะสมกบัสภาวการณ์ในขณะค านวณ
มลูค่าดงักล่าว 

(10) ใหค้วามเหน็ชอบแก่บรษิทัจดัการในการรบัช าระหนี้เพื่อกองทุนดว้ยทรพัยส์นิอื่นทีม่ใิช่หลกัประกนัแทนการช าระหนี้ดว้ยเงนิสด
ตามตราสารแห่งหนี้ 

(11) ใหค้วามเหน็เกีย่วกบัการจดัการกองทุนของบรษิทัจดัการ เพื่อประกอบกบัขอ้มลูอื่น ๆ ทีบ่รษิทัจดัการเป็นผูจ้ดัหาในการจดัท า
รายงานดงันี้ 

รายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดอืนของรอบปีบญัชหีรอืปีปฏทินิ โดยส่งใหบ้รษิทัจดัการภายใน 30 วนันับตัง้แต่วนัถดัจากวนัสิน้
รอบระยะเวลาหกเดอืนดงักล่าว 

รายงานทุกรอบปีบญัช ีโดยส่งใหบ้รษิทัจดัการภายใน 60 วนั นับแต่วนัสิน้ปีบญัชนีัน้ 

(12) รบัรองความถูกตอ้งในการค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคารบัซื้อคนื และราคาขายหน่วยลงทุนของกองทุน 
และการค านวณหน่วยลงทุนทีเ่พิม่ขึน้จากการออกหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน และจ านวนหน่วยลงทุนทีล่ดลงจากการ
ขายคนืหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุน ทีบ่รษิทัจดัการไดค้ านวณไว ้และส่งใหผู้ดู้แลผลประโยชน์รบัรอง เมื่อเหน็ว่าถูกตอ้ง
แลว้ 

(13) จ่ายเงนิจากบญัชขีองกองทุนรวมในเวลาทีก่ าหนด ตามค าสัง่ของบรษิทัจดัการ  

(14) แจง้และรายงานใหบ้รษิทัจดัการทราบถงึรายละเอยีดของสทิธใินการเขา้ประชุมผูถ้อืหุน้ การรบัเงนิปันผลและดอกเบีย้ การจอง
ซื้อหุน้เพิม่ทุน การเปลีย่นแปลงมลูค่าหุน้ และการเปลีย่นแปลงอื่นใดทีม่ผีลต่อการถอืครองหลกัทรพัยข์องกองทุนรวม โดยทนัที
ทีผู่ดู้แลผลประโยชน์ไดร้บัขา่วเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากตลาดหลกัทรพัย์ 

(15) จดัท ารายงานและบญัชดีงัต่อไปนี้ ส่งใหแ้ก่บรษิทัจดัการ 

•  รายงานเป็นลายลกัษณ์อกัษรถงึผลในการด าเนินการตามค าสัง่ของบรษิทัจดัการเกี่ยวกบัการรบัและจ าหน่ายหลกัทรพัย์ การ
รบัเงนิปันผล ดอกเบีย้ และอื่น ๆ 

• จดัท าบญัช ีและรบัรองความถูกตอ้งของทรพัยส์นิของกองทุนรวมทีร่บัฝากไว้ 

• จดัท าบญัชแีสดงการรบัจ่ายทรพัยส์นิของกองทุนรวม และรบัรองความถูกตอ้ง 

• จดัท างบกระทบยอดส าหรบับญัชเีงนิฝากของกองทุนทีอ่ยู่ภายใต้การดูแลของผูดู้แลผลประโยชน์  

• จดัท ารายงานเกีย่วกบัเงนิสด และรายละเอยีดการค านวณมลูค่าทรพัยส์นิ มลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิและมูลค่าหน่วยลงทุนของ
กองทุน 

(16) แจง้ใหบ้รษิทัจดัการทราบในกรณีทีบ่รษิทัจดัการมไิดป้ฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ รวมทัง้ประกาศ
หลกัเกณฑ ์หรอืขอ้บงัคบัอื่นใดทีอ่อกโดยอาศยัอ านาจของกฎหมายดงักล่าวจนก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อกองทุน 

(17) จดัท ารายงานเสนอต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีบรษิทัจดัการกระท าการหรอืงดเวน้กระท าการจนก่อใหเ้กดิความ
เสยีหายแก่กองทุนหรอืไม่ปฏบิตัติามหน้าทีต่ามมาตรา 125 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 
ภายใน 5 วนันับแต่วนัทีผู่ดู้แลผลประโยชน์รูถ้งึเหตุการณ์ดงักล่าว 
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(18) ดูแลและตรวจสอบสมุดบญัชแีละเอกสารหลกัฐานของกองทุนตามทีเ่หน็สมควร ทัง้นี้ จะตอ้งไม่เขา้มามอี านาจต่อการตดัสนิใจ
และการด าเนินงานของบรษิทัจดัการ 

(19) ด าเนินการฟ้องรอ้งบงัคบัคดใีหบ้รษิทัจดัการปฏบิตัติามหน้าทีข่องตนหรอืฟ้องรอ้งเรยีกค่าสนิไหมทดแทนความเสยีหายจาก
บรษิทัจดัการ ทัง้นี้ เพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวง หรอืเมื่อไดร้บัค าสัง่จากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ส าหรบั
ค่าใชจ้่ายในการฟ้องรอ้งบงัคบัคดเีพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนในกองทุนใหเ้รยีกร้องจากทรพัยส์นิของกองทุนรวม 

(20) ในกรณีทีม่กีารเลกิโครงการ หน้าทีผู่ดู้แลผลประโยชน์จะสิ้นสุดเมื่อผูช้ าระบญัชไีดจ้ดทะเบยีนเลกิกองทุนกบัส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยในช่วงระยะเวลาทีก่ารช าระบญัชยีงัไม่สิน้สุดผูดู้แลผลประโยชน์จะรบัฝากทรพัยส์นิของกองทุน
จนกว่าจะจดทะเบยีนเลกิกองทุน 

(21) ในกรณีทีผู่ดู้แลผลประโยชน์หมดหน้าทีล่งไม่ว่าในกรณีใดกต็าม ผูดู้แลผลประโยชน์นัน้ตอ้งท าหน้าทีผู่ดู้แลผลประโยชน์ของ
กองทุนต่อไปอย่างสมบูรณ์จนกว่าการจดัการโอนทรพัยส์นิ และเอกสารหลกัฐานทัง้หมดของกองทุนนัน้ ตลอดจนการ
ด าเนินการอื่นใดทีจ่ าเป็นเพื่อใหก้ารโอนทรพัยส์นิและเอกสารทัง้หลายเป็นไปโดยเรยีบรอ้ยใหแ้ก่ผูดู้แลผลประโยชน์รายใหม่จะ
เสรจ็สิน้และผูดู้แลผลประโยชน์รายใหม่สามารถท าหน้าทีไ่ดท้นัท ีเวน้แต่บรษิทัจดัการหรอืผูม้อี านาจตามกฎหมายจะมคี าสัง่เป็น
อย่างอื่น 

(22) แจง้การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน และจดัท ารายงานในเรื่องดงักล่าว พรอ้มทัง้แสดงเหตุผล และหลกัฐาน
ทีไ่ดใ้หค้วามเหน็ชอบหรอืทีไ่ดใ้หก้ารรบัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาจากผูดู้แล
ผลประโยชน์ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั 

(23) ท าการรบัรองในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งอนัมสีาเหตุเนื่องจากจากปัจจยัภายนอกทีไ่ม่อาจควบคุมได้ เช่น จากราคา
หลกัทรพัยต์ามราคาตลาดครัง้สุดทา้ยของตลาดหลกัทรพัย์หรอืศูนย์ซื้อขายหลกัทรพัยไ์ม่ถูกตอ้ง 

(24) รบัรองขอ้มลูการแกไ้ขราคาหน่วยลงทุนยอ้นหลงั รวมถงึการชดเชยราคากรณีค านวณหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง 

(25) กรณีการช าระบญัชกีองทุน ผูดู้แลผลประโยชน์จะด าเนินการเฉลี่ยเงนิคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรพัยส์นิคงเหลอืทีผู่้
ช าระบญัชรีะบุ รวมถงึการรบัฝากทรพัยส์นิจนกว่าการช าระบญัชจีะเสรจ็สิน้ 

(26) จดทะเบยีนทรพัยส์นิหรอืหลกัทรพัยท์ีต่อ้งจดทะเบยีนต่อนายทะเบยีน หรอืผูอ้อกหลกัทรพัย์แลว้แต่กรณี 

(27) จดัท าบญัชแีละรบัรองความถูกตอ้งของทรพัยส์นิของกองทุนทีร่บัฝากไว้ รวมทัง้จดัท าบญัชแีสดงการรบัจ่ายของกองทุนดว้ย 

(28) ผูดู้แลผลประโยชน์จะปฏบิตัติามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีพ่ระราชบัญญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศส านักงานประกาศไวโ้ดยเคร่งครดั 

(29) ด าเนินการอื่น ๆ ตามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ ทัง้นี้ตอ้งไม่ขดัต่อกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์หรอืประกาศของส านักงาน หรอื ประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ผูดู้แลผลประโยชน์มอี านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบตามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมและตาม
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ซึง่รวมถงึหน้าทีดู่แลรกัษาประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน และเมื่อมกีาร
เปลีย่นแปลงผูดู้แลผลประโยชน์ ผูดู้แลผลประโยชน์รายเดมิมหีน้าทีด่ าเนินการตามทีจ่ าเป็นเพื่อใหผู้ดู้แลผลประโยชน์รายใหม่สามารถ
ปฏบิตัหิน้าทีต่่อไปได ้ซึง่การด าเนินการดงักล่าวรวมถงึการลงลายมอืชื่อในหนังสอืเพื่อรบัรองความถูกต้องและครบถ้วนของสิง่ทีส่่ง
มอบใหผู้ดู้แลผลประโยชน์รายใหม่หากมกีารเปลีย่นแปลงผูดู้แลผลประโยชน์ 

ในกรณีทีผู่ดู้แลผลประโยชน์กระท าการ งดเวน้กระท าการ หรอืละเลยไม่ปฏบิตัหิน้าที ่ในการดูแลรกัษาประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน 
ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจใชส้ทิธติามมาตรา 132 ประกอบกบัมาตรา 47 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 
ในการฟ้องรอ้งบงัคบัคดกีบัผูดู้แลผลประโยชน์เพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวงได้ 

ผูดู้แลผลประโยชน์ตอ้งไม่กระท าการอนัเป็นการขดักบัผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผูถ้อืหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระท านัน้จะ
เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูดู้แลผลประโยชน์เองหรอืประโยชน์ของผูอ้ื่น เวน้แต่เป็นการเรยีกค่าตอบแทนในการท าหน้าทีเ่ป็นผูดู้แล
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ผลประโยชน์ หรอืเป็นการด าเนินการในลกัษณะทีเ่ป็นธรรมและไดเ้ปิดเผยขอ้มลูใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่างเพยีงพอแล้ว โดย
ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดท้ราบขอ้มลูดงักล่าวมไิดแ้สดงการคดัคา้น 

ในกรณีทีก่ารด าเนินการใดตอ้งไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน หากบรษิทัจดัการกองทุนรวมไม่ด าเนินการขอมต ิใหผู้ดู้แลผลประโยชน์
มอี านาจด าเนินการตามทีจ่ าเป็นเพื่อขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนได้  

เงื่อนไขการเปลี่ยนผูดู้แลผลประโยชน์ :  

บรษิทัจดัการจะเปลีย่นตวัผูดู้แลผลประโยชน์ได ้ภายใตเ้งื่อนไขสญัญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ เมื่อเกดิกรณีในกรณีหนึ่งหรอื
ทัง้หมดดงัต่อไปนี้ ทัง้นี้ โดยไดร้บัอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน 

(1) เมื่อบรษิทัจดัการหรอืผูดู้แลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมคีวามประสงคจ์ะบอกเลกิสญัญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ โดยบอก
กล่าวใหอ้กีฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วนั 

(2) ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการหรอืผูดู้แลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏบิตัหิน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบทีไ่ดต้กลงไว้ คู่สญัญาอกีฝ่าย
หนึ่งอาจบอกเลกิสญัญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ได ้โดยบอกกล่าวใหอ้กีฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 30 วนั 

(3) ในกรณีทีม่กีารเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการจดัการโครงการหรอืมกีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์หรอืประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกฎหมายอื่นใดในส่วนที่
เกีย่วขอ้งกบัการด าเนินงานของกองทุนรวม และบรษิทัจดัการและผูดู้แลผลประโยชน์ทัง้สองฝ่ายไม่สามารถตกลงกนัแกไ้ข
เปลีย่นแปลงสญัญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายหรอืประกาศดงักล่าวได้ เน่ืองจากการเปลีย่นแปลง
ดงักล่าวมผีลเป็นการเพิม่ภาระหน้าทีแ่ก่ผูดู้แลผลประโยชน์ และผูดู้แลผลประโยชน์ไม่ประสงคจ์ะรบัหน้าทีด่งักล่าว ผูดู้แล
ผลประโยชน์มสีทิธบิอกเลกิสญัญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวใหบ้รษิทัจดัการทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์
อกัษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วนั  

(4) ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนใหค้วามเหน็ชอบมมีตโิดยเสยีงขา้งมากซึง่คดิตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกึง่หนึ่งของจ านวน
หน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมดของกองทุนรวมเรยีกรอ้งใหม้กีารเปลีย่นแปลงผูดู้แลผลประโยชน์  

(5) ในกรณีทีผู่ดู้แลผลประโยชน์มคีุณสมบตัไิม่เป็นไปตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่อง คุณสมบตัขิองผูดู้แล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวม บรษิทัจดัการจะด าเนินการใหผู้ดู้แลผลประโยชน์แกไ้ขคุณสมบตัใิหถู้กตอ้งภายใน 15 วนันับแต่วนัที่
บรษิทัจดัการทราบเหตุดงักล่าว และจะแจง้การแกไ้ขดงักล่าวใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วนัท าการนับแต่
วนัทีแ่กไ้ขเสรจ็สิน้ 

ในกรณีทีผู่ดู้แลผลประโยชน์มไิดแ้กไ้ขคุณสมบตัใิหถู้กตอ้งภายในก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง บรษิทัจดัการจะขออนุญาตเปลีย่น
ผูดู้แลผลประโยชน์ต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนันับแต่วนัทีค่รบก าหนดเวลาดงักล่าว และเมื่อไดร้บัอนุญาต
แลว้ บรษิทัจดัการจะแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์รายใหม่โดยพลนั ทัง้นี้ เวน้แต่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มคี าสัง่เป็นอย่าง
อื่น 

(6) ในกรณีทีผู่ดู้แลผลประโยชน์น าขอ้มลูต่างๆ ทีเ่กีย่วกบัการจดัการกองทุนรวมหรอืขอ้มลูอื่นทีเ่กีย่วขอ้งไปเปิดเผย หรอืใชใ้นทางที่
ก่อหรอือาจก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อกองทุนรวม หรอืก่อใหเ้กดิประโยชน์แก่ผูดู้แลผลประโยชน์เอง บรษิทัจดัการสามารถบอก
เลกิสญัญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ได ้ 

(7) เมื่อมผีูใ้ดเสนอหรอืยื่นค ารอ้งต่อศาลหรอืหน่วยงานราชการทีเ่กีย่วขอ้งในส่วนทีเ่กีย่วกบัผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม (ก) 
เพื่อเลกิกจิการหรอืเพื่อการอื่นใดทีค่ลา้ยคลงึกนั หรอื (ข) เพื่อฟ้ืนฟูกจิการ ประนอมหนี้ หรอืผ่อนผนัการช าระหนี้ จดัการ
ทรพัยส์นิ ช าระบญัชเีพื่อเลกิกจิการ หรอืรอ้งขอในลกัษณะอื่นใดทีค่ล้ายคลงึกนัภายใต้กฎหมายปัจจุบนัหรอืทีจ่ะมขีึน้ในอนาคต 

(8) เมื่อมคี าสัง่ศาลใหผู้ดู้แลผลประโยชน์เป็นบุคคลลม้ละลายหรอืถูกพทิกัษ์ทรพัยเ์ดด็ขาด 

เมื่อการเป็นผูดู้แลผลประโยชน์สิน้สุดลง ผูดู้แลผลประโยชน์นัน้จะตอ้งท าหน้าทีผู่ดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมต่อไปอย่างสมบูรณ์
จนกว่าการโอนทรพัยส์นิและเอกสารหลกัฐานทัง้หมดของกองทุนรวมจะเสรจ็สิ้น ตลอดจนการด าเนินการอื่นใดทีจ่ าเป็นเพื่อใหก้ารโอน
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ทรพัยส์นิและเอกสารทัง้หลายใหแ้ก่ผูดู้แลผลประโยชน์รายใหม่เป็นไปโดยเรยีบรอ้ย และผูดู้แลผลประโยชน์รายใหม่สามารถท าหน้าที่
ไดท้นัท ีเวน้แต่บรษิทัจดัการหรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะมคี าสัง่เป็นอย่างอื่น  

ในกรณีผูดู้แลผลประโยชน์กระท าการอนัเป็นการขดัแยง้กบัประโยชน์ของกองทุนรวมหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ม่เขา้ขอ้ยกเวน้ใหก้ระท า
ได ้หากเป็นกรณีทีม่นีัยส าคญัและไม่สามารถแกไ้ขใหห้มดไป ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมมอี านาจบอกเลกิสญัญาแต่งตัง้ผูดู้แล
ผลประโยชน์ได ้ 

สถานทีเ่กบ็รกัษาทรพัยส์นิกองทุนรวม :  

ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอร ์(ไทย) จ ากดั (มหาชน) 

เลขที ่100 ถนนสาทรเหนือ แขวงสลีม  เขตบางรกั กรุงเทพฯ 10500 

โทรศพัท ์(02) 724-4000 

และ/หรอื บรษิทัศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั  

อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ชัน้ 6  

62 ถนนรชัดาภเิษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

โทรศพัท ์0-2229-2800  

 

  3. นายทะเบียนหน่วยลงทุน :  

ชื่อ : บรษิทั หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั  

ทีอ่ยู่ : 44 อาคารซไีอเอม็บ ีไทย ชัน้ 16 ถ.หลงัสวน เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330  

โทร.0-2686-9500  

 

4. ผู้จดัจ าหน่าย : - 

 

5. ผู้ดแูลสภาพคล่อง (Market Maker) : - 

 

6. ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) : - 

 

7. ท่ีปรึกษาการลงทุน : - 

 

8. ท่ีปรึกษากองทุน : - 

 

9. ผู้ประกนั : - 

 

10. ผู้รบัมอบหมายงานด้านการจดัการลงทุน (Outsource) : - 

 

11. คณะตวัแทนผู้ถือหน่วยลงทุน : - 
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12. Prime Broker – 

 

13. สิทธิหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน :  

13.1. สทิธใินการขายคนืหน่วยลงทุน :  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธใินการขายคนืหน่วยลงทุนใหก้บับรษิทัจดัการหรอืผ่านตวัแทน (ถ้าม)ี ไดทุ้กวนัท าการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุน ตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 16. “การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน. ของโครงการจดัการทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

13.2. สทิธใินการรบัเงนิปันผล :  

 ผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธทิีจ่ะไดร้บัการจดัสรรก าไรในรปูของเงนิปันผลจากองทุนรวมตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีร่ะบุไวใ้นขอ้    
 14. “ก าหนดเวลาและวธิกีารจ่ายเงนิปันผลแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน”  

13.3. สทิธใินการโอนหน่วยลงทุน :  

 1. ขอ้จ ากดัการโอนหน่วยลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนไดใ้นกรณีดงัต่อไปนี้ 

(1) การโอนหน่วยลงทุนใหบ้ดิา มารดา บุตร และคู่สมรสของผูถ้อืหน่วยลงทุน 

(2) การโอนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ศาล หรอืโดยผลของกฎหมาย 

(3) การโอนหน่วยลงทุนในกรณีพเิศษอื่นๆ ทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควรและอนุมตัใิหโ้อนได้ 

บรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะปฏเิสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีทีก่ารถอืหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคล
เดยีวกนัใดเกนิขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทุน 

 2. วธิกีารโอนหน่วยลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่ระสงค์จะโอนหน่วยลงทุน จะตอ้งด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

(1) กรอกแบบค าขอโอนหน่วยลงทุนตามทีบ่รษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทุนก าหนด พรอ้มทัง้ลงลายมอืชื่อผูโ้อนและผูร้บั
โอน และยื่นค าขอโอนหน่วยลงทุนดงักล่าวพรอ้มเอกสารทีก่ าหนดแก่นายทะเบยีนหน่วยลงทุน ในกรณีทีผู่ร้บัโอนยงัไม่มบีญัชี
กองทุนกบับรษิทัจดัการ ผูร้บัโอนจะตอ้งด าเนินการขอเปิดบญัชกีองทุนตามวธิกีารทีก่ าหนดไวใ้นโครงการก่อน แลว้ผูโ้อนจงึท า
การโอนหน่วยลงทุนใหผู้ร้บัโอนได้ 

(2) ผูโ้อนจะตอ้งเสยีค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 15.3 เรื่อง “ค่าธรรมเนียมทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซื้อหรอืผูถ้อื
หน่วยลงทุน” 

(3) หลงัจากทีไ่ดร้บัค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนจากผูโ้อนแลว้ นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะส่งมอบใบเสรจ็รบัเงนิ และใบก ากบั
ภาษ ีพรอ้มส าเนาค าขอโอนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูโ้อนไวเ้ป็นหลกัฐาน 

นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะบนัทกึขอ้มลูการโอนหน่วยลงทุนและออกหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนใหผู้โ้อนและผูร้บัโอนหน่วย
ลงทุน ภายใน 30 วนันับแต่วนัทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดร้บัค าขอโอนหน่วยลงทุนถูกตอ้งสมบูรณ์ ทัง้นี้ ผูร้บัโอนหน่วยลงทุนจะมี
สทิธใินฐานะผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามขอ้  “สทิธปิระโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน” ไดต้่อเมื่อนายทะเบยีนหน่วยลงทุนได้
บนัทกึชื่อผูร้บัโอนหน่วยลงทุนในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนเรยีบรอ้ยแลว้ 

13.4. ขอ้จ ากดัการโอนหน่วยลงทุน :  

       13.5. สทิธใินการลงมตเิพื่อแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการลงทุนหรอืแกไ้ขวธิจีดัการ :  

13.5.1 ผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธลิงมตเิพื่อใหบ้รษิทัจดัการท าการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนโดยบรษิทัจดัการจะกระท าการตาม
หวัขอ้ "การขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน และวธิกีารแกไ้ขโครงการจดัการกองทุนรวม หรอืแกไ้ขวธิกีารจดัการ" 
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13.5.2 กรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนถอืหน่วยลงทุนเกนิกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมดของกองทุนรวม บรษิทั
จดัการจะไม่นับคะแนนเสยีงส่วนทีเ่กนิกว่า 1 ใน 3 เวน้แต่กรณีทีม่กีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดงักล่าวมผีูถ้อื
หน่วยลงทุนเพยีงรายเดยีวจะนับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวไดเ้ตม็ตามจ านวนทีถ่อือยู่  

13.6. สทิธใินการไดร้บัเงนิคนืเมื่อเลกิโครงการ :  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธทิีจ่ะไดร้บัเงนิคนืเมื่อเลกิโครงการ โดยบรษิทัจดัการจะจดัใหม้ผีูช้ าระบญัชทีีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
เหน็ชอบเป็นผูช้ าระบญัช ีโดยจะไดด้ าเนินการใหม้กีารจ าหน่ายทรพัยส์นิของโครงการ ช าระภาระหนี้สนิ และแจกจ่ายเงนิคนืใหแ้ก่ผูถ้อื
หน่วยลงทุนตามวธิกีารทีร่ะบุไวใ้นขอ้ “การช าระบญัชกีองทุนรวม และวธิกีารเฉลีย่เงนิคนืใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนเมื่อเลกิโครงการ”  

13.7. สทิธปิระโยชน์อื่น ๆ :  

1. สทิธใินการจ าน าหน่วยลงทุน 

 ผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ ดชันีธุรกจิพลงังานและธุรกจิปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ์ สามารถน าหน่วยลงทุน    
 ไปจ าน าไดต้ามกฎหมาย  

2. สทิธใินการไดร้บัช าระค่ารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนดว้ยหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิ 

 ผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธไิดร้บัช าระค่ารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิได้ ในกรณีทีก่องทุน  
 รวมไม่สามารถช าระค่ารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนไดต้ามทีก่ าหนดในขอ้ 21. “การช าระค่ารบัซื้อคนื 
 หน่วยลงทุนดว้ยหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิ” 

3. สทิธใินการเปลี่ยนแปลงขอ้มลูของผูถ้อืหน่วยลงทุน 

 ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่ระสงค์จะแจง้แกไ้ขเปลีย่นแปลงขอ้มลูทีไ่ดแ้จง้ไวเ้มื่อเปิดบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุนหรอืเมื่อเปิดบญัชี 
 กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ ดชันีธุรกจิพลงังานและธุรกจิปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ์ ตอ้งกรอกใบค าขอแกไ้ขเปลีย่นแปลงขอ้มลู  
 และยื่นใหแ้ก่บรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนเพื่อแกไ้ขขอ้มลู โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งยื่นเอกสารประกอบ (ถา้ม)ี เพื่อให ้
 นายทะเบยีนด าเนินการแก้ไขขอ้มลูในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนหรอืบญัชกีองทุนต่อไป โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งรบัทราบ 
 และยนิยอมทีจ่ะปฏบิตัติามเงื่อนไขทีก่ าหนดในใบค าขอเปลีย่นแปลงขอ้มลู 

4. สทิธใินการไดร้บัประโยชน์ต่างๆ ทีก่องทุนเปิดพรนิซเิพลิ ดชันีธุรกจิพลงังานและธุรกจิปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ์ จดัไวใ้ห ้ 
 ส าหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุน 

   ในอนาคต เมื่อไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แลว้ บรษิทัจดัการอาจจดัหาสทิธปิระโยชน์ต่างๆ   
 ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ ดชันีธุรกจิพลงังานและธุรกจิปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ์ เพิม่เตมิ โดยผูถ้อื 
 หน่วยลงทุนมสีทิธทิีจ่ะไดร้บัประโยชน์นี้อย่างเท่าเทยีมกนัทุกราย ทัง้นี้ บรษิทัจดัการถอืว่าไดร้บัมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนแล้ว อย่างไรก ็ 
 ตาม สทิธปิระโยชน์ต่างๆ เหล่านี้มไิดช้่วยใหร้ะดบัความเสีย่งและผลตอบแทนจากการลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนเปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้  
 หรอืลดลง   

 อนึ่ง เน่ืองจากบรษิทัจดัการเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายในการจดัหาสทิธปิระโยชน์ต่างๆ เอง บรษิทัจดัการจงึขอสงวนสทิธใินการแก้ไข   
 เปลีย่นแปลง หรอืยกเลกิเงื่อนไขเกีย่วกบัการใหส้ทิธปิระโยชน์ต่างๆ ในอนาคตได ้โดยจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วย ลงทุนทราบก่อน 

     ผูถ้อืหน่วยลงทุนมคีวามรบัผดิจ ากดัเพยีงไม่เกนิค่าหน่วยลงทุนทีย่งัส่งใชแ้ก่บรษิทัจดัการกองทุนรวมไม่ครบ  

  การทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงคใ์นการซื้อหรอืลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ไม่ว่าในทอดใด ๆ ใหถ้อืว่าผูถ้อื
หน่วยลงทุนดงักล่าวยอมรบัทีจ่ะผูกพนัตามขอ้ก าหนดในขอ้ผูกพนัซึ่งลงนามโดยผูดู้แลผลประโยชน์ทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้จากบรษิทั
จดัการกองทุนรวมโดยชอบ  

  ผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธเิรยีกใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคนืเงนิทุนไดไ้ม่เกนิไปกว่าส่วนของทุนของ
กองทุนรวมทีต่นถอื ทัง้นี้ ในกรณีทีม่กีารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สทิธใินการไดร้บัประโยชน์ตอบแทนหรอืการคนืเงนิทุนของผูถ้อื
หน่วยลงทุนแต่ละชนิดตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดของหน่วยลงทุนชนิดนัน้ ๆ ดว้ย 



ข้อผกูพนั 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ ดชันีธุรกจิพลงังานและธุรกจิปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ์                         12 

     13.8. อื่น ๆ :  

  ผูถ้อืหน่วยลงทุนมคีวามรบัผดิจ ากดัเพยีงไม่เกนิค่าหน่วยลงทุนทีย่งัส่งใชแ้ก่บรษิทัจดัการกองทุนรวมไม่ครบ 

การทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงคใ์นการซื้อหรอืลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้  ไม่ว่าในทอดใด ๆ ใหถ้อืว่าผู้
ถอืหน่วยลงทุนดงักล่าวยอมรบัทีจ่ะผกูพนัตามขอ้ก าหนดในขอ้ผูกพนัซึง่ลงนามโดยผูดู้แลผลประโยชน์ทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้จาก
บรษิทัจดัการกองทุนรวมโดยชอบ 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธเิรยีกใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคนืเงนิทุนไดไ้ม่เกนิไปกว่าส่วนของทุนของ
กองทุนรวมทีต่นถอื ทัง้นี้ ในกรณีทีม่กีารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สทิธใินการไดร้บัประโยชน์ตอบแทนหรอืการคนืเงนิทุนของผู้
ถอืหน่วยลงทุนแต่ละชนิดตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดของหน่วยลงทุนชนิดนัน้ ๆ ดว้ย  

 

14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :  

14.1. รปูแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน :  

 - หนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน 

 - ระบบไรใ้บหน่วยลงทุน 

14.2. เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ :  

(1) โครงการจดัการจะใชร้ะบบไรใ้บหน่วยลงทุน (Scripless) โดยบรษิทัจดัการจะด าเนินการใหน้ายทะเบยีนหน่วยลงทุนท าการ
บนัทกึชื่อผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนเป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนตามรายละเอยีดใน “ใบค าขอเปิดบญัชี
กองทุนและ/หรอืบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุน” และ “ใบค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน” เมื่อผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนไดช้ าระเงนิค่าซื้อหน่วย
ลงทุนครบถ้วนแล้ว 

(2) นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะออก “หนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน/ใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบก ากบัภาษ ีและ/หรอืเอกสาร/ขอ้ความ
ใดซึง่ไม่จ ากดัรปูแบบและวธิกีารอนัสามารถเป็นหลกัฐานยนืยนัการท ารายการสัง่ซื้อขายหน่วยลงทุนดงักล่าวได้ ” ทุกครัง้ที่
มกีารสัง่ซื้อหรอืขายคนืหน่วยลงทุน เพื่อเป็นการยนืยนัจ านวนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน และจะจดัส่งหนังสอื
รบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน/ใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบก ากบัภาษแีละ/หรอืเอกสาร/ขอ้ความใดซึง่ไม่จ ากดัรปูแบบและวธิกีารอนั
สามารถเป็นหลกัฐานยนืยนัการท ารายการสัง่ซื้อขายหน่วยลงทุนดงักล่าวได้ ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนภายใน 15 วนัท าการ
นับแตว่นัท าการถดัจากวนัทีปิ่ดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก หรอืภายใน 4 วนัท าการนับแต่วนัท าการถดัจากวนัทีท่ า
รายการนัน้ๆ ทัง้นี้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถแสดงความประสงคข์อรบัหนังสอืเพื่อรบัรองการถอืหน่วยลงทุน ณ ขณะใด
ขณะหนึ่งได ้โดยตดิต่อยงับรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื  อนึ่งเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ จะจดัส่งโดย
ทางไปรษณีย ์หรอืใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเป็นผูม้อบให้ และ/หรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการก าหนดและเหน็ว่า
เหมาะสมโดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูส้ ัง่ซื้อ แลว้แต่กรณี 

นายทะเบยีนหน่วยลงทุนและ/หรอืบรษิทัจดัการจะถอืเอายอดคงเหลอืของหน่วยลงทุนทีป่รากฏในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน
และในหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดส้่งใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนฉบบัล่าสุดเป็นรายการทีเ่ป็น
ปัจจุบนัและถูกตอ้ง 

(3) นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะด าเนินการใหม้กีารออกและจดัส่ง “รายงานการถอืหน่วยลงทุน” ซึง่ไดร้บัการปรบัปรุงรายการให้
เป็นปัจจุบนั ณ วนัท าการสุดทา้ยของทุกไตรมาสตามปีปฏทินิ ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ชีื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบยีนผูถ้อื
หน่วยลงทุน ณ วนัท าการสุดทา้ยของงวดนัน้ ๆ ทางไปรษณีย ์และ/หรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการก าหนดและเหน็ว่า
เหมาะสมโดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการแกไ้ข/เปลีย่นแปลง/เพิม่เตมิ เอกสาร ขอ้ความ รวมถงึวธิกีารแจง้ และ/หรอืการ
ด าเนินการใดๆ เพื่อเป็นหลกัฐานการยนืยนัจ านวนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต โดยบรษิทัจดัการจะแจง้ให้
ทราบล่วงหน้าก่อนการแกไ้ข/เปลีย่นแปลง/เพิม่เตมิ นัน้ ทัง้นี้ เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั    
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บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะจดัท าหลกัฐานแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน เพื่อใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสามารถ
ใชอ้า้งองิต่อบรษิทัจดัการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได้ 

ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนจ าเป็นต้องใชใ้บหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการกองทุนรวมตอ้งจดัท าใบหน่วยลงทุนมอบใหแ้ก่ผูถ้อื
หน่วยลงทุน  

 

15. ก าหนดเวลา วิธีการ และข้อจ ากดัในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

บรษิทัจดัการจะจ่ายเงนิปันผลตามทีก่ าหนดไวใ้นหวัขอ้ “นโยบายจ่ายเงนิปันผล” โดยในกรณีทีม่กีารจ่ายเงนิปันผล บรษิทัจดัการจะ
ด าเนินการจ่ายเงนิปันผลโดยปฏบิตัดิงันี้ 

1.  บรษิทัจดัการจะปิดสมุดทะเบยีนพกัการโอนหน่วยลงทุนเพื่อรบัเงนิปันผลภายใน 30 วนัท าการนับจากวนัสิน้งวดบญัช ีวนัที ่31 
ธนัวาคม ของทุกปี และในวนัอื่นๆ กรณีทีม่กีารจ่ายเงนิปันผลเพิม่เตมิตามทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็สมควร 

2.  ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่สีทิธไิดร้บัเงนิปันผลตอ้งเป็นผูถ้อืหน่วยทีม่ชีื่อปรากฏอยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ณ วนัปิดสมุดทะเบยีนพกั
การโอนหน่วยลงทุนเพื่อรบัเงนิปันผล 

3.  บรษิทัเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัการจ่ายเงนิปันผล วนัปิดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงนิปันผล และอตัราเงนิปันผลของกองทุน 
ดว้ยวธิกีารทีเ่หมาะสมดงัต่อไปนี้  

(1) เปิดเผยขอ้มลูผ่านช่องทางทีผู่ล้งทุนทัว่ไปสามารถเขา้ถงึได้ เวน้แต่เป็นกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั  

(2) แจง้ผูดู้แลผลประโยชน์ และผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ชีื่ออยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน รวมถงึผูถ้อืหน่วยลงทุนทีถ่อืหน่วยลงทุนชนิด
ไม่ระบุชื่อผูถ้อืเมื่อไดร้บัการรอ้งขอ  

4.  บรษิทัจดัการจะจ่ายเงนิปันผลเป็นเชค็ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนามผูถ้อืหน่วยลงทุนและจดัส่งใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์
ลงทะเบยีนตามทีอ่ยู่ทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนระบุไวใ้นแบบค าขอเปิดบญัชกีองทุน หรอืน าเชค็เขา้บญัชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทุนตามที่
ระบุไวใ้นค าขอเปิดบญัชกีองทุน ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะด าเนินการใหม้กีารจ่ายเงนิปันผลภายใน 30 วนันับแต่วนัปิดสมุดทะเบยีนพกั
การโอนหน่วยลงทุนเพื่อรบัเงนิปันผล 

ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไม่ใชส้ทิธขิอรบัเงนิปันผลจ านวนใดภายในอายุความใชส้ทิธเิรยีกรอ้งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
บรษิทัจดัการจะไม่น าเงนิดงักล่าวไปใชเ้พื่อการอื่นใดนอกจากเพื่อประโยชน์ของกองทุน  

 

   16. วิธีการช าระเงินหรือทรพัยสิ์นอ่ืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

 การรบัช าระหนี้เพื่อกองทุนรวมดว้ยทรพัยส์นิอื่น :  

 หากมกีารผดินัดช าระหนี้หรอืมพีฤตกิารณ์ว่าผูอ้อกตราสารแห่งหนี้หรอืลูกหนี้ตามสทิธเิรยีกรอ้งของกองทุนรวมจะไม่สามารถ  
 ช าระหนี้ได ้บรษิทัจดัการจะรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัยส์นิอื่นทัง้ทีเ่ป็นหลกัประกนัและมใิช่หลกัประกนัเพื่อกองทุนรวมตามประกาศ  
 คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการจดัการกองทุนรวมในกรณีทีผู่อ้อกตราสารแห่งหนี้หรอืลูกหนี้ตาม  
 สทิธเิรยีกรอ้งผดินัดช าระหนี้ ดงันี้  

 1. กรณีทีบ่รษิทัจดัการไดบ้นัทกึมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งของกองทุนรวมเป็นศูนย์  

1.1 เมื่อมกีารบนัทกึมลูค่าตราสารแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งเป็นศูนย์ ผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกรายทีม่ชีื่ออยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน 
ณ วนัทีบ่รษิทัจดัการไดบ้นัทกึมลูค่าตราสารแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งเป็นศูนยเ์ป็นผูม้สีทิธใินเงนิไดสุ้ทธจิากทรพัยส์นิทีไ่ดจ้าก
การรบัช าระหนี้  

1.2 เมื่อไดร้บัทรพัยส์นิมาจากการรบัช าระหนี้ บรษิทัจดัการจะไม่น าทรพัยส์นิดงักล่าวและเงนิไดสุ้ทธจิากทรพัยส์นิทีไ่ดจ้ากการรบั
ช าระหนี้ มารวมค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม และจะจ าหน่ายทรพัยส์นิทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้ในโอกาสแรกที่
สามารถกระท าไดโ้ดยค านึงถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั เวน้แต่กรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนทีม่สีทิธใินเงนิไดสุ้ทธจิาก
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ทรพัยส์นิทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้ตกลงรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัยส์นิดงักล่าวแทนเงนิ ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารทีส่มาคมบรษิทั
จดัการลงทุนก าหนดโดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

ในระหว่างทีบ่รษิทัจดัการยงัไม่สามารถจ าหน่ายทรพัยส์นิทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้ บรษิทัจดัการอาจจดัหาผลประโยชน์จาก
ทรพัยส์นินัน้ได ้และในกรณีทีม่คี่าใชจ้่ายในการบรหิารทรพัยส์นิ บรษิทัจดัการจะจ่ายจากเงนิส ารองรายไดห้รอืผลประโยชน์ทีไ่ด้
จากการบรหิารทรพัยส์นินัน้  

1.3 เมื่อมเีงนิไดสุ้ทธจิากทรพัยส์นิทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัย์สนิอื่นในแต่ละครัง้ บรษิทัจดัการจะเฉลีย่เงนิไดสุ้ทธจิาก
ทรพัยส์นิทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้คนืใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่สีทิธใินเงนิไดสุ้ทธนิัน้ภายใน 45 วนันับตัง้แต่วนัถดัจากวนัทีม่เีงนิ
ไดสุ้ทธ ิและจะแจง้รายละเอยีดเกีย่วกบัการเฉลี่ยเงนิคนืไปยงัส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนัท าการนับตัง้แต่วนั
ถดัจากวนัทีบ่รษิทัจดัการไดเ้ฉลี่ยเงนิคนื เวน้แต่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผนัระยะเวลาการเฉลีย่เงนิคนืเป็นอย่าง
อื่น  

ในการเฉลีย่เงนิคนืแต่ละครัง้ตามขอ้ 5.1.3 หากบรษิทัจดัการมเีหตุผลแสดงใหเ้หน็ว่า เงนิไดสุ้ทธจิากทรพัยส์นิทีไ่ดจ้ากการรบั
ช าระหนี้ไม่คุม้กบัภาระค่าใชจ้่ายในการเฉลีย่เงนิคนืใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการอาจน าเงนิไดสุ้ทธดิงักล่าวไปรวมจ่ายใน
โอกาสแรกทีก่ารเฉลีย่เงนิคนืใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะคุม้กบัภาระค่าใชจ้่ายกไ็ด้ ทัง้นี้ หากไดม้กีารจ าหน่ายทรพัยส์นิทีไ่ดจ้ากการ
รบัช าระหนี้จนครบถว้นและปรากฏว่าเงนิไดสุ้ทธนิัน้ไม่คุม้กบัภาระค่าใชจ้่ายในการเฉลีย่เงนิคนื บรษิทัจดัการอาจน าเงนิไดสุ้ทธิ
ดงักล่าวมารวมค านวณเป็นมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุนกไ็ด้ 

1.4 เมื่อมกีารบนัทกึมลูค่าตราสารแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งเป็นศูนย์แลว้ ต่อมาปรากฎว่ากองทุนรวมไดร้บัช าระหนี้ตามตราสารแห่ง
หนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งดงักล่าวเป็นเงนิ บรษิทัจดัการจะปฏบิตัติามความในขอ้ 5.1.3 โดยอนุโลม  

 2. กรณีทีบ่รษิทัจดัการไม่ไดบ้นัทกึมลูค่าตราสารแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งของกองทุนรวมเป็นศูนย์  

2.1 ก่อนการรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัย์สนิอื่นทีม่ใิช่หลกัประกนัในแต่ละครัง้ บรษิทัจดัการจะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุน
โดยมตพิเิศษและบรษิทัจดัการจะระบุรายละเอยีดเกีย่วกบัทรพัยส์นิทีก่องทุนรวมจะไดจ้ากการรบัช าระหนี้  มลูค่าของทรพัยส์นิ 
ประมาณการค่าใชจ้่าย พรอ้มเหตุผลและความจ าเป็นในการรบัช าระหนี้  

2.2 เมื่อไดร้บัทรพัยส์นิมาจากการรบัช าระหนี้ บรษิทัจดัการจะน าทรพัยส์นิดงักล่าวมารวมค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม
โดยจะก าหนดราคาทรพัยส์นินัน้เพื่อใชใ้นการค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวมตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ามาคม
บรษิทัจดัการลงทุนก าหนดโดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะด าเนินการกบัทรพัยส์นิดงักล่าว
ดงันี้  

(1) กรณีเป็นทรพัยส์นิประเภททีก่องทุนรวมสามารถลงทุนในหรอืมไีวไ้ด้ บรษิทัจดัการอาจมไีวซ้ึ่งทรพัยส์นิดงักล่าวต่อไปเพื่อเป็น
ทรพัยส์นิของกองทุนรวมกไ็ด ้ 

(2) กรณีเป็นทรพัยส์นิประเภททีก่องทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรอืมไีวไ้ด้ บรษิทัจดัการจะจ าหน่ายทรพัยส์นิดงักล่าวในโอกาส
แรกทีส่ามารถกระท าไดโ้ดยค านึงถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั และในระหว่างทีบ่รษิทัจดัการยงัไม่สามารถ
จ าหน่ายทรพัยส์นิดงักล่าว บรษิทัจดัการอาจจดัหาผลประโยชน์จากทรพัยส์นิดงักล่าว  

ในกรณีทีม่คี่าใชจ้่ายในการบรหิารทรพัยส์นิ บรษิทัจดัการจะจ่ายจากทรพัยส์นิของกองทุนรวม 

 3. ในกรณีทีม่พีฤตกิารณ์ว่าผูอ้อกตราสารแห่งหนี้หรอืลูกหนี้ตามสทิธเิรยีกรอ้งจะไม่สามารถช าระหนี้ได้ บรษิทัจดัการจะด าเนินการใหผู้้
ถอืหน่วยทุกรายทีม่ชีื่ออยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ณ วนัทีม่พีฤตกิารณ์ว่าผูอ้อกตราสารแห่งหนี้หรอืลูกหนี้ตามสทิธเิรยีกรอ้งจะไม่
สามารถช าระหนี้ได ้เป็นผูม้สีทิธใินเงนิไดสุ้ทธจิากทรพัยส์นิอื่นทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้กไ็ด้ ทัง้นี้ ในการด าเนินการดงักล่าว บรษิทั
จดัการไม่ตอ้งน าตราสารแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งนัน้มารวมค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

 4. การรบัช าระหนี้เพื่อกองทุนรวมดว้ยทรพัยส์นิอื่น :  

หากมกีารผดินัดช าระหนี้หรอืมพีฤตกิารณ์ว่าผูอ้อกตราสารแห่งหนี้หรอืลูกหนี้ตามสทิธเิรยีกรอ้งของกองทุนรวมจะไม่สามารถช าระหนี้
ได ้บรษิทัจดัการจะรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัยส์นิอื่นทัง้ทีเ่ป็นหลกัประกนัและมใิช่หลกัประกนัเพื่อกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการ 
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ก.ล.ต. ว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการจดัการกองทุนรวมในกรณีทีผู่อ้อกตราสารแห่งหนี้หรอืลูกหนี้ตามสิทธเิรยีกรอ้งผดินัดช าระ
หนี้ ดงันี้  

4.1 กรณีทีบ่รษิทัจดัการไดบ้นัทกึมลูค่าตราสารแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งของกองทุนรวมเป็นศูนย์  

4.1.1  เมื่อมกีารบนัทกึมลูค่าตราสารแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งเป็นศูนย์ ผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกรายทีม่ชีื่ออยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วย
ลงทุน ณ วนัทีบ่รษิทัจดัการไดบ้นัทกึมลูค่าตราสารแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งเป็นศูนยเ์ป็นผูม้สีทิธใินเงนิไดสุ้ทธจิาก
ทรพัยส์นิทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้  

4.1.2  เมื่อไดร้บัทรพัยส์นิมาจากการรบัช าระหนี้ บรษิทัจดัการจะไม่น าทรพัยส์นิดงักล่าวและเงนิไดสุ้ทธจิากทรพัยส์นิทีไ่ดจ้าก
การรบัช าระหนี้ มารวมค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม และจะจ าหน่ายทรพัยส์นิทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้ใน
โอกาสแรกทีส่ามารถกระท าไดโ้ดยค านึงถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั เวน้แต่กรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ี
สทิธใินเงนิไดสุ้ทธจิากทรพัยส์นิทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้ตกลงรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัยส์นิดงักล่าวแทนเงนิ ทัง้นี้ ตาม
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่มาคมบรษิทัจดัการลงทุนก าหนดโดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

ในระหว่างทีบ่รษิทัจดัการยงัไม่สามารถจ าหน่ายทรพัยส์นิทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้ บรษิทัจดัการอาจจดัหาผลประโยชน์
จากทรพัยส์นินัน้ได ้และในกรณีทีม่คี่าใชจ้่ายในการบรหิารทรพัยส์นิ บรษิทัจดัการจะจ่ายจากเงนิส ารองรายไดห้รอื
ผลประโยชน์ทีไ่ดจ้ากการบรหิารทรพัยส์นินัน้  

4.1.3  เมื่อมเีงนิไดสุ้ทธจิากทรพัยส์นิทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัยส์นิอื่นในแต่ละครัง้ บรษิทัจดัการจะเฉลี่ยเงนิไดสุ้ทธจิาก
ทรพัยส์นิทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้คนืใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่สีทิธใินเงนิไดสุ้ทธนิัน้ภายใน 45 วนันับตัง้แต่วนัถดัจาก
วนัทีม่เีงนิไดสุ้ทธ ิและจะแจง้รายละเอยีดเกีย่วกบัการเฉลีย่เงนิคนืไปยงัส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนัท า
การนับตัง้แต่วนัถดัจากวนัทีบ่รษิทัจดัการไดเ้ฉลีย่เงนิคนื เวน้แต่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผนัระยะเวลาการ
เฉลีย่เงนิคนืเป็นอย่างอื่น  

ในการเฉลีย่เงนิคนืแต่ละครัง้ตามขอ้ 4.1.3 หากบรษิทัจดัการมเีหตุผลแสดงใหเ้หน็ว่า เงนิไดสุ้ทธจิากทรพัยส์นิทีไ่ดจ้าก
การรบัช าระหนี้ไม่คุม้กบัภาระค่าใชจ้่ายในการเฉลีย่เงนิคนืใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการอาจน าเงนิไดสุ้ทธดิงักล่าว
ไปรวมจ่ายในโอกาสแรกทีก่ารเฉลี่ยเงนิคนืใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะคุม้กบัภาระค่าใชจ้่ายกไ็ด้ ทัง้นี้ หากไดม้กีารจ าหน่าย
ทรพัยส์นิทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้จนครบถ้วนและปรากฏว่าเงนิไดสุ้ทธนิัน้ไม่คุม้กบัภาระค่าใชจ้่ายในการเฉลีย่เงนิคืน 
บรษิทัจดัการอาจน าเงนิไดสุ้ทธดิงักล่าวมารวมค านวณเป็นมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุนกไ็ด้ 

4.1.4   เมื่อมกีารบนัทกึมลูค่าตราสารแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งเป็นศูนยแ์ล้ว ต่อมาปรากฏว่ากองทุนรวมไดร้บัช าระหนี้   
  ตามตราสารแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งดงักล่าวเป็นเงนิ บรษิทัจดัการจะปฏบิตัติามความในขอ้ 4.1.3 โดยอนุโลม  

        4.2 กรณีทีบ่รษิทัจดัการไม่ไดบ้นัทกึมลูค่าตราสารแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งของกองทุนรวมเป็นศูนย์  

4.2.1   ก่อนการรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัยส์นิอื่นทีม่ใิช่หลกัประกนัในแต่ละครัง้ บรษิทัจดัการจะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อื
หน่วยลงทุนโดยมตเิสยีงขา้งมากซึ่งคดิตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกึง่หนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้
แลว้ทัง้หมด หรอืไดร้บัความเหน็ชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์  

โดยผูดู้แลผลประโยชน์ไดต้รวจสอบและแสดงความเหน็พรอ้มเหตุผลว่าในขณะนัน้การรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัยส์นิดงักล่าว
เป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนมากกว่าการถอืหรอืมไีวซ้ึง่ตราสารแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งนัน้  

ในการขอความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนหรอืผูดู้แลผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง บรษิทัจดัการจะระบุรายละเอยีด
เกีย่วกบัทรพัยส์นิทีก่องทุนรวมจะไดจ้ากการรบัช าระหนี้ มลูค่าของทรพัยส์นิ ประมาณการค่าใชจ้่าย พรอ้มเหตุผลและ
ความจ าเป็นในการรบัช าระหนี้  

       4.2.2  เมื่อไดร้บัทรพัยส์นิมาจากการรบัช าระหนี้ บรษิทัจดัการจะน าทรพัยส์นิดงักล่าวมารวมค านวณมลูค่าทรพัยส์ินสุทธขิอง
กองทุนรวมโดยจะก าหนดราคาทรพัยส์นินัน้เพื่อใชใ้นการค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวมตามหลกัเกณฑแ์ละ
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วธิกีารทีส่ามาคมบรษิทัจดัการลงทุนก าหนดโดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะ
ด าเนินการกบัทรพัยส์นิดงักล่าวดงันี้  

(1) กรณีเป็นทรพัยส์นิประเภททีก่องทุนรวมสามารถลงทุนในหรอืมไีวไ้ด้ บรษิทัจดัการอาจมไีวซ้ึ่งทรพัยส์นิดงักล่าวต่อไป
เพื่อเป็นทรพัยส์นิของกองทุนรวมกไ็ด ้ 

(2) กรณีเป็นทรพัยส์นิประเภททีก่องทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรอืมไีวไ้ด้ บรษิทัจดัการจะจ าหน่ายทรพัยส์นิดงักล่าวใน
โอกาสแรกทีส่ามารถกระท าไดโ้ดยค านึงถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั และในระหว่างทีบ่รษิทัจดัการ
ยงัไม่สามารถจ าหน่ายทรพัยส์นิดงักล่าว บรษิทัจดัการอาจจดัหาผลประโยชน์จากทรพัยส์นิดงักล่าว  

              ในกรณีทีม่คี่าใชจ้่ายในการบรหิารทรพัยส์นิ บรษิทัจดัการจะจ่ายจากทรพัยส์นิของกองทุนรวม 

4.3 ในกรณีทีม่พีฤตกิารณ์ว่าผูอ้อกตราสารแห่งหนี้หรอืลูกหนี้ตามสทิธเิรยีกรอ้งจะไม่สามารถช าระหนี้ได้ บรษิทัจดัการจะด าเนินการ
ใหผู้ถ้อืหน่วยทุกรายทีม่ชีื่ออยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ณ วนัทีม่พีฤตกิารณ์ว่าผูอ้อกตราสารแห่งหนี้หรอืลูกหนี้ตามสทิธิ
เรยีกรอ้งจะไม่สามารถช าระหนี้ได ้เป็นผูม้สีทิธใินเงนิไดสุ้ทธจิากทรพัยส์นิอื่นทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้กไ็ด้ ทัง้นี้ ในการด าเนินการ
ดงักล่าว บรษิทัจดัการไม่ตอ้งน าตราสารแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งนัน้มารวมค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

การช าระเงนิหรอืทรพัยส์นิอื่นใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะช าระใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่รากฏชื่อตาม
ทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ณ เวลาทีก่ าหนด เท่านัน้  

 

17. การจดัท าทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากดัในการโอนหน่วยลงทุน :  

บรษิทัจดัการกองทุนรวมมหีน้าทีจ่ดัใหม้ทีะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑท์ีอ่อกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราชบญัญตัิ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 

ใหส้นันิษฐานไวก่้อนว่าทะเบยีนหน่วยลงทุนถูกตอ้ง และการช าระเงนิหรอืทรพัยส์นิอื่น รวมทัง้การใหส้ทิธหิรอืการจ ากดัสทิธใิด ๆ แก่
ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่รากฏรายชื่อในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน หากไดก้ระท าตามขอ้ก าหนดในขอ้ผูกพนัหรอืตามกฎหมายแล้ว ให้
ถอืว่าบรษิทัจดัการกองทุนรวมไดด้ าเนินการตามอ านาจหน้าทีแ่ล้ว 

บรษิทัจดัการกองทุนรวมหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะปฏเิสธการลงทะเบยีนการโอนและการจ าน าหน่วยลงทุน ในกรณีดงันี้ 

(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมทีเ่สนอขายต่อผูล้งทุนทีม่ใิช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะท าใหผู้ถ้อืหน่วย
ลงทุนไม่เป็นผูล้งทุนสถาบนั ผูล้งทุนรายใหญ่ หรอืผูม้เีงนิลงทุนสงู ตามทีก่ าหนดในโครงการจดัการกองทุนรวม เวน้แต่เป็นการ
โอนทางมรดก 

(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมทีเ่สนอขายต่อผูล้งทุนสถาบนัหรอืผูล้งทุนรายใหญ่พเิศษ และการโอนหน่วยลงทุนจะ
ท าใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนไม่เป็นผูล้งทุนสถาบนัหรอืผูล้งทุนรายใหญ่พเิศษ ตามทีก่ าหนด ในโครงการจดัการกองทุนรวม เวน้แต่เป็น
การโอนทางมรดก 

(ค) การโอนหรอืการจ าน าหน่วยลงทุน ดงันี้ 

1. หน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมขายใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนก่อนวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทุนรวมหุน้
ระยะยาวทีจ่ดัตัง้ขึน้ก่อนวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 

2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี  

3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการลงทุนของกองทุน  

ข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทุน และข้อจ ากดัในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี) :  

กรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนถอืหน่วยลงทุนเกนิกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมดของกองทุนรวม บรษิทัจดัการ
จะไม่นับคะแนนเสยีงส่วนทีเ่กนิกว่า 1 ใน 3 เวน้แต่กรณีทีม่กีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดงักล่าวมผีูถ้อืหน่วยลงทุน
เพยีงรายเดยีวจะนับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวไดเ้ตม็ตามจ านวนทีถ่อือยู่ 
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หลกัเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน :  

ในการแก้ไขเพิม่เตมิโครงการใด หากไม่สามารถด าเนินการตามมตโิดยเสยีงขา้งมาก หรอืมตพิเิศษของผูถ้อืหน่วยลงทุนได้ เนื่องจาก
ขอ้จ ากดัดงัต่อไปนี้ บรษิทัจดัการกองทุนรวมอาจด านินการขอรบัความเหน็ชอบจากส านักงานตามแนวทางทีส่ านักงานก าหนดได้  

(1) การนับคะแนนเสยีงของผุถ้อืหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัขอ้จ ากดัการถอื
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่องบรษิทัจดัการ  

(2) การนับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอื่นทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมเดยีวกนัเป้นผูร้บัผดิชอบในการด าเนินการ  

การด าเนินการใดทีโ่ครงการจดัการกองทุนรวมหรอืกฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน หากบรษิทัจดัการกองทุน
รวมไดด้ าเนินการไปตามมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัมาโดยชอบแลว้ ใหถ้อืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวงเหน็ชอบใหด้ าเนินการ
ดงักล่าวและมผีลผกูพนัตามมต ิ

มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีใ่หด้ าเนินการใดอนัเป็นการขดัหรอืแยง้กบัหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในกฎหมาย ใหถ้อืว่ามตนิัน้เสยีไป 

ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตเิพื่อแกไ้ขขอ้ผกูพนัในเรื่องทีก่ระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างมนีัยส าคญั ตอ้งไดร้บัมตพิเิศษของผูถ้อื
หน่วยลงทุน (มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คีะแนนเสยีงไดไ้ม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่
เขา้ร่วมประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน หรอืของจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสอืแจง้มตแิละมสีทิธิ
ออกเสยีงลงคะแนน) เวน้แต่กรณีทีก่องทุนรวมมกีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนนอกจากจะตอ้งปฏบิตัใิหเ้ป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์เกีย่วกบัการขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ผกูพนั หรอืทีก่ าหนดไวใ้นมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรอื
ตามทีก่ าหนดในประกาศนี้แล้ว ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์เพิม่เตมิดงัต่อไปนี้ดว้ย 

(1) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดไดร้บัผลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่เท่ากนั 
ตอ้งไดร้บัมตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี 

(2) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ตอ้งไดร้บัมตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษ
ของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี 

(3) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ตอ้งไดร้บัมตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของจ านวน
หน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี  

วิธีการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อผกูพนั :  

การแกไ้ขเพิม่เตมิส่วนใดส่วนหนึ่งของขอ้ผกูพนัทีเ่ป็นไปตามวธิกีารทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ผกูพนั และมสีาระส าคญัทีเ่ป็นไปตามและไม่ขดั
หรอืแยง้กบัพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลกัเกณฑท์ีอ่อกโดยอาศยัอ านาจของกฎหมาย
ดงักล่าว ใหถ้อืว่าขอ้ผกูพนัส่วนทีแ่กไ้ขเพิม่เตมินัน้มผีลผกูพนัคู่สญัญา 

การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผูกพนัในเรื่องทีก่ระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างมนีัยส าคญัตอ้งไดร้บัมตพิเิศษของผูถ้อืหน่วยลงทุน 
ทัง้นี้ เรื่องทีก่ระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างมนีัยส าคญั ใหร้วมถงึ 

(ก) ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัผลประโยชน์ตอบแทนและการคนืเงนิทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน 

(ข) ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นตามขอ้ 6 ของประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุน ที ่ทน. 19/2554 

(ค) ขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัการรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัยส์นิอื่น  

(ง) ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการประกนัตามขอ้ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที ่ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมปีระกนั 
และขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการแกไ้ขเพิม่เตมิสญัญาประกนัในเรื่องใด ๆ อนัมผีลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนเสยีผลประโยชน์ 

(จ) เรื่องทีผู่ดู้แลผลประโยชน์เหน็ว่ากระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างมนีัยส าคญั 

การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผูกพนัในลกัษณะดงัต่อไปนี้ ใหม้ผีลผูกพนัเมื่อไดร้บัความเหน็ชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ โดยไม่ตอ้งไดร้บัมติ
ของผูถ้อืหน่วยลงทุน 
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(ก) เป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผกูพนัใหม้สีาระส าคญัสอดคลอ้งกบัโครงการจดัการกองทุนรวมทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิโดยไดร้บัมตโิดยเสยีง
ขา้งมากหรอืมตพิเิศษของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน แล้วแต่กรณี หรอื 

(ข) ผูดู้แลผลประโยชน์แสดงความเหน็ว่าการแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผูกพนันัน้เหมาะสม มคีวามจ าเป็นหรอืสมควร และไม่กระทบต่อสทิธิ
ของผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างมนีัยส าคญั 

การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผูกพนัไม่ว่ากรณีใด 

ตอ้งกระท าเป็นหนังสอืลงลายมอืชื่อโดยบุคคลผูม้อี านาจลงนามผูกพนับรษิทัจดัการกองทุนรวมและผูดู้แลผลประโยชน์ พรอ้มทัง้
ประทบัตราบรษิทั (ถา้ม)ี บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะจดัใหม้ขีอ้ผกูพนัเปิดเผยไว้ ณ ทีท่ าการและเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการกองทุน
รวมเพื่อใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได ้รวมทัง้จดัส่งสรุปการแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผูกพนัพรอ้มทัง้เหตุผลและความจ าเป็นใหผู้ถ้อื
หน่วยลงทุนพรอ้มกบัการส่งรายงานประจ าปีของกองทุนรวม  

 

18. การระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : มี 

     รายละเอยีดเพิม่เตมิ : - 

 

19. การเลิกกองทุนรวม :  

เงื่อนไขในการเลกิกองทุน :  

บรษิทัจดัการจะด าเนินการเลกิกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ ดชันีธุรกจิพลงังานและธุรกจิปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ์ เมื่อปรากฎกรณีดงัต่อไปนี้ 

19.1 หากปรากฏว่ากองทุนเปิดใดมมีลูค่าหน่วยลงทุนหรอืมผีูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นจ านวนดงันี้ 

 (1)จ านวนผูถ้อืหน่วยลงทุนลดลงเหลอืน้อยกว่า 35 รายในวนัท าการใด  

 (2)มกีารขายคนืหน่วยลงทุนในลกัษณะใดลกัษณะหนึ่งดงันี้  

(ก) มกีารขายคนืหน่วยลงทุนสุทธ ิณ วนัใดวนัหนึ่งเกนิกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด  

(ข) มยีอดรวมการขายคนืหน่วยลงทุนสุทธใินช่วงระยะเวลา 5 วนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนใดตดิต่อกนัคดิเป็นจ านวนเกนิ
กว่า 2 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมด ทัง้นี้ ในกรณีทีเ่ป็นกองทุนรวมทีม่กี าหนดระยะเวลาการรบั
ซื้อคนืหน่วยลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพจิารณาระยะเวลาการขายคนืหน่วยลงทุน ใหพ้จิารณาจากเฉพาะในช่วง
ระยะเวลาเดยีวกนั ซึง่กองทุนรวมเปิดใหร้บัซื้อคนืหน่วยลงทุนเท่านัน้  

ความใน (2) วรรคหนึ่ง มใิหน้ ามาใชบ้งัคบักบักองทุนรวมทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแลว้ มคีวามเชื่อโดยสุจรติ
และสมเหตุสมผลว่าการเลกิกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนทีเ่หลอือยู่ เนื่องจากกองทุนรวมยงัคงมี
ทรพัยส์นิคงเหลอืทีม่คีุณภาพและมสีภาพคล่องอย่างเพยีงพอ และผูถ้อืหน่วยลงทุนทีเ่หลอือยู่จะไม่ไดร้บัผลกระทบจาก
การขายคนืนัน้  

ความใน (2) วรรคหนึ่ง และวรรคสอง มใิหน้ ามาใชบ้งัคบักบักองทุนรวมตลาดเงนิ กองทุนรวมหน่วยลงทุน กองทุนรวม
ฟีดเดอร ์กองทุนรวมดชันี และกองทุนรวมอทีเีอฟ  

 (3)บรษิทัจดัการกองทุนรวมด าเนินการเลกิกองทุนรวมเปิดตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดไวใ้นขอ้  “การด าเนินการของบรษิทัจดัการ 
เมื่อเลกิ กองทุนรวม” เมื่อปรากฏขอ้เทจ็จรงิทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแล้วมคีวามเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่า
จะมกีารขายคนืหน่วยลงทุนตามขอ้ 19.1 (2) วรรคหนึ่ง และการเลกิกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม 
ทัง้นี้ ใหน้ าความในขอ้ (2) วรรคสามและวรรคสีม่าใชบ้งัคบัโดยอนุโลม  
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19.2   เมื่อส านักงานมคี าสัง่เลกิกองทุนรวมตามแห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ หรอืเมื่อส านักงานมี
ค าสัง่เพกิถอนการอนุมตัใิหจ้ดัตัง้และจดัการกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑ์
การจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีม่ใิช่รายย่อย 

19.3   เมื่อการอนุมตัใิหจ้ดัตัง้กองทุนรวมเป็นอนัสิน้สุดลงตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการจดัตัง้กองทุน
รวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไปและเพื่อผูล้งทุนทีม่ใิช่รายย่อย และการเขา้ท าสญัญารบัจดัการกองทุนส่วนบุคคล 

19.4   ตลอดอายุกองทุนรวม หากปรากฏว่ามลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวมเหลอืน้อยกว่า 700 ล้านบาท เป็นระยะเวลา 
15 วนัท าการตดิต่อกนั และบรษิทัจดัการประสงคจ์ะเลกิกองทุนรวม 

19.5    ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มอี านาจเพกิถอนการอนุมตัใิหจ้ดัตัง้และจดัการกองทุนรวม ในกรณีทีป่รากฎเหตุ
ดงัต่อไปนี้ 

(1) มกีารแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการหรอืขอ้ผกูพนัทีข่ดัหรอืแยง้กบักฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์
ตลอดจนประกาศ กฎ หรอืค าสัง่ทีอ่อกโดยอาศยัอ านาจแห่งกฎหมายดงักล่าว 

(2) มกีารจ าหน่ายหน่วยลงทุนโดยบรษิทัจดัการกองทุนรวมมไิดป้ฎบิตัหิรอืดูแลใหม้กีารปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์
เกีย่วกบัการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไปตามทีก่ าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑ์ในการจดัส่งหรอืแจกจ่ายหนังสอืชีช้วนและการเสนอขายหน่วยลงทุน 

ในกรณีทีส่ านักงานสัง่เพกิถอนการอนุมตัใิหจ้ดัตัง้และจดัการกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง ใหบ้รษิทัจดัการกองทุน
รวมด าเนินการใหม้กีารเลกิกองทุนรวมทนัที 

19.6    เมื่อไดร้บัความเหน็ชอบตามมตเิสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกึง่หนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนที่
จ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมดของโครงการ 

                   การด าเนินการของบริษทัจดัการ เม่ือเลิกกองทุนรวม :  

บรษิทัจดัการจะด าเนินการดงัต่อไปนี้เพื่อเลกิกองทุน เวน้แต่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต จะพจิารณาผ่อนผนั หรอืสัง่การให้
บรษิทัจดัการปฏบิตัเิป็นอย่างอื่น 

(1)   ยุตกิารรบัค าสัง่ซื้อและค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนตัง้แต่วนัท าการทีป่รากฏกรณีตามขอ้ 19.1 

(2)   แจง้ใหผู้ท้ ีเ่กีย่วขอ้งทราบภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัทีเ่กดิเหตุการณ์ตามขอ้ 19.1  โดยวธิกีารดงันี้  

(2.1) แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ชีื่ออยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยช่องทางใดๆ ทีม่หีลกัฐานว่าสามารถตดิต่อผูถ้อื
หน่วยลงทุนได ้  

(2.2) แจง้เป็นหนังสอืถงึผูดู้แลผลประโยชน์  

(2.3) แจง้ส านักงานผ่านระบบทีจ่ดัไวบ้นเวบ็ไซตข์องส านักงาน  

      (3)  จ าหน่ายหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิทีเ่หลอือยู่ของกองทุนรวมภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัท าการทีป่รากฏเหตุตาม    
       19.1 เพื่อรวบรวมเงนิเท่าทีส่ามารถกระท าไดเ้พื่อช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนโดยอตัโนมตั ิ

  (4)  ช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนตามสดัส่วนจ านวนเงนิทีร่วบรวมไดต้าม (3) ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนภายใน 10 วนัท าการนับแต่วนั
ท าการทีป่รากฏเหตุตาม 19.1 และเมื่อไดด้ าเนินการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนแลว้จะถอืว่าเป็นการเลกิกองทุนเปิดพรนิซิ
เพลิ ดชันีธุรกจิพลงังานและธุรกจิปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ์ 

เมื่อไดด้ าเนินการตาม (1) ถงึ (4) แลว้ หากมหีลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิคงเหลอือยู่จากการด าเนินการตาม (3) บรษิทัจดัการ
จะด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าดว้ยหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีารช าระบญัชขีองกองทุนรวม 

ในกรณีทีป่รากฏว่ากองทุนเปิดมมีูลค่าหน่วยลงทุนหรอืมผีูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีจ่ะตอ้งด าเนินการเพื่อเลกิ
กองทุนเปิดตามขอ้ “การเลกิโครงการจดัการกองทุนรวม” ใหบ้รษิทัจดัการไดร้บัการยกเวน้ไม่ตอ้งปฏบิตัใินเรื่องดงัต่อไปนี้ 
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ในกรณีทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มปีระกาศแกไ้ขเพิม่เตมิ บรษิทัจดัการจะด าเนินการให้
เป็นไปตามประกาศทีแ่ก้ไขดว้ย 

(1) การจดัท าและจดัส่งหนังสอืชีช้วนใหม่ใหเ้ป็นปัจจุบนัตามขอ้ “สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบของบรษิทัจดัการ” หาก
วนัทีป่รากฏเหตุตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าวเกดิขึน้ก่อนหรอืในวนัทีค่รบก าหนดจดัท าหรอืจดัส่งหนังสอืชีช้วน 

(2) การจดัท าและจดัส่งรายงานการลงทุนตามขอ้ “สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบของบรษิทัจดัการ” หากวนัทีป่รากฏเหตุ
ตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าวเกดิขึน้ก่อนหรอืในวนัทีค่รบก าหนดจดัท าหรอืจดัส่งรายงาน 

(3) การจดัท ารายงานพอรต์โฟลโิอ ดูเรชนั (portfolio duration) ตามขอ้ “สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบของบรษิทั
จดัการ” นับตัง้แต่วนัทีป่รากฏเหตุตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าว และการจดัส่งรายงานดงักล่าว หากวนัทีป่รากฏเหตุตาม
หลกัเกณฑ์ดงักล่าวเกดิขึน้ก่อนหรอืในวนัทีค่รบก าหนดจดัส่งรายงาน 

(4) การจดัท ารายงานการลงทุนตามขอ้ “สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบของบรษิทัจดัการ” นับตัง้แต่วนัทีป่รากฏเหตุตาม
หลกัเกณฑ์ดงักล่าว และการจดัส่งรายงานดงักล่าว หากวนัทีป่รากฏเหตุตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าวเกดิขึน้ก่อนหรอืในวนัที่
ครบก าหนดจดัส่งรายงาน 

(5) การจดัท าและจดัส่งรายงานเพื่อแสดงขอ้มลูตามขอ้ “สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบของบรษิทัจดัการ” หากวนัที่
ปรากฏเหตุการณ์ตามหลกัเกณฑด์งักล่าวเกดิขึน้ก่อนหรอืในวนัทีค่รบก าหนดจดัท าหรอืจดัส่งรายงาน 

(6) การค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ตามขอ้ 
“วธิกีารค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วย
ลงทุน” นับตัง้แต่วนัทีป่รากฏเหตุตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าว และการประกาศมลูค่าและราคาดงักล่าวตามขอ้ “วธิกีาร
ค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน” 
นับตัง้แต่วนัทีป่รากฏเหตุตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าว 

 

20. การช าระบญัชีเม่ือเลิกกองทุน :  

เมื่อเลกิโครงการแล้วบรษิทัจดัการจะด าเนินการดงัต่อไปนี้ เวน้แต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะพจิารณา
แกไ้ข เปลีย่นแปลง เพิม่เตมิประกาศ ก าหนด สัง่การเหน็ชอบ และ/หรอืผ่อนผนั เป็นอย่างอื่น 

(1) บรษิทัจดัการจะจดัใหม้กีารช าระบญัช ีโดยจะแต่งตัง้ผูช้ าระบญัชทีีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเหน็ชอบ เพื่อ
ด าเนินการค านวณ รวบรวมทรพัย์สนิ จดัท าบญัช ีช าระหนี้สนิ จ าหน่ายและแจกจ่ายทรพัยส์นิแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน รวมทัง้ท าการ
อย่างอื่นตามแต่จ าเป็นเพื่อช าระบญัชกีองทุนรวม ใหเ้สรจ็สิน้ โดยจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์เงื่อนไขและวธิกีารทีค่ณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศก าหนด สัง่การ ผ่อนผนั และ/หรอืเหน็ชอบ 

(2) เมื่อช าระค่าใชจ้่าย ค่าธรรมเนียม ค่าภาระตดิพนั เงนิค่าตอบแทนในการช าระบญัช ีและหนี้สนิทัง้หมดของกองทุนรวมเสรจ็สิน้ ผู้
ช าระบญัชจีะด าเนินการเฉลีย่เงนิคนืใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตามมลูค่าทรพัยส์นิสุทธเิท่าทีค่งเหลอือยู่ตามสดัส่วนจ านวนหน่วย
ลงทุนทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนถอือยู่ตามหลกัฐานทีป่รากฏในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ณ วนัเลกิกองทุนรวม 

(3) ในกรณีทีเ่จา้หนี้ของกองทุนรวมไม่ไดย้ื่นค าทวงหนี้แก่ผูช้ าระบญัชี หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่มารบัเงนิหรอืทรพัยส์นิ หรอืไม่ยื่นเชค็
ต่อธนาคารเพื่อใหใ้ชเ้งนิตามเชค็ทีไ่ดร้บัเนื่องจากการแจกจ่ายทรพัย์สนิใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน ผูช้ าระบญัชจีะด าเนินการวางเงนิ
ตามจ านวนหนี้หรอืจ านวนเงนิตามเชค็ หรอืวางทรพัยส์นิอื่น ซึง่ไดห้กัค่าฤชาธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัการวางเงนิหรอื
ทรพัยส์นิดงักล่าวแลว้ รวมทัง้วางเงนิประกนัค่าฤชาธรรมเนียมไว ้ณ ส านักงานวางทรพัย ์ตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และระเบยีบ
เกีย่วกบัการวางทรพัย์ และจะแจง้เป็นหนังสอืใหเ้จา้หนี้ หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน ซึง่มชีื่อปรากฏในบญัชแีละเอกสารหลกัฐานของ
กองทุนรวมทราบถงึการวางเงนิหรอืทรพัยส์นิดงักล่าวโดยทางไปรษณียล์งทะเบยีนตอบรบัหรอืโดยวธิอีื่นทีม่หีลกัฐานการตอบรบั
อกีทัง้ยงัจะด าเนินการใด ๆ ตามความจ าเป็นเพื่อใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นผูม้สีทิธถิอนเงนิหรอืทรพัยส์นิทีว่างไว้ 



ข้อผกูพนั 
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ซึง่เจา้หนี้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนมไิดเ้รยีกเอาภายใน 10 ปี นับแต่วนัถดัจากวนัทีไ่ดร้บัค าบอกกล่าวการวางเงนิหรอืทรพัยส์นิใน
ฐานะทีเ่ป็นทรพัยส์นิคงคา้งของกองทุนรวม 

(4) ผูช้ าระบญัชจีะตอ้งช าระบญัชใีหเ้สรจ็สิน้ภายใน 90 วนันับตัง้แต่วนัถดัจากวนัเลกิกองทุนรวม และเมื่อช าระบญัชเีสรจ็สิ้นแล้ว ผู้
ช าระบญัชจีะท าการยื่นค าขอจดทะเบยีนเลกิกองทุนรวมพรอ้มทัง้จดัส่งรายงานผลการช าระบญัชตีามแบบทีส่ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด ภายใน 30 วนันับตัง้แต่วนัถดัจากวนัช าระบญัชเีสรจ็สิน้ เวน้แต่ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุน
ไม่มารบัเงนิหรอืทรพัยส์นิ หรอืไม่ยื่นเชค็แก่ธนาคารเพื่อใหใ้ชเ้งนิตามเชค็ทีไ่ดร้บัเนื่องจากการแจกจ่ายทรพัยส์นิใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วย
ลงทุน ผูช้ าระบญัชสีามารถยื่นค าขอจดทะเบยีนเลกิกองทุนรวมไดเ้มื่อพน้ก าหนด 6 เดอืนนับตัง้แต่วนัถดัจากวนัช าระบญัชเีสรจ็
สิน้ เวน้แต่มเีหตุผลจ าเป็นและสมควรโดยตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการก.ล.ต. ดว้ย และหากปรากฏว่ายงั
มทีรพัยส์นิคงคา้งอยู่ ผูช้ าระบญัชจีะจดัการโอนทรพัยส์นิดงักล่าวใหต้กเป็นกรรมสทิธิข์องส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

โครงการจดัการกองทุนรวมทีผ่่านการอนุมตัจิากส านักงาน หรอืผ่านการแกไ้ขเพิม่เตมิตามมาตรา 129 แห่งพระราชบญัญตัิ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ทีแ่นบทา้ยขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม ถอืเป็น
ส่วนหนึ่งของขอ้ผูกพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม  
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