
 

 

 

 

 

• เดิมกองทุนช่ือกองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ดชันีธุรกิจพลงังานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์, CIMB – Principal 

Energy and Petrochemical Index Fund (ช่ือย่อ : CIMB-PRINCIPAL (FAM) EPIF) โดยการเปล่ียนช่ือกองทุนมีผลตัง้แต่วนัท่ี 

10 มิถนุายน 2562 เป็นต้นไป 

• กองทุนเปิดพริน ซิเพิล  ดัชนี ธุรกิจพลังงาน และธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณ ฑ์  มีการลงทุนกระจุกตัวในหมวด 

อตุสาหกรรม มีความเส่ียงท่ีผู้ลงทุนอาจสญูเสียเงินลงทุนจาํนวนมาก 

• กองทุนรวมดงักล่าวมีนโยบายเฉพาะจงในหมวดอตุสาหกรรม จึงอาจมีความเส่ียงและความผนัผวนของราคาสงูกว่ากองทุน

รวมทัว่ไปท่ีมีการกระจายการลงทุนในหลายอตุสาหกรรม ดงันัน้ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของหมวดอตุสาหกรรมดงักล่าว

เพ่ือประกอบการตดัสินใจลงทุน 

• กองทุนเปิดพรินซิเพิล ดชันีธุรกิจพลงังานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์ มีนโยบายท่ีจะลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงสญัญาซ้ือ

ขายล่วงหน้า เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน ทําให้กองทุนรวม/เปิดน้ีมีความเส่ียงมากกว่ากองทุนรวมอ่ืนจึงเหมาะสม

กบัผู้ลงทุนท่ีต้องการผลตอบแทนสงูและรบัความเส่ียงได้สงูกว่าผู้ลงทุนทัว่ไป 

• การลงทุนในหน่วยลงทุน มิใช่การฝากเงิน และมีความเส่ียงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รบัเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อย

กว่าเงินลงทุนเร่ิมแรกกไ็ด้ ดงันัน้ ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดพรินซิเพิล ดชันีธุรกิจพลงังานและธุรกิจปิโตรเคมีและ

เคมีภณัฑ์ เม่ือเหน็ว่าการลงทุนในกองทุนรวมน้ี เหมาะสมกบัวตัถปุระสงคก์ารลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรบัความ

เส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้จากการลงทุนได้ 

• ในเหตกุารณ์ท่ีไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รบัชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนช้ากว่าระยะเวลาท่ีกาํหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน 

• ในกรณีท่ีกองทุนน้ี ไม่สามารถดาํรงสินทรพัยส์ภาพคล่องได้ตามท่ีสํานักงานกาํหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วย

ลงทุนตามท่ีมีคาํสัง่ไว้ 

• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจลกัษณะกองทุนและควรเกบ็หนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูล เพ่ือใช้อ้างอิงใน

อนาคต และเม่ือมีข้อสงสยัให้สอบถามผู้ติดต่อกบัผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซ้ือหน่วยลงทุน 

• บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธไม่รบั หรือไม่ดาํเนินการตามคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนของผู้สัง่ซ้ือ หรือสัง่สบัเปล่ียนของ

บคุคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดท่ีทําให้บริษทัจดัการและหรือกองทุนภายใต้การจดัการมีความเส่ียงทางกฎหมาย ความทเส่ียงด้าน

ภาษี หรือความเส่ียงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบักฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอ่ืนทัง้

ในและต่างประเทศท่ีมีลกัษณะเดียวกนั 

• การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ี มิได้เป็นการแสดงว่าสาํนักงานได้รบัรองถึงความ

ถกูต้องของข้อมลูในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายนัน้ 

• ผู้ลงทุนควรทาํความเข้าใจลกัษณะสินค้า (กองทุนรวม) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทุน 

• บริษัทจดัการได้เปล่ียนช่ือจาก บริษัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จาํกดั  เป็น บริษัทหลกัทรพัย์จดัการ

กองทุน พรินซิเพิล จาํกดั โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 22 เมษายน 2562 เป็นต้นไป 
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ทัง้หมด เมื่อสิน้วนัทําการทีค่ํานวณนัน้  

บรษิทัจดัการ  หมายถงึ  บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั 

ผูด้แูลผลประโยชน์  หมายถงึ  ธนาคารสแตนดารด์ ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จาํกดั (มหาชน)   

นายทะเบยีน  หมายถงึ  บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั 

ทีป่รกึษาทางการเงนิในการจดัตัง้  หมายถงึ  บรษิทัหลกัทรพัย ์พรนิซเิพลิ จาํกดั  

ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื

หน่วยลงทุน 

 หมายถึง  บุคคลที่บรษิทัจดัการมอบหมายให้ทําหน้าที่ขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน หรอื

สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน แลว้แต่กรณี ของกองทุนรวม  

วนัทําการ  หมายถงึ  วนัเปิดทําการตามปกตขิองบรษิทัจดัการ 

วนัทําการซือ้หน่วยลงทุน  หมายถงึ  วนัที่บรษิทัจดัการกําหนดใหผู้ล้งทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนได ้ทัง้น้ีตามที่กําหนด

ไวใ้นรายละเอยีดโครงการ 

วนัทําการขายคนืหน่วยลงทุน  หมายถงึ  วนัทีบ่รษิทัจดัการกําหนดใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสามารถทําการขายคนืหน่วยลงทุนได ้

ทัง้น้ี ตามทีกํ่าหนดไวใ้นรายละเอยีดโครงการ 

คาํเสนอซือ้ 

 

 หมายถงึ  คําเสนอซื้อหลกัทรพัย์ของกจิการเป็นการทัว่ไปที่ผู้ทําคําเสนอซื้อต้องปฏบิตัิตาม

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกบัหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวธิกีารในการเข้าถือหลกัทรพัย์

เพื่อครอบงาํกจิการ 

บรษิทัจดทะเบยีน  หมายถงึ  บรษิทัที่มหีลกัทรพัยท์ี่ไดร้บัการจดทะเบยีน หรอืไดร้บัอนุญาตใหท้ําการซือ้ขายได้

ในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

กจิการ  หมายถงึ  บรษิทัที่มหีุน้เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์ บรษิทัที่มหีลกัทรพัย์

ซือ้ขายในศูนยซ์ือ้ขายหลกัทรพัย ์หรอืบรษิทัมหาชน จาํกดั 

บรษิทัยอ่ย  หมายถึง  บรษิัทจํากดัที่ตลาดหลกัทรพัย์จดัตัง้ขึ้นและถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของ

จาํนวนหุน้ทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทัจาํกดันัน้ 

ตลาดหลกัทรพัย ์  หมายถงึ  ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

ศูนยซ์ือ้ขายหลกัทรพัย ์  หมายถึง ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่ งจ ัดตัง้ขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ 

ตลาดหลกัทรพัย ์

สถาบนัการเงนิ  หมายถงึ  สถาบนัการเงนิตามกฎหมายวา่ดว้ยดอกเบีย้เงนิใหกู้ย้มืของสถาบนัการเงนิ 

สมาคมบรษิทัจดัการ  หมายถงึ  สมาคมทีเ่กีย่วเน่ืองกบัธุรกจิหลกัทรพัยท์ีไ่ดร้บัอนุญาตและจดทะเบยีนกบั
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ลงทุน สาํนกังานคณะกรรมการ  ก.ล.ต. โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อทําการสง่เสรมิและพฒันา

ธรุกจิหลกัทรพัยป์ระเภททีเ่กีย่วกบัการจดัการลงทุน 

คณะกรรมการ  ก.ล.ต.  หมายถงึ คณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

สาํนกังานคณะกรรมการ  ก.ล.ต.  หมายถงึ สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

กฎหมาย ก.ล.ต.  หมายถึง พระราชบญัญัติหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ประกาศสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ  ประกาศ

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรอืประกาศและคําสัง่ต่าง ๆ 

ทัง้ทีม่อียูใ่นปัจจบุนัและทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 

กลุ่มกจิการ  หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบญัชีที่สภาวิชาชีพบัญชีกําหนด

เกีย่วกบัการจดัทํางบการเงนิรวม 

เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่า 

เงนิฝาก 

หมายถงึ   1.  เงนิฝาก บตัรเงนิฝาก ใบรบัฝากเงนิ เงนิฝากอสิลาม หรอืตราสารอื่นทีม่ ี

ลกัษณะทํานองเดยีวกบัเงนิฝาก  

2.  สลากออมทรพัยท์ีอ่อกตามกฎหมายว่าดว้ยธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร 

3.  สลากออมสนิพเิศษทีอ่อกตามกฎหมายวา่ดว้ยธนาคารออมสนิ 

(กฎกระทรวงว่าดว้ยการรบัฝากเงนิประเภทสลากออมสนิพเิศษ) 

ตราสาร Basel III หมายถงึ  ตราสารเพื่อการนบัเป็นเงนิกองทุนของสถาบนัการเงนิไม่ว่าตามกฎหมายไทย 

             หรอืต่างประเทศ ทีม่กีารอา้งองิจากหลกัเกณฑก์ารกํากบัดูแลสถาบนัการเงนิ 

             ของ Basel Committee on Banking Supervision (Basel III) 

ธปท หมายถงึ  ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

ธพ. หมายถงึ  ธนาคารพาณิชย ์

บค. หมายถงึ  บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์

บง. หมายถงึ  บรษิทัเงนิทุน 

บล. หมายถงึ  บรษิทัหลกัทรพัย ์

บลจ. หมายถงึ  บล. ทีไ่ดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกจิหลกัทรพัยป์ระเภท 

            การจดัการกองทุนรวม หรอืการจดัการกองทุนสว่นบุคคล 

หน่วย CIS หมายถงึ  หน่วยของกองทุนอยา่งใดอยา่งหน่ึง ดงัน้ี  

1.  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้บงัคบัประกาศคณะกรรมการกํากบั

ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ไป 

กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภท

สถาบนั และกองทุนสว่นบุคคล 

2.  หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ 

หน่วย Infra หมายถงึ   หน่วยของกองทรพัยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงสรา้งพืน้ฐานซึง่อยูใ่นรปูแบบอยา่งใด

อยา่งหน่ึง ดงัน้ี 

1.  กองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัย ์หรอืตามกฎหมายวา่ดว้ยทรสัตเ์พื่อธรุกรรมในตลาดทุน 

2.  กองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานต่างประเทศทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ

ซึง่มวีตัถุประสงคห์ลกัในการลงทุนในลกัษณะทํานองเดยีวกบักองทุน

โครงสรา้งพืน้ฐานตาม 1.  ทัง้น้ี ไม่วา่จะจดัตัง้ในรปูบรษิทั ทรสัต์ หรอืรปูอื่น

ใด 

หน่วย Property หมายถงึ   หน่วยของกองทรพัย์สนิที่เกี่ยวข้องกบัอสงัหารมิทรพัยซ์ึ่งอยู่ในรูปแบบอย่างใด

อยา่งหน่ึง ดงัน้ี 

1.  กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยท์ีอ่ยูภ่ายใตบ้งัคบัประกาศคณะกรรมการกํากบั
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ตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์

2.  ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยท์ีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายวา่ดว้ยทรสัต์

เพื่อธรุกรรมในตลาดทุน 

3.  foreign REIT 

กฎหมายภาษอีากร หมายถงึ   ประมวลรษัฎากร พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศและคาํสัง่ต่างๆ ทัง้ที่

มอียูใ่นปัจจบุนั และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 

Benchmark หมายถงึ   ตวัชีว้ดัของกองทุน ซึง่เป็นดชันีหรอืองคป์ระกอบของดชันีทีม่กีารเผยแพรอ่ยา่ง

กวา้งขวางและสอดคลอ้งกบันโยบายการลงทุนของกองทนุนัน้ 

B/E หมายถงึ   ตัว๋แลกเงนิ (Bill of Exchange) 

Credit Event หมายถงึ   เหตุการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัความสามารถในการชําระหน้ีตามทีร่ะบุในขอ้ตกลง

ของตราสารหรอืสญัญา 

Credit Rating หมายถงึ   อนัดบัความน่าเชื่อถอืทีจ่ดัทําโดย CRA ซึง่เป็นการประเมนิความสามารถใน

การชําระหน้ีตามตราสารหรอืสญัญา 

CRA หมายถงึ   สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื (Credit Rating Agency) ทีไ่ดร้บัความ

เหน็ชอบจากสาํนกังาน เวน้แต่ที่กําหนดไวเ้ป็นการเฉพาะ 

Counterparty Limit หมายถงึ   อตัราสว่นการลงทุนทีคู่่สญัญา 

Derivatives on  

Organized Exchange 

หมายถงึ   Derivatives ทีซ่ือ้ขายในศูนยซ์ือ้ขาย Derivatives 

DW หมายถงึ   ใบสาํคญัแสดงสทิธอินุพนัธ ์(Derivative Warrants) 

Foreign REIT หมายถึง  กองทรสัต์หรือกองอสงัหาริมทรพัย์ที่จดัตัง้ขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมี

วตัถุประสงคห์ลกัในการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยห์รอืในกิจการที่ประกอบธุรกิจ

พฒันาอสงัหารมิทรพัย์  ทัง้น้ี ไม่ว่ากองทรสัต์หรอืกองดงักล่าวจะจดัตัง้ในรูป

บรษิทั ทรสัต ์หรอืรปูอื่นใด 

Group Limit หมายถงึ   อตัราสว่นการลงทุนทีค่ํานวณตามกลุ่มกจิการ โดยการนําอตัราสว่นการลงทุน

ในแต่ละบรษิทัทีอ่ยูใ่นกลุ่มกจิการมาคาํนวณรวมกนั 

Investment Grade หมายถงึ   Credit Rating ในระดบัทีส่ามารถลงทุนได ้

International Scale หมายถงึ   มาตรฐานการจดัทํา Credit Rating ในระดบัที่ใชเ้ปรยีบเทยีบระหวา่งประเทศ 

Issue Rating หมายถงึ   อนัดบัความน่าเชื่อถอืของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิ 

Issuer Rating หมายถงึ   อนัดบัความน่าเชื่อถอืของผูอ้อกตราสารหรอืคูส่ญัญา 

MF หมายถงึ   กองทุนรวม (Mutual Fund) 

National Scale หมายถงึ   มาตรฐานการจดัทํา Credit Rating ในระดบัที่ใชเ้ปรยีบเทยีบภายในประเทศ 

NAV หมายถงึ   มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิ(Net Asset Value) 

Net Exposure หมายถงึ   มลูคา่การลงทุนสทุธใินทรพัยส์นิไมว่า่เป็นการลงทุนโดยตรงหรอื โดยออ้มผา่น

การลงทุนในตราสารหรอืสญัญาทีใ่หผ้ลตอบแทนโดยอา้งองิอยู่กบัทรพัยส์นิ ซึง่

เป็นผลใหก้องทนุมคีวามเสีย่งในทรพัยส์นินัน้ 

Non-Retail MF หมายถงึ   กองทุนรวมทีม่ผีูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้หมดเป็นผูล้งทนุประเภทสถาบนั ซึง่อยู่

ภายใตบ้งัคบัของประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์าร

จดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีม่ใิช่รายยอ่ย 

กองทนุรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนสว่นบุคคล 

Non-Retail PF หมายถงึ   กองทนุสว่นบุคคลรายใหญ่ 

Obligation   หมายถงึ   ประเภทและลกัษณะของทรพัยส์นิทีข่อ้ตกลงตาม Credit Derivatives อา้งองิถงึ 

(Obligation Category & Obligation Characteristics) 

Options หมายถงึ   สญัญาทีม่ลีกัษณะตาม (3) ของนิยาม “สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า” ในมาตรา 3 
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แหง่พระราชบญัญตัสิญัญาซือ้ขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 

Organized Market หมายถงึ   ศูนยก์ลางทีจ่ดัช่องทางการสื่อสารระหวา่งผูค้า้เพื่อใหเ้กดิการเจรจาต่อรองซือ้

ขายตราสารระหว่างกนัได ้รวมทัง้ใหข้อ้มลูต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวกบัตราสารนัน้ 

OTC Derivatives หมายถงึ   Derivatives ซึง่ซือ้ขายนอกศูนยซ์ือ้ขาย Derivatives 

P/N หมายถงึ   ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ (Promissory Note) 

Product Limit หมายถงึ   อตัราสว่นการลงทุนทีค่ํานวณตามประเภททรพัยส์นิ 

Repo หมายถงึ   ธรุกรรมการขายโดยมสีญัญาซือ้คนื (Repurchase Agreement) 

Retail MF หมายถงึ   กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป (Retail Mutual Fund) 

Reverse Repo หมายถงึ   ธรุกรรมการซือ้โดยมสีญัญาขายคนื (Reverse Repurchase Agreement) 

Securities Lending หมายถงึ   ธรุกรรมการใหย้มืหลกัทรพัย ์

SET หมายถงึ   ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

Share Warrants หมายถงึ   ใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ 

Single Entity Limit หมายถงึ   อตัราสว่นการลงทุนทีค่ํานวณตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรอืคูส่ญัญา 

SIP หมายถงึ   Specific Investment Products 

SN หมายถงึ   ตราสารทีม่สีญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 

NAV หมายถงึ   มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิ(Net Asset Value) 

Underlying หมายถงึ   สนิคา้ ตวัแปร หรอืหลกัทรพัยอ์า้งองิ 

WFE หมายถงึ   World Federation of Exchanges 

TBMA หมายถงึ   สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (Thai Bond Market Association) 

TSFC หมายถงึ   บรษิทัหลกัทรพัยท์ีไ่ดร้บัใบอนุญาตประกอบธรุกจิหลกัทรพัยป์ระเภทการให้

สนิเชื่อเพื่อธรุกจิหลกัทรพัย ์(Securities Finance Corporation) ตามกฎหมาย

วา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

GMS หมายถงึ   ประเทศกลุ่มอนุภูมภิาคลุ่มแมน้ํ่าโขง (Greater Mekong Subregion) ซึง่ไดแ้ก่ 

ราชอาณาจกัรกมัพชูา สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว สาธารณรฐัแหง่

สหภาพเมยีนมาร ์สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวยีดนาม และสาธารณรฐัประชาชนจนี 

(เฉพาะมณฑลยูนนาน) 
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1           ช่ือ ประเภท และอายขุองโครงการจดัการกองทุนรวม 

1.1 ชื่อโครงการ (ไทย) : กองทนุเปิดพรนิซเิพลิ ดชันีธรุกจิพลงังานและธุรกจิปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ ์

1.2 ชื่อโครงการ (องักฤษ) : Principal Energy and Petrochemical Index Fund 

1.3 ชื่อยอ่ : PRINCIPAL EPIF 

1.4 ประเภทโครงการ : กองทนุเปิด 

1.5. ประเภทการขาย  :    ขายหลายครัง้  

1.6. การกําหนดอายโุครงการ  :    ไมกํ่าหนด 

1.7. อายโุครงการ  :  ไมกํ่าหนด 

1.8. อายโุครงการถงึวนัที่ :    ไมกํ่าหนด 

      (กรณีกําหนดอายเุป็นช่วงเวลา) 

1.9. เงื่อนไข (อายโุครงการ)  :   ไมกํ่าหนด 

1.10. ลกัษณะโครงการ  :   ไมกํ่าหนด 

1.11. ลกัษณะการเสนอขาย  :   เสนอขายในไทย 

 

2.          จาํนวนเงินทุนของโครงการจดัการกองทุนรวม มลูค่าท่ีตราไว้ จาํนวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขาย 

2.1 จาํนวนเงนิทุนของโครงการ : 50,000,000,000 บาท 

2.2 เงื่อนไข : หากมลูคา่หน่วยลงทุนทีข่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดในการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกตํ่ากวา่ 1,000 ลา้นบาท 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะยตุโิครงการหลงัจากสิน้สดุระยะเวลาเสนอขายครัง้แรก และดาํเนินการคนืเงนิค่าซือ้

หน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน  

2.3 มลูคา่ทีต่ราไวต้่อหน่วย : 10 บาท 

2.4 จาํนวนหน่วยลงทุน : 5,000,000,000 หน่วย 

2.5 ราคาของหน่วยลงทุนทีเ่สนอขายครัง้แรก : 10 บาท 

2.6 มลูคา่ขัน้ตํ่าของการสัง่ซือ้ครัง้แรก : 1,000 บาท  

2.7. มลูคา่ขัน้ตํ่าของการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป  :    ไมกํ่าหนด  

2.8. มลูคา่ขัน้ตํ่าของการสัง่ขายคนื  :    ไมกํ่าหนด  

2.9. จาํนวนหน่วยลงทุนขัน้ต่าของการสัง่ขายคนื  :    ไมกํ่าหนด  

2.10. มลูคา่หน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ตํ่า  :    ไมกํ่าหนด  

2.11. จาํนวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ตํ่า  :    ไมกํ่าหนด  

2.12. รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการปรบัลด หรอืยกเวน้จํานวนมูลค่าขัน้ตํ่าตามขอ้ 2.6 – 2.7 (ถ้าม)ี ใหก้บัผูส้ ัง่ซื้อ หรอื

สัง่ขายคนืหน่วยลงทุนตามประเภทของผูล้งทุน ตามมูลคา่การซือ้หน่วยลงทุน ตามระยะเวลาการถอืครองหน่วยลงทุน 

ตามช่องทางการซื้อขายหน่วยลงทุน หรอืตามเงื่อนไขที่บรษิทัจดัการอาจกําหนดขึ้นในอนาคต เพื่อเป็นการอํานวย

ความสะดวก และเป็นประโยชน์ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยบรษิทัจดัการจะประกาศใหผู้้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อย
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กว่า 7 วนั ณ ที่ทําการของบรษิทัจดัการ และผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน และ/หรอืประกาศทางเวบ็

ไซดข์องบรษิทัจดัการ 

อย่างไรก็ตาม บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการลดหรอืเปลี่ยนแปลงมูลค่าขัน้ตํ่าของการทํารายการสัง่ซื้อและ/หรอื

ขายคนืหน่วยลงทุนได้ โดยถือว่าได้รบัความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยแล้ว เพื่อรองรบัรายการส่งเสรมิการขายหรอื

บรกิารต่าง ๆ หรอื ในกรณีที่บรษิทัจดัการเหน็วา่เหมาะสมมากกว่า การเปลีย่นแปลงดงักล่าวขึน้อยู่กบัดลุยพนิิจของ

บรษิทัจดัการ ทัง้น้ี เพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นสําคญั โดยหากมกีารเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดงักล่าวบรษิทั

จดัการจะประกาศใหท้ราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั ณ ที่ทําการของบรษิทัจดัการ และ/หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอื

รบัซือ้คนืหน่วยลงทุน และ/หรอืประกาศทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ 

3.     วตัถปุระสงคข์องโครงการจดัการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลกัษณะพิเศษ 

การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า ประเภทและอตัราส่วนการลงทุนในหลกัทรพัย์หรือ

ทรพัยสิ์นอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทุน 

3.1 วตัถุประสงคข์องโครงการ 

เพื่อระดมเงนิทุนจากนักลงทุนและประชาชนทัว่ไป ที่สนใจลงทุนในโครงการจดัการกองทุนรวมที่เน้นลงทุนในหุ้นที่ออกโดย

บริษัทในธุรกิจพลังงาน และธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็น

สว่นประกอบของดชันีธรุกจิพลงังาน และธรุกจิปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑโ์ดยมุง่หวงัจะไดร้บัผลตอบแทนก่อนหกัคา่ธรรมเนียมและ

คา่ใชจ้า่ยในอตัราเทยีบเคยีงกบัผลตอบแทนของดชันีดงักล่าว 

3.2 ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน : กองทุนรวมตราสารทุน 

3.3 ประเภทกองทนุรวมตามลกัษณะพเิศษ : 

- กองทุนรวมดชันี 

ดชันีทีใ่ชอ้า้งองิ : ดชันีธรุกจิพลงังาน และธรุกจิปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ ์

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนทีล่งทุนแบบไมม่คีวามเสีย่งตา่งประเทศ 

3.5. นโยบายการกูย้มื (ถา้ม)ี : ไมกํ่าหนด 

3.6. การลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) : ลงทุน 

3.6.1 วตัถุประสงคข์องการลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า : ทีม่ไิดม้วีตัถุประสงคเ์พื่อลดความเสีย่ง (Non-Hedging) 

       มนีโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไมซ่บัซอ้น 

3.6.2 วธิกีารในการคาํนวน Global Exposure limit : Commitment Approach 

3.7. การลงทุนในตราสารทีม่สีญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ลงทุน 

3.8. กลยทุธก์ารบรหิารกองทุน (Management Style) : มุง่หวงัใหผ้ลประกอบการเคลื่อนไหวตามดชันีชีว้ดั (passive 

management/index tracking) 

3.9. ดชันีชีว้ดั/อา้งองิ (Benchmark) : 

อตัราผลตอบแทนรวมของดชันีธรุกจิพลงังาน และธรุกจิปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ ์

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลี่ยนแปลงตวัชี้วดัในการเปรยีบเทียบตามที่บรษิทัจดัการเหน็ควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้

กรอบนโยบายการลงทุนที่กําหนด โดยบรษิทัจดัการจะเปิดเผยขอ้มูลและแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้าอยา่งชดัเจนถงึวนัที่มกีาร

เปลี่ยนแปลงตวัชี้วดั ค่าอธบิายเกี่ยวกบัตวัชี้วดั และเหตุผลในการเปลี่ยนตวัชี้วดัดงักล่าวผ่านการลงประกาศในเวบ็ไซต์ของ

บรษิทัจดัการ ภายในเวลาทีผู่ล้งทุนสามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูในการตดัสนิใจลงทุนได ้

อยา่งไรกต็ามในกรณีการเปลีย่นแปลงตวัชี้วดัเพือ่ใหเ้ป็นไปตามประกาศ เงือ่นไข และขอ้กําหนดของสมาคมบรษิทัจดัการลงทุน 
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และ/หรอื ประกาศขอ้กําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกีย่วกบัมาตรฐานการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวม 

และ/หรอื การเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัในการใช้เปรยีบเทยีบในกรณีที่ผูอ้อกตวัดชันีของตวัชี้วดัไมไ่ดจ้ดัทําหรอืเปิดเผยขอ้มูล/อตัรา

ดงักล่าวอีกต่อไป โดยบริษทัจดัการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศใน

เวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ ภายในเวลาทีผู่ล้งทุนสามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูการตดัสนิใจลงทุนได ้

3.10. ลกัษณะการจา่ยผลตอบแทนของกองทุน : จา่ยผลตอบแทนแบบไมซ่บัซอ้น 

3.11. รายละเอยีดเกีย่วกบันโยบายการลงทุนและลกัษณะพเิศษ : 

 รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

เน่ืองจากกองทุนรวมมนีโยบายสร้างผลตอบแทนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามการเคลื่อนไหวของดชันีธุรกิจพลงังาน และ

ธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์ ดงันัน้ กองทุนรวมจะลงทุนโดยใช้กลยุทธก์ารบรหิารกองทุนเชิงรบั (Passive Management 

Strategy) โดยเน้นการลงทุนในตราสารแห่งทุนที่ออกโดยบริษทัในธุรกิจพลงังาน และธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ ที่จด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นส่วนประกอบของดชันีธุรกิจพลงังาน และธุรกิจปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ ์

และกองทุนเปิดที่มนีโยบายการลงทุนซึ่งจะส่งผลให้ม ีNet Exposure ในตราสารทุนดงักล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่น้อย

กว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน ทัง้น้ี กองทุนรวมอาจไม่ไดล้งทุนในหุน้ซึ่งประกอบเป็นดชันีธุรกจิพลงังาน 

และธุรกิจปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ์ ครบทุกหุ้น โดยจะพจิารณาจากปัจจยัต่างๆ เช่น สภาวะตลาดหลกัทรพัย ์มูลค่าตลาดรวม

ของหลกัทรพัย ์และสภาพคล่องในการซือ้ขายหลกัทรพัย ์เป็นตน้ 

ดชันีธรุกจิพลงังาน และธรุกจิปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑท์ี่ใช้อ้างองิในการสรา้งผลตอบแทนของกองทุนรวมนัน้ จะคํานวณมาจาก

ค่าเฉลี่ยของดชันีธุรกิจพลงังานและสาธารณูปโภค (ENERG) และดชันีธุรกจิปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ์ (PETRO) ถ่วงน้ําหนัก

ด้วยมูลค่าตลาดรวมของแต่ละดชันี ดงัมีรายละเอียดวิธีการคํานวณปรากฏตามเอกสารแนบ 1  โดยมีตัวแปรที่ใช้ในการ

คาํนวณคอื 1) มูลค่าตลาดรวมของหลกัทรพัยใ์นธรุกจิพลงังานและสาธารณูปโภค 2) มลูคา่ตลาดรวมของหลกัทรพัยใ์นธรุกจิปิ

โตรเคมีและเคมีภัณฑ์ 3) ดัชนีธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค (ENERG) และ 4) ดัชนีธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ ์

(PETRO) ซึ่งตวัแปรทัง้หมดเป็นขอ้มูลที่ประกาศโดยตลาดหลกัทรพัยแ์ละอาจเปลี่ยนแปลงไดทุ้กวนัทําการตามสภาวะการซื้อ

ขายในตลาดหลกัทรพัย์ ทัง้น้ี ดชันีหลกัทรพัย์ตาม 3) และ 4) นัน้ เป็นดชันีหมวดธุรกิจที่ตลาดหลกัทรพัย์คํานวณขึ้นและ

เผยแพรอ่ยา่งต่อเน่ืองเป็นประจําทกุวนัทําการเพื่อสะท้อนความเคลื่อนไหวของราคาหลกัทรพัยท์ี่มกีารซื้อขายอยู่ในกลุ่มธรุกจิ

พลงังานและสาธารณูปโภค และกลุ่มธรุกจิปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑต์ามลําดบั  

ในกรณีที่ดชันีธุรกจิพลงังาน และธุรกจิปิโตรเคมแีละเคมีภณัฑ์ ถูกยกเลิกหรอืกรณีที่ไม่มกีารคํานวณดชันีดงักล่าว บรษิทั

จดัการจะเปลีย่นดชันีที่กองทุนรวมใช้อ้างองิในการสรา้งผลตอบแทนเป็นดชันีราคาหุน้อื่นๆ ที่ใช้วดัผลตอบแทนของการลงทุน

ในธุรกจิพลงังาน และธุรกจิปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ ์ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ทัง้น้ี บรษิทัจดัการอาจพจิารณาปรบั

นโยบายการลงทุนใหส้อดคลอ้งกบัดชันีทีก่องทุนรวมใชอ้้างองิในการสรา้งผลตอบแทนในแต่ละช่วงเวลา และขอความเหน็ชอบ

จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อแก้ไขเพิม่เตมิโครงการให้สอดคล้องกบัดชันีที่ใช้อ้างอิงโดยถือว่าได้รบัมติจากผู้ถือ

หน่วยลงทุนแลว้   

เงนิลงทุนส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารแห่งหน้ีและ/หรอืเงนิฝาก ตลอดจนหลกัทรพัย์หรอืสนิทรพัย์อื่น หรอืการหาดอกผล

โดยวธิอีื่นที่ไม่ขดัต่อกฎหมาย ก.ล.ต. ทัง้น้ี สาํหรบัการลงทุนในตราสารแหง่หน้ี กองทุนรวมจะเลอืกลงทุนในตราสารหน้ีทีอ่อก

โดยบรษิทัทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืในอนัดบั A- ขึน้ไป 

นอกจากน้ี กองทุนรวมอาจจะพจิารณาลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งสญัญาซื้อขายล่วงหน้า โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อเพิม่ประสทิธภิาพ

การบรหิารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และอาจจะลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งตราสารทีม่ลีกัษณะของสญัญาซือ้ขาย

ล่วงหน้าแฝง โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

รายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบัลกัษณะพเิศษ 

กองทุนรวมที่มนีโยบายสรา้งผลตอบแทนของกองทุนรวมใหเ้ป็นไปตามการเคลื่อนไหวของดชันีธรุกจิพลงังาน และธุรกจิปิโตร

เคมแีละเคมภีณัฑ ์
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3.12. รายละเอยีดการลงทุนในต่างประเทศ : ไมม่ ี

3.13. ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุน : 

       3.13.1. ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุนในประเทศ : 

บรษิทัจดัการจงึอาจลงทุนหรอืแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรพัย ์ทรพัยส์นิอื่น หรอืหาดอกผลโดยวธิอีื่นอย่างใด

อย่างหน่ึงหรอืหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ

ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนกําหนดดังต่อไปน้ี เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนให้ความเหน็ชอบหรอืมปีระกาศแก้ไขหรอืเพิม่เตมิประเภท

หรอืลกัษณะของหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สินหรอืการหาดอกผลโดยวธิีอื่น และหากบรษิทัจดัการพิจารณาเห็นว่าเป็น

ประโยชน์ต่อกองทุนโดยรวมบรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะพจิารณาลงทุนภายใต้แนวทางที่แก้ไข เปลี่ยนแปลงของ

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดงักล่าวโดยไม่จําเป็นต้องแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนการดําเนินการ ทัง้น้ี ในกรณี

ดงักล่าวจะเป็นไปเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยภายใต้สถานการณ์นัน้ๆ โดยคํานึงถงึและรกัษาผลประโยชน์

ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นสาํคญั โดยจะไมถ่อืว่าเป็นการดาํเนินการที่ผดิไปจากรายละเอยีดโครงการ และถอืว่าไดร้บัมติ

จากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 

ส่วนท่ี 1 :  ประเภทและคณุสมบติัของตราสารทางการเงินทัว่ไป  

 1.  ประเภทของตราสาร ไดแ้ก่ 

1.1  ตราสารทนุ 

1.1.1  หุน้ 

1.1.2  ใบสาํคญัแสดงสทิธทิี่จะซือ้หุน้ (Share Warrants) 

1.1.3  ใบแสดงสทิธใินการซือ้หุน้เพิม่ทุนทีโ่อนสทิธไิด ้(Transferereble Subscription Right) 

1.1.4  ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีม่ ีUnderlying เป็นหุน้หรอื Share Warrants 

1.1.5  ตราสารทนุอื่นทีม่ลีกัษณะทํานองเดยีวกบัตราสารทุนตาม 1.1.1 - 1.1.4 ตามทีส่าํนกังานกําหนด 

เพิม่เตมิ 

1.2  ตราสารหน้ี 

1.2.1  พนัธบตัร 

1.2.2  ตัว๋เงนิคลงั 

1.2.3  หุน้กู ้ (ไมร่วมหุน้กูแ้ปลงสภาพ หุน้กูอ้นุพนัธ ์และตราสาร Basel III) 

1.2.4  ตัว๋แลกเงนิ 

1.2.5  ตัว๋สญัญาใช้เงนิ 

1.2.6  ใบสาํคญัแสดงสทิธทิี่จะซือ้หุน้กู ้

1.2.7  ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีม่ ีUnderlying เป็นพนัธบตัรหรอืหุน้กู้ 

1.2.8  ตราสารหน้ีอื่นทีม่ลีกัษณะทํานองเดยีวกบัตราสารหน้ีตาม 1.2.1 - 1.2.7 ตามทีส่าํนกังานกําหนดเพิม่เตมิ  

1.3  ตราสารกึง่หน้ีกึง่ทุน (ไมร่วมตราสาร Basel III) 

1.4  ตราสาร Basel III 

1.5  ใบสาํคญัแสดงสทิธอินุพนัธ ์(Derivative Warrants) 

1.6  ตราสารทีม่สีญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)  

 2.  คณุสมบตัขิองตราสารและหลกัเกณฑใ์นการลงทุน 

ทรพัยส์นิที ่บลจ. จะสามารถลงทุนไดต้าม 1. ตอ้งมคีณุสมบตัขิองตราสารตามหลกัเกณฑท์ีค่รบถว้น ดงัน้ี 

2.1 ไมม่ขีอ้กําหนดหรอืเงื่อนไขทีท่ําใหผู้ล้งทุนมภีาระผกูพนัมากกวา่มลูค่าเงนิลงทุนในตราสาร 

2.2 สามารถเปลี่ยนมอืได ้(รวมถงึกรณีทีเ่ป็น B/E P/N หรอื SN ที่มเีงื่อนไขหา้มเปลี่ยนมอืแต่กองทุนไดด้ําเนินการให้

มกีารรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารที่กฎหมายกําหนด หรอืมเีงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคนืผู้

ออกตราสารได)้  
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2.3 มขีอ้มลูเกีย่วกบัตราสารที ่บลจ. สามารถเขา้ถงึไดเ้พื่อนํามาประกอบการพจิารณาตดัสนิใจลงทุนไดอ้ยา่งสมํ่าเสมอ 

และมขีอ้มูลราคาที่สะท้อนมูลค่ายตุิธรรม โดยข้อมูลดงักล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือไดซ้ึ่งจดัทําตาม

หลกัวชิาการอนัเป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล 

2.4  ในกรณีทีเ่ป็นการลงทุนใน B/E หรอื P/N ที่ออกตราสารดงักล่าวเพือ่ชําระหน้ี การคา้ B/E หรอื P/N ดงักล่าวตอ้งมี

การรบัอาวลัหรอืรบัรองโดยบุคคลดงันี 

2.4.1 ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายวา่ดว้ยธรุกจิสถาบนัการเงนิ 

2.4.2 ธนาคารออมสนิ 

2.4.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

2.4.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

2.4.5 ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย 

2.4.6 ธนาคารเพื่อการสง่ออกและนําเขา้แหง่ประเทศไทย 

2.4.7 ธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย 

2.4.8 สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะทํานองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 2.4.1 - 2.4.7 

 ทัง้น้ี การอาวลัหรอืการรบัรองดงักล่าวตอ้งเป็นการอาวลัหรอืการรบัรองผูส้ ัง่จา่ยหรอืผูอ้อกตัว๋ ทัง้จาํนวน รวมถงึ

ดอกเบีย้ (ถา้ม)ี ตามทีร่ะบุไวใ้น B/E หรอื P/N ดว้ย 

2.5 การลงทุนใน SN ตอ้งเป็นไปตามเงื่อนไขเพิม่เตมิดงัน้ี 

2.5.1 SN มกีารจา่ยผลตอบแทนโดยอา้งองิกบั underlying ประเภทเดยีวกบั Underlying ของ Derivatives ตามที่

ระบุในสว่นที ่6 ขอ้ 1 

2.5.2 หากการลงทุนใน SN จะมีผลทําให้กองทุนต้องรบัมอบทรพัย์สินใดๆ ทรพัย์สินนัน้ต้องเป็นทรพัย์สินที่

กองทุนสามารถลงทุนได้เว้นแต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึ่งกําหนดโดย International Swaps and 

Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรพัยส์นิทีส่ามารถเปลี่ยนมอืไดโ้ดยก่อนการลงทุน บลจ. ตอ้งจดั

ให้มกีารเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบัการลงทุนที่อาจทําให้กองทุนต้องรบัมอบทรพัย์สนิดงักล่าวไว้ในหนังสอืชี้

ชวนดว้ย 

2.5.3 ในกรณีที่เป็น SN ซึ่งมีข้อกําหนดห้ามเปลี่ยนมอื ผู้ออก SN ต้องยนิยอมให้กองทุนสามารถไถ่ถอน SN 

ดงักล่าวก่อนครบอายเุมือ่ บลจ. รอ้งขอได ้

2.5.4 ในกรณีที่เป็น SN ซึ่งเสนอขายในประเทศ บลจ. ต้องดําเนินการจดัให้มขี้อตกลงกบัผู้ออก SN ดงัต่อไปน้ี 

ก่อนการลงทุน 

2.5.4.1 ใหผู้อ้อก SN คํานวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมของ SN ไปยงั TBMA ทุกวนัที ่15 และวนัสุดท้ายของ

แต่ละเดือน ทัง้น้ี ในกรณีที่วนัดงักล่าวเป็นวนัหยุดทําการของ บลจ. ให้คํานวณและแจ้งมูลค่า

ยตุธิรรมภายในวนัทาํการถดัไป  

2.5.4.2 ในกรณีที่เกดิเหตุการณ์ทีส่่งผลกระทบต่อราคาของ SN อยา่งมนียัสาํคญั ใหผู้อ้อก SN คาํนวณและ                           

แจง้มลูคา่ยตุธิรรมของ SN ไปยงั TBMA ทนัท ี

2.5.5 ในกรณีที่เป็น SN ซึ่งเสนอขายในต่างประเทศ ต้องปรากฎว่า SN นัน้มีราคาปรากฏในระบบข้อมูลที่

น่าเชื่อถือได้ซึ่งเป็นที่ยอมรบัโดยทัว่ไปของธรรมเนียมปฏิบัติสากล และ บลจ. ต้องดําเนินการจดัให้มี

ขอ้ตกลงกบัผูอ้อก SN ดงัต่อไปน้ีก่อนการลงทุน 

2.5.5.1 ให้ผู้ออก SN ส่งราคาที่เป็นมูลค่ายุติธรรมของ SN ซึ่งเกิดจากวธิกีารคํานวณเดยีวกบัที่ใช้ในการ 

คาํนวณราคาทีแ่สดงในระบบขอ้มูลทีน่่าเชื่อถอืดงักล่าว ใหบ้ลจ. ทุกวนัที ่15 และวนัสุดทา้ยของแต่

ละเดือน  ทัง้น้ี ในกรณีที่วนัดงักล่าวเป็นวนัหยุดทําการของ บลจ. ให้คํานวณและแจ้งมูลค่า

ยตุธิรรมภายในวนัทําการถดัไป  

2.5.5.2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมนีัยสําคญั ให้ผูอ้อก SN ส่งราคาที่

เป็นมลูคา่ยตุธิรรมของ SN มายงับรษิทัจดัการทนัท ี
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ส่วนท่ี 2 :  ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย CIS และหน่วย Property    

 ตอ้งมคีณุสมบตัแิละหลกัเกณฑใ์นการลงทุนดงัน้ี 

 กรณีเป็นหน่วยท่ีการออกอยู่ภายใต้บงัคบักฎหมายไทย 

1.1   มคีุณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทุนเช่นเดยีวกบัขอ้กําหนดสําหรบัตราสารทางการเงนิทัว่ไปในส่วนที ่

1 ขอ้ 2  

1.2   ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วย CIS กองทุนรวมซึ่งถูกลงทุน (Invested MF) ต้องมนีโยบายการลงทุนดงัน้ี (ไม่ใช้กบั

การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคาํทีล่งทนุในทองคาํแท่ง)  

1.2.1   มีการลงทุนในทรพัย์สินซึ่งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที่ MF PF หรือ PVD (Investing Fund) สามารถ

ลงทุนได ้

1.2.2   มกีารลงทุนในทรพัย์สินเมื่อใช้วธิีคํานวณตามสดัส่วน (Pro Rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ Single 

Entity Limit ของ MF PF หรอื PVD (Investing Fund) นัน้ 

1.2.3   มกีารลงทุนในทรพัยส์นิเมื่อใช้วธิคีํานวณตามสดัส่วน (Pro Rata) แล้วไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์Product 

Limit สาํหรบัทรพัยส์นิทีเ่ป็น SIP ของ MF PF หรอื PVD (Investing Fund) นัน้ 

1.2.4   มกีารลงทุนใน Derivatives ทีเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์Global Exposure Limit ของ MF PF  

หรอื PVD (Investing Fund) นัน้ 

1.3   กรณีที ่MF ทีไ่ปลงทุน (Investing Fund) เป็นกองทุนรวมฟีดเดอร ์กองทุนรวมซึง่ถูกลงทุน (Invested MF) ตอ้งไมใ่ช่

กองทนุรวมฟีดเดอร ์

ส่วนท่ี 3 :  ทรพัยสิ์นประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก  

ตอ้งเป็นเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากของผูร้บัฝาก ดงัน้ี 

1. ธนาคารพาณิชย ์บรษิทัเงนิทุน หรอื บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  

2. ธนาคารออมสนิ  

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

5. บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยูอ่าศยั  

6. ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย  

7. ธนาคารเพื่อการสง่ออกและนําเขา้แหง่ประเทศไทย  

8. ธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย  

9. สถาบนัการเงนิระหวา่งประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 

10. สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะทํานองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 1 – 9 

ส่วนท่ี 4 :  ธรุกรรมประเภทการซ้ือโดยมีสญัญาขายคืน (Reverse Repo) 

การลงทุนใน Reverse Repo ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 

1. คูส่ญัญา  ตอ้งเป็นนิตบิุคคลดงัน้ีที่สามารถเขา้เป็นคูส่ญัญาใน Reverse Repo ไดต้ามกฎหมายไทย 

1.1 ธนาคารพาณิชย ์

1.2  บรษิทัเงนิทุน 

1.3  บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์

1.4  บรษิทัหลกัทรพัย ์

1.5  บรษิทัประกนัภยั 

1.6  ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

1.7  กองทุนฟ้ืนฟู 

1.8  นิตบิุคคลทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 

1.9  สว่นราชการและรฐัวสิาหกจิตามกฎหมายวา่ดว้ยวธิกีารงบประมาณ 

2. ตราสารทีใ่ชใ้นการทํา Reverse Repo ตอ้งเป็นตราสาร ดงัน้ี 
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2.1  ตราสารภาครฐัไทยและตราสารภาครฐัต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครฐัต่างประเทศต้องม ีCredit Rating 

อยูใ่นอนัดบั Investment Grade  

2.2  B/E P/N บตัรเงนิฝาก ศุกูก หรอืหุน้กูร้ะยะสัน้ ที่ ธนาคารพาณิชย ์บรษิทัเงนิทุน หรอืธนาคารที่มกีฎหมายเฉพาะ

จดัตัง้ขึน้ เป็นผูม้ภีาระผกูพนั ซึง่มอีายคุงเหลอืไมเ่กนิ 1 ปี 

2.3 B/E หรอื P/N ที่ TSFC เป็นผูอ้อก ที่มกํีาหนดวนัใช้เงนิตามตัว๋ไม่เกิน 270 วนันับแต่วนัออกตัว๋ และเป็นตัว๋ที่ถึง

กําหนดใชเ้งนิเมื่อทวงถามหรอืเมื่อไดเ้หน็ 

2.4 B/E P/N หรอืศุกูก ทีม่อีายไุมเ่กนิ 90 วนันบัแต่วนัทีอ่อก ซึง่ม ีCredit Rating อยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 

2.4.1 มี Issuer Rating หรือ Issuer Rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น Issuer Rating ต้องเป็น Credit 

Rating ทีไ่ดม้าจากการจดั Credit Rating ระยะสัน้ดว้ย 

2.4.2 ม ีGuarantor Rating อยูใ่นอนัดบั Investment Grade  

2.5   ตราสารหน้ีซึ่งมอีายุคงเหลอืไมเ่กนิ 1 ปี ที่ขึน้ทะเบยีนในตลาดซื้อขายตราสารหน้ี หรอื ที่มขีอ้มูลราคาที่น่าเชื่อถอื

และอ้างอิงได้ซึ่งมกีารเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหน้ีดงักล่าวต้องมี Credit Rating อย่างใดอย่างหน่ึง 

ดงัน้ี 

2.5.1 มี Credit Rating ระยะสัน้อยู่ใน 2 อันดบัแรก หรือ Credit Rating ระยะยาวที่เทียบเคียงได้กับ Credit 

Rating ระยะสัน้ดงักล่าวตามที ่CRA ไดเ้ปรยีบเทยีบไว ้ 

2.5.2 ม ีCredit Rating ระยะยาวอยูใ่น 3 อนัดบัแรก 

2.6   ตราสารหน้ีซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที่ขึ้นทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารหน้ี หรือ ที่มีข้อมูลราคาที่

น่าเชื่อถือและอ้างอิงได้ซึ่งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหน้ีดงักล่าวต้องม ีCredit Rating อย่างใด

อยา่งหน่ึงดงัน้ี 

2.6.1 มี Credit Rating ระยะสัน้อยู่ใน 3 อันดบัแรก หรือ Credit Rating ระยะยาวที่เทียบเคียงได้กับ Credit 

Rating ระยะสัน้ดงักล่าวตามที ่CRA ไดเ้ปรยีบเทยีบไว ้ 

2.6.2 ม ีCredit Rating ระยะยาวอยูใ่น 4 อนัดบัแรก 

2.7   ทรพัยส์นิอื่นตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

3. ระยะเวลาการรบัชําระหน้ีของ Reverse Repo ตอ้งไมเ่กนิ 90 วนั  

4. ขอ้กําหนดเพิม่เตมิทีบ่รษิทัจดัการตอ้งปฏบิตัสิาํหรบัการลงทุนใน Reverse Repo  

4.1   ตอ้งใชส้ญัญามาตรฐานตามทีกํ่าหนดโดยสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (Thai Bond Market Association) หรอื 

TSFC 

4.2   หา้มนําหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ื้อไปขายหรอืโอนต่อ เวน้แต่เขา้ลกัษณะดงัน้ี 

4.2.1 เป็นการขายหรอืโอนตามขอ้กําหนดใน Reverse Repo ดงักล่าว 

4.2.2 เป็นการขายตาม Repo ที่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์่าดว้ย

หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีารในการกู้ยมืเงนิในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพนัแก่ทรพัยส์นิ

ของกองทนุรวม 

4.3   มลูค่าของหลกัทรพัยห์รอืตราสารที่ซื้อ ณ วนัเริม่ตน้สญัญา ต้องมมีลูค่าเป็นไปตามสมการการคํานวณตามวธิกีาร 

ดงัน้ี  

มลูคา่ของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ือ้ > (ราคาซือ้ x (1 + Discount Rate)) 

ทัง้น้ี ราคาซือ้ = ราคาทีก่องทุนชําระใหแ้ก่คูส่ญัญาอกีฝ่ายหน่ึงเป็นคา่ซือ้หลกัทรพัย ์หรอืตราสารตาม  

Reverse Repo 

4.4   การดาํรงมลูคา่ของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ือ้ ณ สิน้วนั ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี  

4.4.1 มลูคา่ของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ือ้ > (มลูคา่ Reverse Repo x (1 + Discount Rate)) 

4.4.2 ในกรณีที่มลูค่าหลกัทรพัยห์รอืตราสารที่ซื้อ ณ สิน้วนั ไม่เป็นไปตามสมการใน (1) บรษิทัจดัการต้องเรยีก

ใหคู้่สญัญาโอนกรรมสทิธิใ์นเงนิ หรอืหลกัทรพัยห์รอืตราสารที่สามารถใช้ในการทํา Reverse Repo ใหแ้ก่

กองทุน เพื่อใหมู้ลคา่รวมของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ื้อและทรพัยส์นิที่โอนมาดงักล่าวเป็นไปตามวธิกีาร
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ดงักล่าว ภายในวนัทําการถดัจากวนัที่มูลค่าหลกัทรพัย์หรอืตราสารที่ซื้อลดลงกว่าสมการใน ข้อ 4.4 (1) 

เวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 4.4 (3) 

4.4.3 ในกรณีที่ผลลพัธต์ามสมการใน ขอ้ 4.4 (1) แสดงผลว่ามูลค่าของหลกัทรพัยห์รอืตราสารที่ซื้อ ณ สิน้วนั มี

มูลค่าน้อยกว่ามูลค่า Reverse Repo x (1 + Discount Rate) เป็นจํานวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรอืไม่เกิน 

5% ของราคาซื้อ แล้วแต่จํานวนใดจะตํ่ากว่า และมกีารกําหนดเรื่องดงักล่าวไวใ้นสญัญาซึ่งไดกํ้าหนดโดย

พจิารณาถงึปัจจยัความเสีย่งของคู่สญัญา (Counterparty Risk) แลว้ บรษิทัจดัการจะไม่ดาํเนินการตามขอ้ 

4.4 (2) กไ็ด ้

4.5   การคํานวณมลูคา่ Reverse Repo ตาม 4.4 ใหค้าํนวณดงัน้ี 

4.5.1 คาํนวณจากราคาซือ้รวมกบัผลประโยชน์ทีก่องทุนพงึไดร้บัจาก Reverse Repo จนถงึวนัทีม่กีารคาํนวณ 

4.5.2 คํานวณเป็นรายธรุกรรม หรอืคํานวณรวมเป็นยอดสุทธขิอง Reverse Repo ทุกธุรกรรมที่กองทุนมอียู่กบั

คู่สญัญารายเดียวกนัและมีข้อตกลงกําหนดให้สามารถบังคบัชําระหน้ีตามธุรกรรมใดธุรกรรมหน่ึงจาก

หลกัทรพัยห์รอืตราสารที่ซื้อหรอืทรพัยส์นิที่โอนตาม 4.4.2 (ถ้าม)ี ของธุรกรรมที่เกดิจาก Reverse Repo 

รายการอื่นได ้

4.6   Discount Rate ที่นํามาใช้ในการคํานวณ ต้องเป็นการกําหนดขึ้นโดยคํานึงถึงปัจจยัความเสี่ยงของคู่สญัญา 

หลกัทรพัย ์หรอืตราสารทีซ่ือ้แลว้ 

ส่วนท่ี 5 :  ธรุกรรมประเภทการให้ยืมหลกัทรพัย ์ (Securities Lending) ต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทุน ดงัน้ี 

1. คูส่ญัญา ตอ้งมคีู่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงเป็นผูไ้ดร้บัใบอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ SBLโดยในกรณีที่คูส่ญัญาดงักล่าวกระทํา

การในฐานะตวัแทนของผูย้มื ผูย้มืตอ้งเป็นบุคคลดงัน้ีทีส่ามารถประกอบธรุกจิหรอืดาํเนินกจิการไดต้ามกฎหมายไทย 

1.1  ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบธรุกจิ SBL 

1.2  ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

1.3  กองทุนฟ้ืนฟู 

1.4  ธนาคารเพื่อการนําเขา้และการสง่ออกแหง่ประเทศไทย 

1.5  ธนาคารพาณิชย ์

1.6  บรษิทัเงนิทุน 

1.7  บรษิทัหลกัทรพัย ์

1.8  บรษิทัประกนัชวีติ 

1.9  Non-Retail PF 

1.10  กองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ 

1.11  นิตบิุคคลอื่นตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการกําหนดเพิม่เตมิ 

2. หลกัทรพัยท์ีใ่หย้มื ตอ้งเป็นหลกัทรพัยท์ีอ่ยูใ่นระบบรบัฝากหลกัทรพัยข์องศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์หรอืหลกัทรพัยท์ี ่

ธนาคารแหง่ประเทศไทยทําหน้าที่เป็นนายทะเบยีนหลกัทรพัย ์ 

3. การวางหรอืเรยีกหลกัประกนั บรษิทัจดัการตอ้งดาํเนินการดงัน้ี 

3.1 ดําเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพื่อเป็นประกันการให้ยืมหลักทรพัย์ โดยต้องเป็น

หลกัประกนัดงัน้ี  

3.1.1 เงนิสด 

3.1.2 ตราสารภาครฐัไทย 

3.1.3 ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใช้เงนิ บตัรเงนิฝาก ศุกูก หรอืหุ้นกู้ระยะสัน้ ที่ ธนาคารพาณิชย์ บรษิทัเงนิทุน. 

หรอืธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผูม้ภีาระผกูพนั  

3.1.4 ตัว๋แลกเงนิ หรอื ตัว๋สญัญาใช้เงนิ ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มกํีาหนดวนัใชเ้งนิตามตัว๋ไม่เกิน 270 วนันับ

แต่วนัออกตัว๋และเป็นตัว๋ทีถ่งึกําหนดใช้เงนิเมื่อทวงถามหรอืเมื่อไดเ้หน็ 

3.1.5 ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใช้เงนิ หรอืศุกูก ที่มอีายุไม่เกนิ 90 วนันับแต่วนัที่ออก ซึ่งม ีCredit Rating อย่าง

ใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 
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3.1.5.1 ม ีIssuer Rating หรอื Issuer Rating อยู่ในอนัดบัแรก โดยกรณีที่เป็น Issuer Rating ต้องเป็น 

Credit Rating ทีไ่ดม้าจากการจดั Credit Rating ระยะสัน้ดว้ย 

3.1.5.2 ม ีGuarantor Rating อยูใ่นอนัดบั Investment Grade  

3.1.6 ตราสารหน้ีทีม่ ีCredit Rating อยูใ่นอนัดบั Investment Grade 

3.1.7 หนงัสอืคํ้าประกนัที ่ธพ. เป็นผูอ้อกใหแ้ก่กองทุนเพื่อเป็นประกนัการคนืหลกัทรพัยใ์หแ้ก่กองทุน  

3.1.8 หุน้จดทะเบียนใน SET ที่มรีายชื่ออยู่ในดชันี SET50 ทัง้น้ี ในกรณีที่กองทุนไม่มนีโยบายการลงทุนใน

ตราสารทุน กองทุนจะรบัหลกัประกนัดงักล่าวไมไ่ด ้

3.1.9 หน่วยลงทุนของ MMF 

3.2   ดําเนินการให้กองทุนมกีรรมสทิธิห์รอืครอบครองหลกัประกนัตาม 3.1 หรอืดําเนินการโดยวธิอีื่นซึ่งจะมผีลให ้

บลจ. สามารถบงัคบัชําระหน้ีเอาจากหลกัประกนัดงักล่าวไดโ้ดยพลนั 

3.3   ห้ามนําหลักประกันตาม 3.1 ที่กองทุนมีกรรมสิทธิไ์ปโอนหรือขายต่อหรือทําให้ไม่สามารถบังคับตาม

หลกัประกนันัน้ได ้เวน้แต่เป็นการบงัคบัชําระหน้ีตามขอ้ตกลงในธุรกรรมการใหย้มืหลกัทรพัย ์นัน้เอง 

3.4   ดาํรงมลูคา่หลกัประกนั ณ สิน้วนั ≥ 100% ของมลูคา่หลกัทรพัยท์ีใ่หย้มื 

3.5   ในกรณีทีห่ลกัประกนัเป็นเงนิสด ใหนํ้าเงนิสดดงักล่าวไปลงทุนโดยทนัทใีนทรพัยส์นิดงัน้ี 

3.5.1 เงนิฝากในธนาคารพาณิชย ์หรอืธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้  

3.5.2 บตัรเงนิฝากหรอื ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ดงัน้ี 

3.5.2.1 บตัรเงนิฝาก หรอื ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ที ่ธนาคารพาณิชย ์บรษิทัเงนิทุน หรอืธนาคารทีม่กีฎหมาย

เฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผูม้ภีาระผกูพนั 

3.5.2.2 ตัว๋สญัญาใช้เงนิ ที่ TSFC เป็นผูอ้อก ที่มกํีาหนดวนัใช้เงนิตามตัว๋ไมเ่กนิ 270 วนันับแต่วนัออก

ตัว๋ และเป็นตัว๋ทีถ่งึกําหนดใชเ้งนิเมื่อทวงถามหรอืเมื่อไดเ้หน็ 

3.5.2.3 ตัว๋สญัญาใช้เงนิ ที่มอีายุไม่เกนิ 90 วนันับแต่วนัที่ออก ซึ่งม ีCredit Rating อย่างหน่ึงอย่างใด

ดงัน้ี 

3.5.2.3.1 มี Issuer Rating หรือ  Issuer Rating อยู่ ในอันดับแรก โดยกรณีที่ เป็น Issuer 

Rating ตอ้งเป็น Credit Rating ทีไ่ดม้าจากการจดั Credit Rating ระยะสัน้ดว้ย 

3.5.2.3.2 ม ีGuarantor Rating อยูใ่นอนัดบั Investment Grade  

3.5.3 ตราสารภาครฐัไทย 

3.5.4 Reverse Repo สาํหรบัตราสารภาครฐัไทย  

4. ลกัษณะและสาระสําคญัของสญัญา ให้ใช้สญัญาที่มีลักษณะและสาระสําคญัของสญัญาตามประกาศสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ว่าด้วยข้อกําหนดเกี่ยวกับระบบงาน สญัญายืมและให้ยืม

หลกัทรพัยแ์ละหลกัประกนัในธรุกรรมการยมืและใหย้มืหลกัทรพัย ์

ส่วนท่ี 6 :  ธรุกรรมประเภท Derivatives  ตามหลกัเกณฑก์ารลงทุน  

1. ประเภท Underlying Derivatives ที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สญัญาได้ต้องมี Underlying อย่างใดอย่างหน่ึงหรอืหลาย

อยา่ง ดงัน้ี 

1.1  ทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้

1.2  อตัราดอกเบีย้ 

1.3  อตัราแลกเปลีย่นเงนิ 

1.4  เครดติ เช่น Credit Rating หรอื Credit Event เป็นตน้ 

1.5  ดชันีกลุ่มสนิคา้โภคภณัฑ ์ดชันีเงนิเฟ้อ ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นสนิคา้หรอืตวัแปรตาม 1.1 - 1.4 หรอื 1.7  

1.6  ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นดชันีตาม 1.5 

1.7  Underlying อื่นตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

ในกรณีที่ Derivatives อ้างองิกบัราคาของ Underlying ขา้งต้น ราคาที่อ้างองิดงักล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบนัหรอืราคา

ของ Derivatives เท่านัน้  ทัง้น้ี ราคาของ Underlying อื่นที่ไม่ใช่ดชันี หรอื Underlying ที่เป็นองคป์ระกอบของดชันี

ดงักล่าว ตอ้งเป็นทีย่อมรบัอยา่งกวา้งขวางและเปิดเผยไวอ้ยา่งแพรห่ลายดว้ย 
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2. เงื่อนไขการลงทุน บลจ. จะดาํเนินการลงทุนใน Derivatives ไดต้อ่เมื่อ 

2.1  กรณีกองทุนได้ระบุเกี่ยวกับการลงทุนใน Derivatives และ Underlying ของ Derivatives ที่จะลงทุนไว้อย่าง

ชดัเจนในโครงการ 

2.2  เป็นการเขา้เป็นคูส่ญัญาใน Derivatives อยา่งใดอยา่งหน่ึง ดงัน้ี 

2.2.1  Derivatives on organized Exchange 

2.2.2  OTC Derivatives ดงัน้ี 

2.2.2.1   กรณีเป็น OTC Derivatives ในประเทศไทย ต้องมคีู่สญัญาอีกฝ่ายหน่ึงเป็น ธนาคารพาณิชย์. 

ธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ตวัแทนซือ้ขาย Derivatives หรอืผูค้า้ Derivatives 

2.2.2.2   กรณีเป็น OTC Derivatives ในต่างประเทศ ต้องมคีู่สญัญาอีกฝ่ายหน่ึงเป็นนิติบุคคลที่ได้รบั

อนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ Derivatives ที่อยูภ่ายใตก้ารกํากบัดแูลโดยหน่วยงานกํากบัดูแลดา้น

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นสมาชกิสามญัของ IOSCO หรอืทีเ่ป็นสมาชกิของ WFE  

2.3  ในกรณีที่จะต้องมกีารชําระหน้ีด้วยการส่งมอบสินค้าเมื่อ Derivatives สิ้นสุดลง สนิค้านัน้ต้องเป็นทรพัย์สนิที่

กองทุนสามารถลงทุนได ้ทัง้น้ี ไมว่า่กองทุนจะเป็นผูม้สีทิธริบัมอบหรอืมหีน้าทีส่ง่มอบสนิคา้นัน้กต็าม 

3. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิกรณี Underlying เป็นดชันี  

ในกรณีที ่Derivatives ม ีUnderlying เป็นดชันีตาม 1.7 – 1.8 ดชันีดงักล่าวตอ้งมลีกัษณะ ดงัน้ี 

3.1  เป็นดชันีที่มีการกําหนดวธิกีารคํานวณไว้อย่างชดัเจน โดยมกีารระบุแหล่งข้อมูลของ Underlying หรอืปัจจยั

ต่างๆ ที่นํามาใช้ในการคํานวณ และมกีารคํานวณดชันีใหเ้ป็นปัจจุบนัตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของ

ดชันี ทัง้น้ี Underlying หรอืปัจจยัดงักล่าวตอ้งมกีารเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอยา่งเป็นอสิระดว้ย 

3.2  เป็นดชันีทีม่ลีกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึง ดงัน้ี 

3.2.1  ดชันีทีม่กีารกระจายตวัอยา่งเพยีงพอ โดยเป็นดชันีทีม่ลีกัษณะใดลกัษณะหน่ึง ดงัน้ี 

3.2.1.1  ดชันีทีอ่งคป์ระกอบแต่ละตวัมน้ํีาหนกั ≤ 20% ของน้ําหนกัทัง้หมด 

3.2.1.2  ดชันีทีอ่งคป์ระกอบตวัใดตวัหน่ึงมน้ํีาหนกั ≤ 35% ของน้ําหนกัทัง้หมด 

ในกรณีที่เป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์ประกอบตวัอื่นต้องมีน้ําหนักไม่เกินอตัราที่กําหนดในข้อ 

3.2.1.1  

การพจิารณาการกระจายน้ําหนกัตามขอ้ 3.2.1.1 และ ขอ้ 3.2.1.2 ไม่ต้องนําองคป์ระกอบที่เกี่ยวขอ้งกบั

ทองคาํหรอืน้ํามนัดบิมาพจิารณา 

3.2.2  ดชันีที่มอีงค์ประกอบทัง้หมดเป็นหรอืเกี่ยวขอ้งกบัทองคําหรอืน้ํามนัดบิ หรอืเป็นดชันีราคาทองคําหรอื

น้ํามนัดบิ 

3.2.3  ดชันีอื่นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ทีเ่ป็นไปตามเงื่อนไขครบถว้น ดงัน้ี 

3.2.3.1  เป็นดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นตราสารหรอืสญัญาทีก่องทุนสามารถลงทุนไดโ้ดยตรง 

3.2.3.2  เมื่อคํานวณเงินลงทุนตามสดัส่วน (Pro Rata) เสมือนหน่ึงว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือ

สญัญานัน้โดยตรงแลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์Single Entity Limit ของกองทุนนัน้ 

3.3  เป็นดชันีที่ได้รบัการพฒันาโดยสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือและทําหน้าที่ได้อย่างอิสระจากบรษิัท ทัง้น้ี หาก

ปรากฏว่าสถาบนัดงักล่าวเป็นบรษิทัในเครอืของ บลจ.  บลจ. นัน้ต้องจดัใหม้มีาตรการป้องกนัความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์อยา่งมปีระสทิธภิาพดว้ย 

3.4  มกีารแสดงดชันีนัน้ ๆ อยา่งต่อเน่ืองเป็นประจาํทุกวนัทําการผา่นสื่อทีม่กีารเสนอขอ้มลูอยา่งทนัเหตุการณ์ 

3.5  ในกรณีที่เป็นดชันีกลุ่มสนิคา้โภคภณัฑ์ ดชันีดงักล่าวต้องคํานวณจากตวัแปรอย่างหน่ึงอย่างใดหรอืหลายอย่าง

ดงัน้ี 

3.5.1  ราคาปัจจบุนั (Spot Price) หรอืราคาสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Futures Price) ของสนิคา้โภคภณัฑ ์

3.5.2  ดชันีสินค้าโภคภณัฑ์ที่คํานวณจากราคาปัจจุบนัหรอืราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้าของสินค้าโภคภณัฑ์

สนิคา้ใดสนิคา้หน่ึง 

3.5.3  ราคาสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าทีอ่า้งองิกบัดชันีสนิคา้โภคภณัฑต์ามขอ้ 3.5.2 
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3.6  ในกรณีที่เป็นดชันีเงนิเฟ้อ ดชันีดงักล่าวต้องคํานวณโดยใชแ้หล่งขอ้มูลอ้างองิจากรายงานของหน่วยงานราชการ

ของประเทศไทยหรอืต่างประเทศ หรอืคํานวณจากราคาสินค้าและบรกิารที่ บริษทัจดัการแสดงให้เห็นได้ว่า

วธิกีารคาํนวณของผูพ้ฒันาดชันีดงักล่าวสามารถสะทอ้นอตัราเงนิเฟ้อไดอ้ยา่งเหมาะสม 

4. หลกัเกณฑก์ารจดัใหม้ทีรพัยส์นิทีเ่พยีงพอต่อการชําระหน้ีตามภาระผูกพนั (Cover Rule) 

บรษิทัจดัการต้องจดัใหม้ทีรพัยส์นิของกองทุนทีม่คีณุภาพและมสีภาพคล่องในจาํนวนทีเ่พยีงพอต่อภาระทีก่องทุนอาจ

ต้องชําระหน้ีตามข้อตกลงเมื่อ Derivatives สิ้นสุดลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน Derivatives นัน้ และเป็นไปตามที่

สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

5. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิสาํหรบัการลงทุนทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อการลดความเสีย่ง 

ในกรณีที่บรษิทัจดัการ ลงทุนใน Derivatives ที่ Underlying ไม่ใช่สิง่เดยีวกบัทรพัย์สนิที่จะลดความเสีย่ง การลงทุน

ใน Derivatives ดงักล่าวตอ้งเป็นไปตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

6. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิสาํหรบัการลงทุนใน OTC Derivatives 

บรษิทัจดัการ ตอ้งจดัใหม้ขีอ้ตกลงใน OTC Derivatives ดงัน้ี 

6.1  ใหคู้ส่ญัญาอกีฝ่ายหน่ึงคํานวณและแจง้มลูค่ายตุธิรรมของ Derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบทุกวนัที ่15 และวนั

สุดท้ายของแต่ละเดือน ทัง้น้ี ในกรณีที่วนัดงักล่าวเป็นวนัหยุดทําการของ บลจ.  ให้คํานวณและแจ้งมูลค่า

ยตุธิรรมภายในวนัทําการถดัไป 

6.2  ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ Derivatives อย่างมีนัยสําคญั ให้คู่สญัญาอีกฝ่ายหน่ึง

คาํนวณและแจง้มลูคา่ยตุธิรรมของ Derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบทนัท ี

6.3  คูส่ญัญาอกีฝ่ายหน่ึงยนิยอมใหม้กีารลา้งฐานะ Derivatives เมื่อบรษิทัจดัการรอ้งขอได ้

7. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิสาํหรบัการเขา้เป็นคูส่ญัญาใน Credit Derivatives บรษิทัจดัการตอ้งปฏบิตัติามเงื่อนไข ดงัน้ี 

7.1  เขา้เป็นคูส่ญัญาใน Credit Derivatives ไดเ้ฉพาะเพื่อการลดความเสีย่งเท่านัน้ 

7.2  เขา้เป็นคูส่ญัญาไดเ้ฉพาะ Credit Derivatives ที่มลีกัษณะของธรุกรรมหรอืเทยีบเคยีงกบัธรุกรรมอย่างหน่ึงอยา่ง

ใด ดงัน้ี 

7.2.1  Credit Default Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกันความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับ

ความสามารถในการชําระหน้ีตาม Obligation ของผู้ผูกพนัตาม Obligation นัน้ โดยคู่สญัญาที่อยู่ใน

ฐานะผูข้ายประกนัความเสี่ยงมภีาระผูกพนัที่จะต้องชําระเงนิตามขอ้ตกลงซื้อประกนัความเสีย่งเมื่อเกิด 

Credit Event ขึน้โดยจะมผีลใหข้อ้ตกลงซื้อประกนัความเสีย่งครบกําหนดทนัท ี(ในกรณีที่ไม่เกดิ Credit 

Event ข้อตกลงจะสิ้นสุดในวนัครบกําหนดตามปกติ)  ทัง้น้ี ไม่ว่า Obligation จะมีเพียงรายการเดียว 

(Single Name Credit Default Swap) หรอื Obligation มหีลายรายการซึ่งกําหนดใหผู้ข้ายประกนัความ

เสี่ยงมีหน้าที่ชําระหน้ีเมื่อเกิด Credit Event ขึ้นกับ Obligation รายการใดรายการหน่ึงเป็นรายแรก 

(First to Default Swap) หรอืเมื่อเกิด Credit Event ขึ้นกบั Obligation รายการใดรายการหน่ึงในกลุ่ม 

Obligation ซึ่งจะมกีารชําระราคากนัเฉพาะในส่วนของสนิทรพัย์รายนัน้ แต่ขอ้ตกลงจะครบกําหนดเมื่อ

เกดิ Credit Event ขึน้กบั Obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap) 

7.2.2  Total Rate of Return Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผูซ้ื้อประกนัความเสีย่งของสนิทรพัย์อ้างองิที่

เกิดจากการลดลงของผลตอบแทนที่จะได้รบัจากสินทรพัย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกนัความเสี่ยงมภีาระ

ผูกพนัที่จะจ่ายผลตอบแทนในอตัราคงที่หรอือตัราลอยตวัที่อ้างอิงกบัอตัราดอกเบี้ยตามที่จะตกลงกนั 

และส่วนที่ลดลง (ถ้าม)ี ของมูลคา่ยุตธิรรมของสนิทรพัยอ์า้งองิ เพื่อแลกกบัการที่ผูซ้ือ้ประกนัความเสีย่ง

จะโอนผลตอบแทนและส่วนที่เพิม่ขึน้ (ถ้าม)ี ของมูลค่ายุติธรรมของสนิทรพัย์อ้างองิใหก้บัผูข้ายประกนั

ความเสีย่ง จนกวา่จะเกดิ Credit Event หรอืครบกําหนดสญัญา (กรณีไมเ่กดิ Credit Event) 

7.3  ต้องใช้ส ัญญามาตรฐานตามที่กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือ

สญัญามาตรฐานอื่นตามทีส่าํนกังานยอมรบั ซึง่มขีอ้ตกลงทีม่ลีกัษณะดงัน้ี 

7.3.1  มผีลใช้บงัคบัไดต้ามกฎหมาย และไมข่ดัหรอืแยง้กบักฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยห์รอื

กฎหมายอื่น 
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7.3.2  ไม่มีข้อกําหนดที่ทําให้สิทธิที่ กําหนดไว้ในตราสารแห่งหน้ีหรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ Credit 

Derivatives นัน้อา้งองิเสื่อมเสยีไป 

7.3.3  ไมม่ขีอ้กําหนดใหก้องทุนตอ้งชดใชค้วามเสยีหายใหแ้ก่คูส่ญัญา 

3.13.2. ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุนในต่างประเทศ : 

3.14. อตัราสว่นการลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น เพื่อเป็นทรพัยส์นิของกองทุนรวม : 

อตัราสว่นการลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นเพื่อเป็นทรพัยส์นิของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ : 

บรษิทัจดัการจะลงทุนหรอืมไีวซ้ึง่หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืหาดอกผลโดยวธิอีื่น เพื่อเป็นทรพัยส์นิของกองทุนรวม ตามที่

สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนประกาศ

กําหนดดงัต่อไปน้ี ในกรณีสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแกไ้ขเปลี่ยนแปลงอตัราสว่นการลงทุน บรษิทัจดัการจะลงทุนให้

เป็นไปตามประกาศทีแ่ก้ไขดว้ย 

ส่วนท่ี 1 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีคาํนวณตามผู้ออกทรพัยสิ์นหรือคู่สญัญา (Single Entity Limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครฐัไทย ไมจ่าํกดัอตัราส่วน 

2 ตราสารภาครฐัต่างประเทศ  

2.1  กรณีม ีCredit Rating อยูใ่น 2 อนัดบัแรกขึน้ไป 

 

ไมจ่าํกดัอตัราส่วน 

2.2  กรณีม ีCredit Rating อยูใ่นระดบั Investment Grade  

      แต่ตํ่ากวา่ 2 อนัดบัแรก 

ไมเ่กนิ 35% 

3 หน่วย CIS  ไมเ่กนิ 20% 

4 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากทีผู่ร้บัฝากหรอืผูอ้อกตราสารมลีกัษณะ

อยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 

4.1  ม ีCredit Rating อยูใ่นระดบั Investment Grade   

4.2  เป็นธนาคารออมสนิ  ทัง้น้ี เฉพาะเงนิฝากหรอืตราสารที่รฐับาลเป็น

ประกนั  

(ไมร่วมเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อการ

ดาํเนินงานของกองทุน) 

ไมเ่กนิ 20% 

(ห รือ ไม่ เกิ น  10%  เมื่ อ เป็ น ก ารล งทุ น ใน

ต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยู่

ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ Credit Rating แบบ 

National Scale ซึ่งประเทศนัน้ต้องม ีSovereign 

Rating อยูใ่นระดบัที ่Investment Grade)   

 

5 ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถ้วนดงัน้ี 

5.1  เป็นตราสารหน้ี ตราสารกึง่หน้ีกึง่ทุน ตราสารทีม่สีญัญาซือ้ขายล่วงหน้า

แฝง (Structured Note) ที่ผูอ้อกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย หรอืสาขา

ของ ธพ. ต่างประเทศทีไ่ดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธรุกจิ ธพ. ในประเทศ

ไทย 

5.2  เสนอขายในประเทศไทย  

5.3  ม ีCredit Rating อยูใ่นระดบั Investment Grade 

5.4  เป็นตราสารทีอ่ยูใ่นระบบ Organized Market หรอืเทยีบเท่า  

ไมเ่กนิอตัราดงัน้ี แล้วแต่อตัราใด 

จะสงูกวา่ 

(1) 10% หรอื 

(2) น้ําหนกัของตราสารทีล่งทนุใน Benchmark 

+ 5% 

 

6 ทรพัยส์นิดงัน้ี  

6.1   ตราสารทุนทีจ่ดทะเบยีนซือ้ขายในกระดานซือ้ขายหลกัทรพัยส์าํหรบั

ผูล้งทุนทัว่ไปของ SET หรอืของตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ  

(แต่ไมร่วมถงึตราสารทุนทีผู่อ้อกตราสารอยูร่ะหวา่งดาํเนินการแกไ้ข

เหตุทีอ่าจทําใหม้กีารเพกิถอนการเป็นหลกัทรพัยซ์ือ้ขายใน SET 

หรอืในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ) 

6.2   ตราสารทุนทีอ่อกโดยบรษิทัทีจ่ดัตัง้ขึน้ไมว่า่ตามกฎหมายไทยหรอื

กฎหมายต่างประเทศ ซึง่หุน้ของบรษิทัดงักล่าวซือ้ขายในกระดานซือ้

ไมเ่กนิอตัราดงัน้ี แล้วแต่อตัราใดจะสงูกว่า 

(1) 10% หรอื 

(2) น้ําหนกัของทรพัยส์นิทีล่งทุนใน 

Benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

ขายหลกัทรพัยส์าํหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ SET หรอืของตลาดซือ้ขาย

หลกัทรพัยต์่างประเทศ (แต่ไมร่วมถงึบรษิทัทีอ่ยูร่ะหวา่งดําเนินการ

แกไ้ขเหตุทีอ่าจทําใหม้กีารเพกิถอนหุน้ออกจากการซือ้ขายใน SET 

หรอืในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ) 

6.3   หุน้ทีอ่ยูใ่นระหวา่ง IPO เพื่อการจดทะเบยีนซือ้ขายตาม 6.1 

6.4   ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถ้วนดงัน้ี  

6.4.1   เป็นตราสารหน้ี ตราสารกึง่หน้ีกึง่ทุน ตราสารทีม่สีญัญาซือ้

ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)  

6.4.2   ม ีCredit Rating อยูใ่นระดบั Investment Grade  

6.4.3   เป็นตราสารทีม่ลีกัษณะอย่างใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 

6.4.3.1  ผูอ้อกเป็นบรษิทัจดทะเบยีนใน SET หรอืในตลาด

ซือ้ขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ 

6.4.3.2  ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทัว่ไปโดยมี

รายละเอยีดตามแบบ filing 

6.4.3.3  ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กํีาหนดวนัชําระหน้ี ≤ 397 

วนั นบัแต่วนัทีล่งทุน และไมไ่ดม้ลีกัษณะตาม 

6.4.3.1 หรอื 6.4.3.2 ผูม้ภีาระผกูพนัตามตราสาร

ดงักล่าวตอ้งบุคคลดงัน้ี 

6.4.3.3.1 บุคคลตามขอ้ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 

6.4.3.3.2 สถาบนัการเงนิระหวา่งประเทศทีป่ระเทศ

ไทยเป็นสมาชกิ 

6.4.3.3.3 สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะ

ทํานองเดยีวกบับุคคล ตามขอ้ 6.4.3.3.1 

– 6.4.3.3.3 

6.5  ใบสาํคญัแสดงสทิธอินุพนัธ ์(Derivative Warrants) ทีม่ ีIssuer 

Rating อยูใ่นระดบั Investment grade 

6.6  ธรุกรรมดงัน้ีทีคู่ส่ญัญาม ีCredit Rating อยูใ่นระดบั Investment 

Grade 

6.6.1 Reverse Repo 

6.6.2 OTC Derivatives 

6.7  หน่วย property ทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงัน้ี 

6.7.1 จดทะเบยีนซือ้ขายหรอือยูใ่นระหวา่ง IPO เพื่อการจดทะเบยีน

ซือ้ขายในกระดานซือ้ขายหลกัทรพัยส์าํหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ 

SETหรอืของตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ (แต่ไม่

รวมถงึหน่วยดงักล่าวทีอ่ยูร่ะหวา่งดาํเนินการแกไ้ขเหตุทีอ่าจ

ทําใหม้กีารเพกิถอนหน่วยดงักล่าวออกจากการซือ้ขายใน 

SET หรอืในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ 

6.7.2 เป็นหน่วยของกองทุนทีไ่ม่ไดม้ลีกัษณะกระจายการลงทุนใน

กจิการโครงสรา้งพืน้ฐานอสงัหารมิทรพัยห์รอืสทิธกิารเช่า 

แลว้แต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางทีส่าํนักงาน

กําหนด 

7 ทรพัยส์นิอื่นนอกเหนือจากทีร่ะบุในขอ้ 1 - ขอ้ 6 (SIP) รวมกนัไมเ่กนิ 5%  
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หมายเหตุ : ในกรณีทรพัยส์นิดงัน้ี ไมม่ขีอ้กําหนดเกีย่วกบั single entity limit ของผูร้บัฝาก ผูอ้อกตราสาร หรอืคูส่ญัญาแลว้แต่กรณี 

1. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพื่อการดาํเนินงานของ MF 

2. Derivatives on Organized Exchange 

ส่วนท่ี 2 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีคาํนวณตามกลุ่มกิจการ(Group Limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

1 การลงทุนในทรพัยส์นิของบรษิทัทุกบรษิทัทีอ่ยูใ่นกลุ่มกจิการเดยีวกนั

หรอืการเขา้เป็นคูส่ญัญาในธรุกรรมทางการเงนิ 

กบับรษิทัดงักล่าว  

      

 

ไมเ่กนิอตัราใดอตัราหน่ึงดงัน้ี แล้วแต่ 

อตัราใดจะสงูกวา่ 

(1)  25% หรอื 

(2)  น้ําหนักของทรพัยส์นิทีล่งทุนใน Benchmark +  

      10%  

หมายเหตุ : ในกรณีทรพัยส์นิดงัน้ี ไมม่ขีอ้กําหนดเกีย่วกบั group limit 

1. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพื่อการดาํเนินงานของกองทุน 

2. Derivatives on Organized Exchange 

ส่วนท่ี 3 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีคาํนวณตามประเภททรพัยสิ์น (Product Limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

1 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก B/E หรอื P/N ทีนิ่ตบิุคคลตาม

กฎหมายไทย (ไมร่วมถงึสาขาในต่างประเทศของนิตบิคุคลดงักล่าว) เป็น

ผูอ้อก ผูส้ ัง่จา่ย หรอืคูส่ญัญา ดงัน้ี 

1.1  ธนาคารหรอืสถาบนัการเงนิที่มกีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 

1.2  ธพ. 

1.3  บง. 

1.4  บค. 

1.5  บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั 

(ไมร่วมถงึเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อการ

ดาํเนินงานของกองทุน และทรพัยส์นิทีก่องทุนไดร้บัโอนกรรมสทิธิม์าจาก

คูส่ญัญาตาม Reverse Repo หรอื Securities Lending  หรอื Derivatives)  

-  ทุกประเภทรวมกนัไมเ่กนิ 45% เฉลีย่ในรอบปี

บญัช ีเวน้แต่เป็น MF ทีม่อีายโุครงการ < 1 ปี ให้

เฉลีย่ตามรอบอายกุองทุน  

-  อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บักองทุนทีอ่ายุโครงการ หรอื

อายสุญัญาคงเหลอื ≤ 6 เดอืน  ทัง้น้ี เฉพาะ

กองทุนทีม่อีายทุัง้โครงการหรอื อายทุัง้สญัญา ≥ 

1 ปี  

2 ทรพัยส์นิดงัน้ี 

2.1   B/E P/N หรอื ตราสารทีม่สีญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured 

Note) ทีม่เีงื่อนไขหา้มเปลีย่นมอืแต่กองทุนไดด้าํเนินการใหม้กีาร

รบัโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารทีก่ฎหมายกําหนด 

หรอืมเีงื่อนไขใหก้องทุนสามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได ้

2.2   เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากทีม่รีะยะเวลาการฝากเกนิ 12 

เดอืน  

2.3   total SIP ตามขอ้ 7 ของสว่นน้ี แต่ไมร่วมถงึตราสารหน้ี ตราสารกึง่

หน้ีกึง่ทุน ทีม่ลีกัษณะครบถ้วนดงัน้ี 

2.3.1 มลีกัษณะตาม 6.4.3 ของขอ้ 6 ในส่วนท ี1 : อตัราสว่นการ

ลงทุนทีค่าํนวณตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรอืคู่สญัญา (single 

entity limit) 

2.3.2 ม ีcredit rating อยู่ในระดบัตํ่ากว่า investment grade หรอืไม่

ม ีcredit rating 

รวมกนัไมเ่กนิ 25% 

 

3 หน่วยลงทุน CIS ทีจ่ดัตัง้ตามกฎหมายไทย ไมเ่กนิ 20% 

4 หน่วย Property ไมเ่กนิ 15% 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

5 Reverse Repo ไมเ่กนิ 25% 

6 Securities Lending ไมเ่กนิ 25% 

7 ตราสารดงัน้ี (Total SIP) 

7.1 ทรพัยส์นิตามขอ้ 7 ในส่วนท1ี : อตัราสว่นการลงทุนที่คาํนวณตามผู้

ออกทรพัยส์นิหรอืคูส่ญัญา (single entity limit) 

7.2 ตราสารหน้ี ตราสารกึง่หน้ีกึง่ทุน หรอื Basel lll ทีม่อีนัดบัความ

น่าเชื่อถอืทีต่วัตราสารและ/หรอืผูอ้อกตราสารทีต่ํ่ากวา่ทีส่ามารถ

ลงทุนได ้(non-investment grade / unrated) 

รวมกนัไมเ่กนิ 15% 

 

หมายเหตุ : สาํหรบัการลงทุนในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพื่อการดาํเนินงานของกองทุนไมม่ขีอ้กําหนด 

 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน 

8 Derivatives ดงัน้ี 

8.1  Hedging Limit : การเขา้

ทําธรุกรรม Derivatives ที่

มวีตัถุประสงคเ์พือ่การลด

ความเสีย่ง 

ไมเ่กนิมลูค่าความเสีย่งทีม่อียู ่ 

8.2  Non-Hedging Limit : การ

เขา้ทําธรุกรรม Derivatives 

ทีม่ใิช่เพื่อการลดความเสีย่ง 

Global Exposure Limit OTC Derivatives Limit 

8.2.1  กรณีกองทุนไม่มีการลงทุนแบบซบัซอ้น 

จาํกดั Net Exposure ทีเ่กดิจากลงทุนใน 

Derivatives โดยตอ้งไมเ่กนิ 100% ของ 

NAV 

8.2.2  กรณีกองทุนมีการลงทนุแบบซบัซอ้น จาํกดั 

net exposure ที่เกดิจากการ ลงทุนใน 

Derivatives โดยมลูคา่ความเสยีหายสงูสดุ 

(value-at-risk : VaR) ของกองทุนตอ้งเป็น

ดงัน้ี 

(1)  absolute VaR ≤ 20% ของ NAV  

(2)  relative VaR ≤ 2 เท่าของ VaR ของ 

benchmark 

หมายเหตุ: “การลงทุนแบบซบัซอ้น”  หมายความ

วา่  การลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าทีม่กีลยทุธ์

แบบซบัซอ้น (complex strategic Investment) 

หรอื 

การลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าทีม่คีวาม

ซบัซอ้น (exotic Derivatives) 

ไมเ่กนิ 25% ของ NAV 

ไมใ่ชก้บัการลงทุนของกองทุนดงัน้ี 

(1) กองทุนรวมปิด 

(2) กองทุน buy & hold 

(3) กองทนุทีม่กีารบรหิารจดัการเพื่อ

ไมใ่หม้คีวามเสีย่งดา้นสภาพ

คล่อง เช่น ไดจ้ดัใหม้ขีอ้ตกลง

กบัคูส่ญัญาในการลา้งฐานะของ

สญัญาไดทุ้กขณะตามราคา

ยตุธิรรม (fair value) 

ส่วนท่ี 4 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีคาํนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการท่ีลงทุน (Concentration Limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน  

1 หุน้ของบรษิทัรายใดรายหน่ึง กรณีทีเ่ป็นการลงทุนของ MF  

 ทุกกองทุนรวมกนัภายใต้การจดัการของ บลจ. รายเดยีวกนัตอ้งมจีาํนวนหุน้

ของบรษิทัรวมกนั < 25% ของจาํนวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทันัน้  

2 ตราสารหน้ี ตราสารกึง่หน้ีกึง่ทุน ตราสาร 2.1 ไมเ่กนิ 1 ใน 3 ของมลูค่าหน้ีสนิทางการเงนิ (financial liability) ของผูอ้อกตรา
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน  

Basel III และศุกูกของผูอ้อกรายใดรายหน่ึง  

(ไมร่วมถงึตราสารหน้ีภาครฐัไทยหรอืตราสาร

หน้ีภาครฐัต่างประเทศ) 

สารรายนัน้ ตามทีเ่ปิดเผยไวใ้นงบการเงนิสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชลี่าสดุ 

โดยไมใ่หน้บัรวมมลูค่าหน้ีสนิดงักล่าว ของเจา้หน้ีทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบัผูอ้อก 

เช่น เงนิกูย้มืจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั เป็นตน้ 

ทัง้น้ี ในกรณีที ่ผูอ้อกตราสารไมม่หีน้ีสนิทางการเงนิตามทีเ่ปิดเผยในงบ

การเงนิสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชลี่าสดุ รวมถงึกรณียงัไม่ครบกําหนดการ

จดัทํางบการเงนิในครัง้แรกของผูอ้อกตราสาร ใหใ้ชอ้ตัราส่วนไมเ่กนิ 1 ใน 3 

ของมลูคา่การออกและเสนอขายตราสารตามขอ้น้ี ของผูอ้อกรายนัน้เป็นราย

ครัง้ เวน้แต่ในกรณีทีผู่อ้อกตราสารไดม้กีารยื่นแบบ filing ในลกัษณะเป็น

โครงการ (bond issuance program)ใหพ้จิารณาเป็นรายโครงการ 

2.2 ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามขอ้น้ี โดยเป็นตราสารทีอ่อกใหม่และม ี

credit rating อยูใ่นระดบัตํ่ากวา่ investment grade หรอืไมม่cีredit rating ให้

บลจ. ลงทุนเพื่อกองทนุภายใต้การจดัการของ บลจ.รายเดยีวกนัรวมกนัไมเ่กนิ 

1 ใน 3 ของมลูคา่การออกและเสนอขายตราสารดงักล่าวเป็นรายครัง้ เวน้แต่

กรณีทีผู่อ้อกตราสารไดม้กีารยื่นแบบ filing ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond 

issuance program) ใหพ้จิารณาเป็นรายโครงการ (อตัราสว่นตาม 2.2 ไมใ่ช้

กบักรณีเป็นตราสารทีอ่อกโดยบุคคลดงัน้ี) 

1. ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายวา่ดว้ยธรุกจิสถาบนัการเงนิ 

2. ธนาคารออมสนิ 

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

5. บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยูอ่าศยั 

6. ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม แหง่ประเทศไทย 

7. ธนาคารเพื่อการสง่ออกและนําเขา้แหง่ประเทศไทย 

8. ธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย 

9. บล. 

10.สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 

11.สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะทํานองเดยีวกบับุคคลตาม 1. – 9.) 

3 

 

 

 

 

หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหน่ึง ไมเ่กนิ 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วย CIS ทัง้หมดของ MF หรอืกองทุน CIS 

ต่างประเทศทีอ่อกหน่วยนัน้ อตัราขา้งตน้ไมใ่ชก้บัการลงทุนดงัน้ี 

(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนทีม่ลีกัษณะครบถ้วนดงัน้ี โดยไดร้บัความ

เหน็ชอบจากสาํนกังาน 

(1.1) มขีนาดเลก็ 

(1.2) จดัตัง้ขึน้ใหมโ่ดยมอีายไุมเ่กนิ 2 ปี 

(1.3) เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 

4 หน่วย Property ของกองทุนใด 

กองทุนหน่ึง 

ไมเ่กนิ 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วย Property ทัง้หมดของกองทุน Property ทีอ่อก

หน่วยนัน้  เวน้แต่เป็นหน่วย Property ของกองทุนทีม่ลีกัษณะครบถ้วนดงัน้ี โดย

ไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนกังาน  

(1)  มขีนาดเลก็  

(2)  จดัตัง้ขึน้ใหมโ่ดยมอีายไุมเ่กนิ 2 ปี 

(3)  เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 

“ทัง้น้ี การคาํนวณสดัส่วนตามนโยบายการลงทุนและอตัราสว่นการลงทุน ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน  

เรือ่งการลงทุนของกองทุน” 
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หมายเหตุ: หน้ีสนิทางการเงนิ (financial liability) ใหพ้จิารณาตามมาตรฐานการบญัชทีีผู่อ้อกตราสารดงักล่าวไดจ้ดัทํางบการเงนิตาม

มาตรฐานการบญัชนีัน้ โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่กําหนดโดยคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบญัชตีามกฎหมาย

วา่ดว้ยวชิาชพีบญัช ีหรอืมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่ป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล เช่น International FinancialReporting 

Standards (IFRS) หรอื United States  GenerallyAccepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นตน้ 

ส่วนท่ี 5 : การดาํเนินการเม่ือทรพัยสิ์นท่ีลงทุนขาดคณุสมบติัหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุน 

1.  ในกรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่กําหนด แต่ต่อมาทรพัยส์นิทีล่งทุนมคีุณสมบตัทิีเ่ปลี่ยนแปลงไปจนเป็นเหตุ

ใหข้าดคณุสมบตัใินการเป็นทรพัยส์นิทีก่องทนุสามารถลงทุนไดอ้กีต่อไป บรษิทัจดัการตอ้งดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

(1)  จดัทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกบัชื่อ จํานวน อตัราส่วนการลงทุนและวนัที่ทรพัย์สินขาดคุณสมบตัิ และจดัส่ง

รายงานต่อสํานักงาน รวมทัง้จดัส่งต่อผูดู้แลผลประโยชน์ ภายในวนัทําการถดัจากวนัที่เกดิ ตลอดจนจดัเกบ็สําเนารายงาน

ไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 

(2)  จาํหน่ายทรพัยส์นิที่ขาดคุณสมบตัภิายในโอกาสแรกโดยคาํนึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นสําคญั แต่ตอ้งไม่เกนิกวา่ 90 วนั

นบัแต่วนัทีท่รพัยส์นินัน้ขาดคณุสมบตั ิ 

(3)  เมื่อบรษิทัจดัการสามารถจําหน่ายทรพัย์สนิที่ขาดคุณสมบตั ิหรอืทรพัยส์นิที่ขาดคุณสมบตัิมคีุณสมบตัเิปลี่ยนแปลงไปจน

เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่กําหนดแล้ว บรษิทัจดัการต้องจดัทํารายงานข้อมูลเกี่ยวกบัชื่อ จํานวน อตัราส่วนการลงทุนใน

ทรพัยส์นิดงักล่าว รวมถงึวนัที่ไดจ้ําหน่ายทรพัยส์นินัน้ออกไปหรอืวนัที่ทรพัยส์นิมกีารเปลี่ยนแปลงคุณสมบตั ิแล้วแต่กรณี

และใหจ้ดัสง่รายงานต่อสาํนกังาน รวมทัง้จดัสง่ใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ ภายในวนัทําการถดัจากวนัทีเ่กดิกรณีดงักล่าว  

2.  ในกรณีที่ทรพัย์สนิในขณะที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่กําหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตาม

อตัราสว่นการลงทุนเป็นเวลา 5 วนัทําการตดิต่อกนั โดยมไิดเ้กดิจากการลงทุนเพิม่ บรษิทัจดัการตอ้งดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

(1)  จดัทํารายงานโดยระบุรายละเอยีดเกี่ยวกบัประเภท จาํนวน อตัราสว่นการลงทุน และวนัทีก่ารลงทุนไมเ่ป็นไปตามอตัราสว่น

การลงทุน และจดัส่งรายงานต่อสํานักงาน รวมทัง้จดัส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัทําการนับตัง้แต่วนัครบ

ระยะเวลาดงักล่าว ตลอดจน จดัเกบ็สาํเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 

(2)  ไมล่งทุนเพิม่เตมิในทรพัยส์นิทีเ่กนิอตัราสว่นการลงทุนจนกว่าจะสามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีกํ่าหนด 

(3)  แก้ไขให้เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนที่กําหนดภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นสําคญั   แต่ต้อง

ไมเ่กนิระยะเวลาดงัน้ี เวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 4 ในสว่นน้ี 

(ก)  ภายใน 30 วนันบัแต่วนัสิน้รอบระยะเวลาบญัช ีในกรณีทีไ่มเ่ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนทีค่าํนวณตามประเภท

ทรพัยส์นิ สําหรบัการลงทนุในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก ตัว๋แลกเงนิหรอืตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ตามอตัราสว่น

การลงทุน (Product Limit) 

(ข)  ภายใน 90 วนันบัแต่วนัสุดทา้ยของระยะเวลา 5 วนัทําการดงักล่าว สําหรบักรณีอื่นใดนอกเหนือจากกรณีตามขอ้ (3) 

(ก) เวน้แต่กรณีเป็นกองทุนรวมตลาดเงนิ 

(4)  เมื่อบรษิทัจดัการสามารถแกไ้ขจนเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนทีกํ่าหนดแล้ว บรษิทัจดัการตอ้งจดัทํารายงานขอ้มลู

เกีย่วกบัชื่อ จาํนวน อตัราส่วนการลงทุนในทรพัยส์นิดงักล่าว รวมถงึวนัทีส่ามารถแก้ไขใหเ้ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุ

แลว้แต่กรณี และจดัสง่รายงานต่อสาํนกังาน รวมทัง้จดัสง่ต่อผูด้แูลผลประโยชน์ ภายในวนัทําการถดัจากวนัทีม่กีารแกไ้ขจน

เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนนัน้ 

(5)  ในกรณีทีก่องทุนมหีุน้ของบรษิทัใดโดยไมเ่ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนทีค่าํนวณตามความมสีว่นไดเ้สยีในกจิการทีล่งทุน 

(concentration Limit) ตามทีกํ่าหนดในสว่นที ่4 นอกจากการปฏบิตัติาม (1) (2) (3) และ (4) แล้วบรษิทัจดัการตอ้ง

ดาํเนินการดงัน้ีดว้ย 

(ก)  งดเวน้การใชส้ทิธอิอกเสยีงในหุน้จํานวนที่เกนิอตัราสว่นการลงทุน เวน้แต่กรณีจาํเป็นและสมควรโดยไดร้บัการผอ่นผนั

จากสาํนกังาน 

(ข)  ลดสดัสว่นการถอืหุน้หรอืลดการมอีํานาจควบคมุ หรอืยื่นคาํขอผอ่นผนัการทําคาํเสนอซือ้ ในกรณีทีท่รพัยส์นิเป็นหุน้

ของบรษิทัจดทะเบยีน และการไดม้าซึง่หุน้ของบรษิทัดงักล่าวเป็นผลใหก้องทุนไดม้าหรอืเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทันัน้

จนถงึหรอืขา้มจุดทีต่อ้งทําคาํเสนอซือ้ 
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3.  ในกรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนทีกํ่าหนดแตต่่อมา มกีรณีดงัต่อไปน้ี จนเป็นเหตุใหไ้มเ่ป็นไปตาม

อตัราสว่นการลงทุน ใหบ้รษิทัจดัการปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามขอ้ 2 โดยอนุโลม 

(1) กรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนหรอืไดส้ทิธจิากการเป็นผูถ้อืหลกัทรพัยต์ามสดัสว่นทีม่อียูเ่ดมินัน้ 

(2) กรณีทีก่องทุนไดร้บัทรพัยส์นิมาจากการบรจิาค 

4.  ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสยัหรือเหตุจําเป็นอื่นใดทําให้บริษัทจดัการไม่สามารถดําเนินการแก้ไขเพื่อให้การลงทุนเป็นไปตาม

หลกัเกณฑ์ที่กําหนดในข้อ 1(2) หรอืข้อ 2(3) หรอืบรษิทัจดัการมคีวามเหน็ว่าการดําเนินการดงักล่าวจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้

ลงทุน ใหบ้รษิทัจดัการสามารถใช้ดุลยพนิิจดําเนินการตามความเหมาะสมไดโ้ดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคญั 

และต้องส่งรายงานเกี่ยวกบัการดําเนินการของบรษิทัจดัการในเรื่องดงักล่าวต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วยลงทุน และผู้ดูแล

ผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที่ต้องแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งักล่าวทัง้น้ีในการจดัส่งรายงานดงักล่าว

ใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการสามารถดําเนินการโดยวธิกีารเผลแพรบ่นเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ หรอืวธิกีารอื่นๆ ตามที่

บลจ.กําหนด 

ส่วนท่ี 6 : การดาํเนินการเม่ือการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน 

1.  ในกรณีทีก่องทุนมสีดัสว่นการลงทุนไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน บรษิทัจดัการตอ้ง

ดาํเนินการดงัตอ่ไปน้ี 

(1.1)  จดัทํารายงานเกี่ยวกบัการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทัง้เหตุผลที่ทําให้มกีารลงทุนไม่เป็นไปตาม

นโยบายการลงทุน และจดัส่งรายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทัง้จดัส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวนัทําการถดัจาก

วนัทีไ่มเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจดัเกบ็สาํเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 

(1.2)  ดาํเนินการแก้ไขใหส้ดัส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรอืดาํเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทของ

กองทุน ทัง้น้ี ตามหลกัเกณฑท์ีกํ่าหนดในขอ้ 2 ในสว่นน้ี 

2. ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจดัการ

ดําเนินการแก้ไขสดัส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วนันับแต่วนัที่สดัส่วนการลงทุน

ของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เวน้แต่บรษิทัจดัการจะไดร้บัมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนใหเ้ปลี่ยนแปลงประเภท

ของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดงักล่าว ทัง้น้ีทางบรษิทัจดัการจะไม่นับช่วงระยะเวลา 30 วนันับแต่วนัที่จดทะเบียนเป็น

กองทนุรวม 

ในการเปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหน่ึง บรษิทัจดัการตอ้งจดัใหม้วีธิกีารในการใหส้ทิธแิก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนเดมิ

ในการที่จะออกจากกองทุนรวมก่อนที่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บงัคบั โดยวิธีการดงักล่าวต้องมี

ระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทัง้เมื่อได้รบัมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของ

กองทุนรวมแล้วบริษัทจดัการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการ

เปลี่ยนแปลงดงักล่าวจะมผีลใช้บงัคบั และในกรณีที่ครบกําหนด 90 วนันับแต่วนัที่สดัส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการ

ลงทุน แต่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยงัไม่มผีลใชบ้งัคบั บรษิทัจดัการตอ้งไมเ่สนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

นัน้เพิม่เตมิ 

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

   4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไมม่ ี

   4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไมม่ ี

   4.3. รายละเอยีดเพิม่เตมิ (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : ไมม่ ี

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก : 

5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก : 

-บรษิทัจดัการ 

-ATM 

-หกับญัช ี

-Internet 
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-ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

5.2 รายละเอยีดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

ผูส้ ัง่ซื้อจะต้องเปิดบญัชกีองทุนกบับรษิทัจดัการไว ้เพื่อประโยชน์ในการตดิต่อทํารายการซือ้หรอืขายคนืหน่วยลงทุนของ

กองทุนทุกกองทุนภายใต้การบรหิารของบรษิทัจดัการ โดยผูส้ ัง่ซื้อจะต้องกรอกรายละเอยีดและขอ้ความต่างๆ ในคําขอ

เปิดบญัชีกองทุนอย่างถูกต้องและตามความจรงิ พร้อมทัง้แนบเอกสารประกอบการเปิดบญัชี (บรษิทัจดัการขอสงวน

สทิธใินการพจิารณาเรยีกเอกสารหลกัฐานอื่นๆ ตามทีเ่หน็สมควร) ดงัน้ี 

1.    กรณีบุคคลธรรมดาสญัชาตไิทย 

(1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือสําเนาบัตรประจําตัวพนักงาน

รฐัวสิาหกจิ พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 

ในกรณีที่ใช้สําเนาบตัรประจําตวัข้าราชการ หรอืสําเนาบตัรประจําตวัพนักงานรฐัวสิาหกิจ ต้องแนบสําเนา

ทะเบยีนบา้นพรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้งเป็นเอกสารหลกัฐานเพิม่เตมิดว้ย 

ในกรณีที่เป็นผูเ้ยาวท์ี่ยงัไม่ไดบ้รรลุนิตภิาวะ ใหใ้ช้เอกสารหลกัฐานเป็นสําเนาทะเบยีนบ้านของผูเ้ยาว ์พรอ้ม

ทัง้เอกสารหลกัฐานทีก่ล่าวมาในวรรคหน่ึงและวรรคทีส่องขา้งตน้ของบดิาหรอืมารดาของผูเ้ยาว ์

(2) สาํเนาสมุดบญัชเีงนิฝากธนาคาร (ในกรณีที่มคีวามประสงคจ์ะรบัเงนิคนืในสว่นทีไ่ม่ไดร้บัการจดัสรร หรอืการ

รบัเงนิปันผล โดยการโอนเขา้บญัช)ี พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 

(3) สาํเนาเอกสารแสดงตนอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร  

   2.    กรณีบุคคลธรรมดาสญัชาตติ่างดา้ว 

(1) สาํเนาใบต่างดา้วหรอืสาํเนาหนงัสอืเดนิทาง พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 

(2) สาํเนาสมุดบญัชเีงนิฝากธนาคาร (ในกรณีที่มคีวามประสงคจ์ะรบัเงนิคนืในสว่นที่ไม่ไดร้บัการจดัสรร หรอืการ

รบัเงนิปันผล โดยการโอนเขา้บญัช)ี พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 

(3) สาํเนาเอกสารแสดงตนอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร  

   3.    กรณีคณะบุคคล 

(1) สาํเนาหนงัสอืจดัตัง้คณะบุคคล 

(2) หนงัสอืแสดงความยนิยอมของคณะบุคคลทุกท่านทีแ่ต่งตัง้ผูม้อีํานาจดาํเนินการแทน 

(3) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของคณะบุคคลทุกท่าน 

(4) สาํเนาบตัรประจาํตวัผูเ้สยีภาษใีนนามคณะบุคคล (ในกรณีทีม่คีวามประสงคใ์หห้กัภาษ ีณ ทีจ่า่ย) 

(5) สาํเนาสมุดบญัชเีงนิฝากธนาคาร (ในกรณีที่มคีวามประสงคจ์ะรบัเงนิคนืในสว่นที่ไม่ไดร้บัการจดัสรร หรอืการ

รบัเงนิปันผล โดยการโอนเขา้บญัช)ี 

ทัง้น้ี เอกสารตามขอ้ (1) (2) (4) และ (5) ตอ้งลงนามรบัรองสําเนาถูกตอ้ง โดยมผีูม้อีํานาจลงนามแทนนิตบิุคคลนัน้ 

พรอ้มประทบัตราบรษิทั (ถา้ม)ี สว่นเอกสารตามขอ้ (3) ตอ้งลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้งโดยคณะบุคคลแต่ละราย 

       4.   กรณีนิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนในประเทศไทย 

(1) สาํเนาหนงัสอืรบัรองนิตบิุคคลทีอ่อกโดยกระทรวงพาณิชย ์ทีอ่อกไมเ่กนิ 6 เดอืนก่อนวนัสัง่ซือ้หน่วยลงทุน 

(2) ตวัอยา่งลายมอืชื่อผูม้อีํานาจลงนามแทนนิตบิุคคลและเงื่อนไขในการลงนาม  

(3) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูม้อีํานาจลงนามแทนนิตบิุคคล 

(4) สาํเนาบตัรประจาํตวัผูเ้สยีภาษ ี

(5) หนังสอืมอบอํานาจ (ในกรณีที่ผู้มอีํานาจลงนามแทนนิตบิุคคลไม่ได้เป็นกรรมการผู้มอีํานาจลงนามที่ระบุใน

หนงัสอืรบัรองนิตบิุคคล) 

(6) หนงัสอืแสดงการจดทะเบยีนนิตบิุคคล  สาํหรบันิตบิุคคลทีม่ไิดจ้ดทะเบยีนกบักระทรวงพาณิชย ์

(7) สาํเนาสมุดบญัชเีงนิฝากธนาคาร (ในกรณีที่มคีวามประสงคจ์ะรบัเงนิคนืในสว่นที่ไม่ไดร้บัการจดัสรร หรอืการ

รบัเงนิปันผล โดยการโอนเขา้บญัช)ี 
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ทัง้น้ี เอกสารตามขอ้ (1) (2) (4) (5) (6) และ (7) ต้องลงนามรบัรองสําเนาถูกต้อง โดยมผีูม้อีํานาจลงนามแทนนิติ

บุคคลนัน้ พรอ้มประทบัตราบรษิทั (ถ้าม)ี ส่วนเอกสารตามขอ้ (3) ต้องลงนามรบัรองสําเนาถูกต้องโดยผูม้อีํานาจ

ลงนามแทนนิตบิุคคลแต่ละราย 

       5.   กรณีนิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนในต่างประเทศ 

(1) สาํเนาหนงัสอืสาํคญัการจดัตัง้บรษิทั 

(2) หนงัสอืบรคิณหส์นธ ิ 

(3) ขอ้บงัคบั 

(4) หนงัสอืรบัรองทีอ่อกไมเ่กนิ 12 เดอืนก่อนวนัสัง่ซือ้หน่วยลงทุน 

(5) ตวัอยา่งลายมอืชื่อผูม้อีํานาจลงนามแทนนิตบิุคคลและเงื่อนไขในการลงนาม  

(6) สาํเนาใบต่างดา้วหรอืหนงัสอืเดนิทาง (แลว้แต่กรณี) ของผูม้อีํานาจลงนามแทนนิตบิุคคล 

(7) หนังสอืมอบอํานาจ (ในกรณีที่ผู้มอีํานาจลงนามแทนนิตบิุคคลไม่ได้เป็นกรรมการผู้มอีํานาจลงนามที่ระบุใน

หนงัสอืรบัรองนิตบิุคคล) 

(8) สาํเนาสมุดบญัชเีงนิฝากธนาคาร (ในกรณีที่มคีวามประสงคจ์ะรบัเงนิคนืในสว่นที่ไม่ไดร้บัการจดัสรร หรอืการ

รบัเงนิปันผล โดยการโอนเขา้บญัช)ี 

(9) เอกสารอื่นใดทีกํ่าหนดโดยบรษิทัจดัการ 

ทัง้น้ี เอกสารตามข้อ (1) (2) (3) (4) (5) (7) และ (8) ต้องลงนามรบัรองสําเนาถูกต้อง โดยมผีูม้อีํานาจลงนามแทน

นิติบุคคลนัน้ พร้อมประทับตราบรษิัท (ถ้ามี) ส่วนเอกสารตามข้อ (6) ต้องลงนามรบัรองสําเนาถูกต้องโดยผู้มี

อํานาจลงนามแทนนิตบิุคคลแต่ละราย 

5.2.1   การรบัชําระ และการเกบ็รกัษาเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุน 

(1) ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงนิค่าซื้อครัง้เดียวเต็มจํานวนที่ส ัง่ซื้อ โดยชําระเป็นเงนิสด เงนิโอน เช็ค 

ดราฟต์ หรอืคําสัง่หกับญัชธีนาคาร หรอืวธิอีื่นใดที่บรษิทัจดัการยอมรบั โดยผูส้ ัง่ซื้อจะต้องลงวนัที่ตามวนัที่ที่

ส ัง่ซื้อและขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนาม “บญัชีจองซื้อกองทุน บลจ.พรนิซิเพลิ จํากดั” โดยระบุชื่อ ที่อยู่และ

หมายเลขโทรศพัทข์องผูส้ ัง่ซื้อลงบนดา้นหลงัของเชค็เพื่อความสะดวกในการตดิต่อและเพื่อผลประโยชน์ของผู้

ส ัง่ซือ้หน่วยลงทุน 

กรณีสัง่ซื้อด้วยวิธีอื่นที่มิใช่เงินสด ผู้ส ัง่ซื้อจะต้องลงวนัที่ให้บริษัทจดัการสามารถเรียกเก็บเงินได้ก่อน

ระยะเวลาการเสนอขายครัง้แรกจะสิน้สดุลง ซึง่ “บญัชจีองซือ้กองทุน บลจ.พรนิซเิพลิ จาํกดั” เป็นบญัชกีระแส

รายวนั มดีงัต่อไปน้ี 

ธนาคารกรงุเทพ จาํกดั (มหาชน) สาขาสลีม เลขทีบ่ญัช ี118-3-25977-7 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) สาขาถนนสาทร เลขทีบ่ญัช ี101-3-01170-3 

ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาสวนพลู เลขทีบ่ญัช ี064-1-06299-5 

ธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาถนนสาทร เลขทีบ่ญัช ี170-6-01355-8 

ธนาคารซติีแ้บงก ์สาํนกังานใหญ่ เลขทีบ่ญัช ี0-800464-153 

(2) หลังจากที่บรษิัทจดัการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ผู้จดัจําหน่าย (ถ้ามี) หรือ

ตวัแทน (ถ้าม)ี ได้รบัการสัง่ซื้อหน่วยลงทุน พร้อมทัง้เงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนจากผู้ส ัง่ซื้อแล้ว บรษิทัจดัการ 

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี  ผูจ้ดัจาํหน่าย (ถา้ม)ี  หรอืตวัแทน (ถา้ม)ี จะออกสําเนา

ใบคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้ไวเ้ป็นหลกัฐาน 

(3) ในกรณีทีผู่ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนชําระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุนเป็นเชค็ หรอืดราฟต์ ซึง่ไม่สามารถเรยีกเกบ็เงนิไดใ้น

วนัทีส่ ัง่ซื้อ ไม่วา่ดว้ยเหตุใดกต็าม บรษิทัจดัการจะถอืวา่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทําการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนในวนัทํา

การทีส่ามารถเรยีกเกบ็เงนิได ้

ในกรณีที่วนัทําการที่สามารถเรยีกเกบ็เงนิไดน้ัน้เป็นวนั และ/หรอื เวลาที่ล่วงเลยจากช่วงระยะเวลาการเสนอ

ขายไปแลว้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะระงบัการซือ้หน่วยลงทุนของผูส้ ัง่ซือ้นัน้ 

ในกรณีที่เชค็ หรอืดราฟตด์งักล่าวถูกปฏเิสธการจา่ยเงนิจากธนาคารของผูส้ ัง่ซือ้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่

จะระงบัการขายหน่วยลงทุนใหก้บัผูส้ ัง่ซือ้นัน้ 
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(4) ในการชําระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชําระค่าหน่วยลงทุนดว้ยเงนิจนเตม็จํานวน จะ

หกัลบหน้ีกบับรษิทัจดัการไมไ่ด ้เวน้แต่ผูถ้อืหน่วยลงทุนขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหน่ึงเพื่อซือ้หน่วย

ลงทุนของกองทุนรวมน้ีทีบ่รษิทัจดัการเป็นผูร้บัผดิชอบดําเนินการ บรษิทัจดัการอาจจะดําเนินการใหม้กีารหกั

ลบกลบหน้ีกนักไ็ด ้

(5) ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่ได้ทําการสัง่ซื้อหน่วยลงทุน และได้ชําระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้วจะ

เพกิถอนการสัง่ซื้อหน่วยลงทุน และ/หรอื ขอคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได ้เวน้แต่จะไดร้บัอนุมตัจิากบรษิทั

จดัการเป็นกรณีพเิศษ 

(6) บรษิทัจดัการจะนําเงนิที่ได้รบัจากการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนเก็บรกัษาไว้ในบญัชีเงนิฝากที่บรษิทัจดัการเปิดไว้

เพื่อการน้ี ซึง่ดอกผล (ถา้ม)ี ในช่วงดงักล่าวทัง้หมดจะนําเขา้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน 

   5.2.2   การจดัสรรหน่วยลงทุน 

ในกรณีที่การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกมผีูส้ ัง่ซื้อไม่เกนิเงนิทุนจดทะเบยีนของโครงการ ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะ

ได้รบัการจดัสรรหน่วยลงทุนตามจํานวนที่ส ัง่ซื้อ หลงัจากที่บรษิัทจดัการได้รบัชําระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็ม

จํานวนแล้ว โดยจํานวนหน่วยลงทุนที่ผู้ส ัง่ซื้อจะได้รบัการจดัสรรจะคํานวณจากจํานวนเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนที่

ได้รบัชําระหารด้วยราคาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก โดยจํานวนหน่วยลงทุนที่ได้รบัจดัสรรจะคํานวณเป็น

ทศนิยม 4 ตําแหน่ง 

ในกรณีที่มกีารสัง่ซือ้หน่วยลงทุนเกนิกว่าเงนิทุนจดทะเบยีนของโครงการ การจดัสรรหน่วยลงทุนใหอ้ยู่ในดลุยพนิิจ

ของบรษิทัจดัการ โดยใช้หลกัการ “สัง่ซื้อก่อน ไดก่้อน” ตามวนัและเวลาที่ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วย

ลงทุนได้รบัใบคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนพร้อมเงนิค่าซื้อเต็มจํานวน ในกรณีที่ส ัง่ซื้อพร้อมกนั และมีหน่วยลงทุนไม่

เพยีงพอต่อการจดัสรร บรษิทัจดัการจะพจิารณาจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้ตามสดัส่วนจาํนวนหน่วยลงทุนที่

ส ัง่ซื้อ (Pro Rata) ทัง้น้ี บรษิทัจดัการสงวนสทิธทิี่จะจดัสรรหรอืไมจ่ดัสรรหน่วยลงทุนบางสว่นหรอืทัง้หมดกไ็ด ้โดย

ไมจ่าํเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

สทิธขิองผู้ถอืหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้ หลงัจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนไดบ้นัทกึขอ้มูลการซื้อหน่วยลงทุนของผู้

ส ัง่ซื้อในสมุดทะเบยีนผู้ถอืหน่วยลงทุนแล้วเท่านัน้ โดยนายทะเบยีนจะออกและจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วย

ลงทุน/ใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบกํากบัภาษใีหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน โดยทางไปรษณีย ์ภายใน 15 วนัทําการนับแต่วนัทํา

การถดัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

     5.2.3 การคนืเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีต่างๆ ภายใต้เงื่อนไขที่กําหนด

ดงัต่อไปน้ี 

(1) กรณีที่การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนในการเสนอขายนัน้ไม่ได้รบัการจดัสรรหน่วยลงทุน ไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วน

นอกเหนือจากกรณีตาม (2) ขา้งล่าง 

บรษิทัจดัการจะดําเนินการจดัส่งเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนคนืใหแ้ก่ผูซ้ื้อหน่วยลงทุนโดยการนําฝากเงนิดงักล่าว

เข้าบญัชีเงนิฝากของผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุน หรอืชําระเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะให้แก่ผู้ส ัง่ซื้อภายใน  1 เดือน

นับตัง้แต่วนัทําการถดัจากวนัสิน้สุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกตามสดัส่วนของเงนิค่าซื้อ

หน่วยลงทุน อน่ึง สําหรบัดอกเบี้ยหรอืผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกดิขึ้นจากเงนิที่ได้รบัจากการสัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

(ถา้ม)ี บรษิทัจดัการจะนํารวมเขา้เป็นทรพัยส์นิของกองทุน 

(2) ในกรณีที่มกีารจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดเกินกว่าหน่ึงในสาม ของจํานวน

หน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทัง้หมด หรอืในกรณีที่บรษิทัจดัการต้องยุติโครงการหลงัจากสิ้นสุดระยะเวลา

การเสนอขายครัง้แรกเน่ืองจากไม่สามารถจําหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนได้ถึง 35 ราย หรอืขายหน่วย

ลงทุนใหแ้ก่ประชาชนไดถ้งึ 35 ราย แต่มมีลูคา่หน่วยลงทุนที่ขายไดแ้ลว้ทัง้หมดตํ่ากว่า 50 ล้านบาท หรอืขาย
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หน่วยลงทุนใหแ้ก่ประชาชนไดถ้งึ 35 ราย แต่มมีูลคา่หน่วยลงทุนที่ขายไดแ้ลว้ทัง้หมดตํ่ากวา่ 1,000 ลา้นบาท 

และบรษิทัจดัการประสงคจ์ะยตุโิครงการหลงัจากสิน้สุดระยะเวลาเสนอขายครัง้แรก 

บรษิทัจดัการจะดําเนินการจดัส่งเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนพร้อมผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกดิขึน้จากเงนิที่ได้รบัจาก

การจําหน่ายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยการนําฝากเงนิดงักล่าวเข้าบญัชีเงนิฝากของผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุน หรอื

ชําระเป็นเช็คขดีคร่อมเฉพาะให้แก่ผู้ส ัง่ซื้อภายใน 1 เดอืนนับตัง้แต่วนัทําการถดัจากวนัสิ้นสุดระยะเวลาการ

เสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกตามสดัส่วนของเงนิค่าซือ้หน่วยลงทนุ และหากบรษิทัจดัการไม่สามารถคนืเงนิ

และผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลาดงักล่าวได้อนัเน่ืองจากความผิดพลาดของบริษัทจดัการเอง บริษัท

จดัการจะชําระดอกเบีย้ในอตัราไม่ตํ่ากวา่รอ้ยละ 7.50 ต่อปีนับตัง้แต่วนัถดัจากวนัที่ครบกําหนดเวลาดงักล่าว 

ทัง้น้ี เวน้แต่สาํนกังาน จะพจิารณาผอ่นผนั สัง่การเป็นอยา่งอื่น 

     5.2.4 เงื่อนไขการขายหน่วยลงทนุ 

บรษิทัจดัการและ/หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนขอสงวนสทิธทิี่จะปฏิเสธ และ/หรอืระงบัการ

สัง่ซือ้หน่วยลงทุนทัง้หมดหรอืบางสว่น ในกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

(1) กรณีที่การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้มผีลทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซิเพลิ ดชันีธุรกจิพลงังาน

และธุรกจิปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ ์เกนิกวา่จํานวนหน่วยลงทุนของโครงการตามที่ได้รบัอนุมตัิจากสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(2) กรณีเอกสารหรอืขอ้มูลทีบ่รษิทัจดัการและ/หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนไดร้บัจากผูส้ ัง่ซื้อ

หน่วยลงทุนไมถู่กตอ้งตามความเป็นจรงิหรอืไมค่รบถว้น 

(3) กรณีบรษิทัจดัการและ/หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเกดิข้อสงสยัว่าการซื้อหน่วยลงทุน

ของผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนไมโ่ปรง่ใส เช่น อาจเป็นการฟอกเงนิ เป็นตน้ 

(4) กรณีอื่นใดที่บรษิทัจดัการเหน็สมควร เช่น ในกรณีที่บรษิทัจดัการเหน็ว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุนรวมหรอืผู้

ถอืหน่วยลงทุน หรอืกรณีที่การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนอาจก่อใหเ้กดิปัญหาในการบรหิารกองทุนหรอืก่อให้เกดิผล

เสยีหายต่อกองทุน เป็นต้น ทัง้น้ี เพื่อเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน และชื่อเสยีง

ของบรษิทัจดัการเป็นหลกั 

(5)  กรณีที่มผีูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจนอาจทําใหก้ารจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดเกนิ

กวา่หน่ึงในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมด 

บรษิทัจดัการจะถอืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทุนไดศ้กึษา เขา้ใจ และยนิดทีีจ่ะปฏบิตัติามนโยบาย รายละเอยีด และ วธิกีารเงื่อนไข 

ต่างๆทีกํ่าหนดในโครงการน้ีแลว้ 

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการแก้ไขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนรวมหรอืวธิกีารจดัการกองทุนรวมเกี่ยวกบัการ

เปลี่ยนแปลงวนั เวลาทําการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และวธิปีฏบิตัทิี่เกี่ยวขอ้ง โดยถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อื

หน่วยลงทุนแลว้ ทัง้น้ี จะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน 

6. การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก : 

-Internet 

-บรษิทัจดัการ 

-ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

-หกับญัช ี

-หรอืวธิกีารอื่นๆ เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

6.2 รายละเอยีดการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก 

บรษิทัจดัการจะดาํเนินการขายหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดงัต่อไปน้ี 
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ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนที่ยงัไม่เคยมบีญัชีผู้ถือหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการ จะต้องเปิดบญัชีผู้ถือหน่วยลงทุนก่อน โดยเป็นไป

ตามทีกํ่าหนดในขอ้ 6.2.6. เรื่อง “การเปิดบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุน” 

ช่องทางการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก มดีงัน้ี 

1)  บรษิทัจดัการ 

2)  ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

3)  ระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัขิองบรษิทัจดัการ 

4)  อนิเตอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

หรอืวธิกีารอื่นๆ เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเปลี่ยนแปลง ปรบัปรุง ช่องทาง วธิกีาร และ/หรอื เงื่อนไขเกี่ยวกบัการเสนอขายหน่วย

ลงทุนภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก รวมถงึบรกิารใดๆ ที่เกี่ยวขอ้ง โดยถอืว่าได้รบัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วย

ลงทุนแลว้ ซึง่บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไมน้่อยกวา่ 15 วนัก่อนวนัที่มกีารเปลีย่นแปลงดงักล่าวผา่น

เวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

      6.2.1 วธิกีารขอรบัหนงัสอืชีช้วน ใบคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ใบคาํขอเปิดบญัชกีองทุน  

 ผูส้นใจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน สามารถตดิต่อขอรบัหนังสอืชี้ชวนส่วนสรปุขอ้มลูสําคญั หนังสอืชีช้วนส่วนขอ้มูล  

 โครงการ ใบคําขอเปิดบญัชีกองทุน ใบคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ได้ที่ที่ทําการทุกแห่งของบรษิทัจดัการ และ/หรอืสถานที ่ 

 ตดิต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื ในวนัและเวลาทําการตามปกตขิองบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการ  

 ขายหรอืรบัซือ้คนื รวมถงึเรยีกขอ้มลูผา่นเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

      6.2.2 วธิกีารสัง่ซือ้หน่วยลงทุน 

     6.2.2.1. การกําหนดราคาขายหรอืราคาสัง่ซือ้หน่วยลงทุน 

   การกําหนดราคาหน่วยลงทุนที่เสนอขายหลงัจากที่มกีารปิดการเสนอขายครัง้แรกไปแล้ว บรษิทัจดัการจะใช ้

   มลูคา่หน่วยลงทุน ณ สิน้วนัทําการขายหน่วยลงทุน เป็นเกณฑใ์นการคาํนวณราคาขายและจํานวนหน่วยลงทุนที ่

   ผูซ้ือ้จะไดร้บั ซึง่จะเป็นมลูคา่หน่วยลงทุน และราคาขายหน่วยลงทุนทีร่บัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์แล้ว 

   ราคาขายหน่วยลงทุน    = มลูคา่หน่วยลงทุน ณ สิน้วนัทําการขายหน่วยลงทุน 

บวกดว้ย คา่ธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) (ถา้ม)ี 

     6.2.2.2. วธิกีารสัง่ซือ้หน่วยลงทุนหลงัปิดการเสนอขายครัง้แรก 

                           6.2.2.2.1 วธิกีารสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผา่นบรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

  ก)  ขัน้ตอนและวธิกีาร 

     ผูส้นใจสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บรษิทัจดัการหรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถ้าม)ี   

     ไดทุ้กวนัทําการ ในเวลา 8.30 น. ถงึ 15.30 น.  

(1) ในการสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ผูล้งทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนได ้โดยกรอกรายละเอยีดต่างๆ 

ในใบคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วนและชดัเจน โดยผูล้งทุนจะต้องชําระเงนิค่าซื้อ

หน่วยลงทุนเตม็จํานวน ณ บรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถ้าม)ี โดย

ไมกํ่าหนดจาํนวนขัน้ตํ่า 

ทัง้น้ี หากเป็นการสัง่ซื้อในครัง้แรกของผูล้งทุน ผู้ลงทุนจะต้องสัง่ซื้อหน่วยลงทุนเป็นมูลค่า

ไม่ตํ่ากว่า 1,000 บาท (หน่ึงพนับาท) เป็นมูลค่าที่รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

แลว้ (ถา้ม)ี 

บรษิทัจดัการอาจยกเวน้มูลค่าขัน้ตํ่าสําหรบัการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนครัง้แรกขา้งต้นให้กบั ผู้

ลงทุนบางรายได้ โดยบรษิทัจดัการไม่จําเป็นต้องประกาศให้ทราบล่วงหน้า  ทัง้น้ี      ใช้

สาํหรบัการสง่เสรมิการขายเท่านัน้ 



 

กองทนุเปิดพรนิซเิพลิ ดชันีธรุกจิพลงังานและธุรกจิปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ ์  -หน้า 28- 

(2) ผู้ส ัง่ซื้อจะต้องชําระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมทัง้จํานวนให้แก่บรษิทัจดัการ 

หรอืผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืน โดยกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบคําสัง่ซื้อหน่วย

ลงทุนใหถู้กตอ้งครบถว้นชดัเจน 

(3) ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศต่าง ๆ จะต้องเป็นผู้รบัภาระในเรื่องของ

ขอ้กําหนด กฎระเบยีบ และภาษตี่าง ๆ ทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน

เอง 

(4) ในกรณีที่ผู้ส ัง่ซื้อได้ส่งคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและเอกสารหลกัฐานของผู้ส ัง่ซื้อพร้อมรบัรอง

สาํเนาถูกต้อง (ถ้าม)ี ใหแ้ก่บรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทางโทรสาร 

และ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถยืนยนัแหล่งที่มาได้ ผู้ส ัง่ซื้อตกลงส่งต้นฉบับ

เอกสารทุกฉบบัใหแ้ก่บรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืภายใน 7 วนั นับ

แต่วนัที่มีการส่งคําสัง่ซื้อทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นนัน้ ทัง้น้ี หาก

ปรากฎในภายหลงัว่าขอ้ความหรอืขอ้มูลตามเอกสารที่ไดร้บัและเอกสารต้นฉบบัไม่ตรงกนั 

หรือ บริษัทจดัการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนไม่ได้รบัเอกสารต้นฉบบั และ

บรษิทัจดัการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนได้ดําเนินการตามข้อมูลที่ได้รบัทาง

โทรสารและ/หรอืช่องทางอเิล็กทรอนิกสอ์ื่นนัน้แล้ว  บรษิทัจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขาย

หรอืรบัซื้อคนืจะถือว่าผู้ส ัง่ซื้อได้ให้ความเหน็ชอบในการดําเนินการตามข้อมูลที่ได้รบัทาง

โทรสารและ/หรอืช่องทางอเิลก็ทรอนิกสอ์ื่นนัน้แลว้ 

ทัง้น้ี หากขอ้มลูที่ไดร้บัไมช่ดัเจนหรอืไม่ครบถ้วน และบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขาย

หรอืรบัซือ้คนืไดแ้จง้ใหผู้ส้ ัง่ซือ้ทราบแต่ไม่ไดร้บัการแกไ้ขหรอืยนืยนัจากผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุน 

บรษิัทจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนสงวนสิทธิที่จะไม่รบัคําสัง่ซื้อหน่วย

ลงทุนดงักล่าว 

ข) การรบัชําระคา่ซือ้หน่วยลงทุน 

(1) ผูส้ ัง่ซือ้สามารถชําระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุนครัง้เดยีวเตม็จํานวนที่ส ัง่ซื้อ โดยชําระเป็นเงนิสด 

เงนิโอน เช็ค ดราฟต์ หรอืคําสัง่หกับญัชีธนาคารหรือวธิีการอื่นใดที่บรษิทัจดัการยอมรบั 

โดยผูส้ ัง่ซื้อจะต้องลงวนัที่ตามวนัทีท่ี่ส ัง่ซื้อและขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนาม “บญัชจีองซื้อ

กองทุน บลจ.พรนิซเิพลิ จํากดั” โดยระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศพัท์ของผูส้ ัง่ซื้อลงบน

ด้านหลงัของเช็ค เพื่อความสะดวกในการติดต่อ และเพื่อผลประโยชน์ของผู้ส ัง่ซื้อหน่วย

ลงทุน 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรอืเพิม่เตมิบญัชจีองซื้อหน่วยลงทุนใน

อนาคต โดยไม่ถอืว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบรษิทัจดัการจะแจ้งใหผู้้ลงทุนทราบผ่าน

เวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ www.principal.th หรอืช่องทางอื่นใดทีจ่ะกําหนดต่อไป 

(2)  กรณีสัง่ซือ้หน่วยลงทุนดว้ยเงนิสด เงนิโอนผา่นเครื่องเอทเีอม็ หรอืผ่านระบบบรกิารธนาคาร

ทางโทรศพัท์ หรอืผ่านระบบอินเตอรเ์น็ทแบ็งกิ้ง หรอื Bill Payment ของธนาคารที่บรษิทั

จดัการกําหนด  

 หากการทํารายการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนก่อนเวลา 15.30 น. ในวนัทําการซื้อให้ถือเป็น

รายการของวนัทําการซื้อนัน้ในราคาขายหน่วยลงทุนที่คํานวณได ้ณ สิน้วนัทําการซื้อ

นัน้ ซึ่งเป็นราคาที่รบัรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ทัง้น้ีบรษิัทจดัการจะใช้มูลค่า

หน่วยลงทุนที่คํานวณไดเ้มื่อสิน้วนัทําการซื้อเป็นเกณฑใ์นการคํานวณราคาขายหน่วย

ลงทุน โดยบรษิทัจดัการจะคดิคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนตามที่ระบุไวใ้นขอ้ 23 

“ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรยีกเก็บจากผูส้ ัง่ซื้อหรอืผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุน

รวม” 



 

กองทนุเปิดพรนิซเิพลิ ดชันีธรุกจิพลงังานและธุรกจิปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ ์  -หน้า 29- 

การทํารายการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนหลงัเวลา 15.30 น. ในวนัทําการซือ้ใหถ้อืเป็นรายการ

ของวนัทําการซื้อถดัไปในราคาขายหน่วยลงทุนที่คํานวณได้ ณ สิ้นวนั    ทําการซื้อ

ถดัไปนัน้ 

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการขยายเวลาในการเสนอขายหน่วยลงทุนดงักล่าว 

ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการนับแต่วนัที่ได้แจ้งการ

เปลี่ยนแปลงเวลาดงักล่าวต่อสํานักงาน ก.ล.ต. แล้ว โดยจะตดิประกาศไวท้ี่สํานักงาน

ของบรษิทัจดัการ และผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี 

 ผูล้งทุนทีป่ระสงคจ์ะใช้บรกิาร การชําระเงนิโดยอตัโนมตั ิผา่นระบบธนาคาร จะตอ้งยื่น

หนังสอืยนิยอมให้หกับญัชเีงนิฝาก (ระบบ ATS)  (ถ้าม)ี เพื่อชําระค่าซื้อหน่วยลงทุน 

หลงัจากบรษิทัไดต้รวจสอบความถูกตอ้งขอหนงัสอืยนิยอมดงักล่าวกบัธนาคารเจา้ของ

บญัชแีล้ว จะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนที่ขอใช้บรกิารทราบทางไปรษณียห์รอืดว้ยวธิกีาร

อื่นใดใหผู้ล้งทุนทราบก่อนเริม่ใชบ้รกิาร 

กรณีสัง่ซือ้หน่วยลงทุนดว้ยเชค็หรอืดราฟท ์ 

 การทํารายการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนก่อนเวลา เคลียร์ริง่เช็คของแต่ละธนาคาร ในวนัทํา

การซื้อให้ถอืเป็นรายการของวนัทําการซื้อนัน้ในราคาขายหน่วยลงทุนที่คาํนวณได ้ณ 

สิ้นวนัทําการซื้อนัน้ ซึ่งเป็นราคาที่รบัรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ทัง้น้ีบริษัท

จดัการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คํานวณได้เมื่อสิ้นวนัทําการซื้อเป็นเกณฑ์ในการ

คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน โดยบริษทัจดัการจะคิดค่าธรรมเนียมการขายหน่วย

ลงทุนตามที่ระบุไวใ้นข้อ 23 “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซื้อหรอืผู้

ถอืหน่วยลงทุนและกองทุนรวม” 

 การทํารายการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนหลงัเวลา เคลยีรร์ิง่เชค็ของแต่ละธนาคารในวนัทําการ

ซื้อให้ถอืเป็นรายการของวนัทําการซื้อถดัไปในราคาขายหน่วยลงทุนที่คํานวณได ้ณ 

สิน้วนัทําการซือ้ถดัไปนัน้ 

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการขยายเวลาในการเสนอขายหน่วยลงทุนดงักล่าว ซึ่ง

บรษิทัจดัการจะแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัทําการนับแต่วนัที่ได้แจ้งการเปลี่ยนแปลง

เวลาดงักล่าวต่อสํานักงาน ก.ล.ต. แล้ว โดยจะติดประกาศไว้ทีส่ํานกังานของบรษิทัจดัการ 

และผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี 

(3) ในกรณีที่ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนชําระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเชค็ หรอืดราฟต ์ซึง่ไม่สามารถ

เรยีกเกบ็เงนิไดใ้นวนัที่ส ัง่ซื้อไม่ว่าดว้ยเหตุผลใดกต็าม บรษิทัจดัการจะถือว่าผูส้ ัง่ซื้อหน่วย

ลงทุนทําการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนในวนัทําการที่สามารถเรยีกเก็บเงนิได้ในราคาขายหน่วย

ลงทุนทีค่าํนวณได ้ณ สิน้สิน้ทําการทีเ่รยีกเกบ็เงนิได ้

ในกรณีที่เช็ค หรอืดราฟต์ ดงักล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงนิจากธนาคารของผู้ส ัง่ซื้อ บรษิทั

จดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะระงบัการขายหน่วยลงทุนใหก้บัผูส้ ัง่ซือ้นัน้ 

(4) ในการชําระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงนิจนเตม็จํานวน จะหกั

กลบลบหน้ีกบับรษิทัจดัการไม่ได ้เวน้แต่เป็นการขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้

การบรหิารจดัการของบรษิทัจดัการกองทุนรวมหน่ึงเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ี 

บรษิทัจดัการอาจดาํเนินการใหม้กีารหกักลบกนักไ็ด ้ 

อน่ึง ผูส้ ัง่ซื้อที่ไดท้ําการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและไดช้ําระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุนเตม็ตามจํานวน

แล้ว และ/หรอื เพกิถอนการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะขอคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่

จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการ ซึ่งขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจในการพจิารณาของบรษิทัจดัการ

เป็นรายกรณี 
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(5) หลงัจากที่บรษิทัจดัการหรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถ้าม)ี ได้รบัคําสัง่ซื้อหน่วย

ลงทุน พรอ้มทัง้เงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุนจากผูส้ ัง่ซื้อแล้ว บรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขาย

หรอืรบัซือ้คนืจะสง่มอบสาํเนาคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน  

(6) นายทะเบยีนหน่วยลงทุน ซึ่งไดร้บัมอบหมายจากบรษิทัจดัการจะจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธิ

ในหน่วยลงทุน/ใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบกํากบัภาษ ี และ/หรอืเอกสาร/ หรอืขอ้ความใดซึ่งไม่จํากดั

รูปแบบและวิธกีารอนัสามารถเป็นหลกัฐานยืนยนัการทํารายการสัง่ซื้อขายหน่วยลงทุน

ดงักล่าวได้  ให้แก่ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนภายใน 4 วนัทําการนับแต่วนัทําการถดัจากวนัที่ซื้อ

ขายหน่วยลงทุน 

6.2.2.2.2. วธิกีารสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผา่นอนิเทอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

ก)  ขัน้ตอนและวธิกีาร 

 (1) ผูท้ี่ประสงคจ์ะสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทางอนิเทอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการ จะต้องกรอกแบบฟอรม์

ขอใช้บรกิารผ่านเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ www.principal.th หรอืตดิต่อขอรบัแบบฟอรม์

ดังกล่าวได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน พร้อมสําเนาบัตร

ประชาชนรวมทัง้หนังสอืยนิยอมให้หกับญัชีเงนิฝาก (ระบบ ATS) (ถ้าม)ี เพื่อชําระค่าซื้อ

หน่วยลงทุน หลงัจากนัน้บรษิทัจะจดัส่งชื่อผู้ใช้และรหสัผ่านให้กบัผู้ถอืหน่วยลงทุนที่ขอใช้

บรกิารทางไปรษณีย์ลงทะเบียน และ/หรอืวธิีการอื่นใดที่บรษิทัจดัการกําหนดและเห็นว่า

เหมาะสมโดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูส้ ัง่ซือ้  

(2) ในการเขา้มาใช้บรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางอนิเทอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการครัง้แรก ระบบ

จะให้ผู้ถอืหน่วยลงทุนทําการเปลี่ยนแปลงรหสัผ่านที่ได้รบัเป็นรหสัผ่านใหม่เสยีก่อนจงึจะ

สามารถใชบ้รกิารได ้

(3) ผูถ้อืหน่วยจะทําการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางอนิเทอรเ์น็ตของ

บริษัทจดัการได้โดยเข้าสู่ระบบการซื้อขายโดยผ่านทาง www.principal.th” ของบรษิัท

จดัการ ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง  

(4) การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษทัจดัการ

จะต้องสัง่ซื้อหน่วยลงทุนเป็นมูลค่าไม่ตํ่ากว่า 1,000 บาท (หน่ึงพนับาท) สําหรบัการสัง่ซื้อ

ครัง้แรก และไม่เกินกว่าจํานวนที่ระบบกําหนด ซึ่งเป็นมูลค่าที่รวมค่าธรรมเนียมการขาย

หน่วยลงทุนแลว้ (ถา้ม)ี โดยไมจ่าํกดัจาํนวนครัง้การทํารายการต่อวนั 

ข) การรบัชําระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุน 

(1) ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนต้องชําระเงนิโดยการหกับญัชเีงนิฝาก (ระบบ ATS) และ/หรอืวธิกีารอื่น

ใดที่บรษิทัจดัการกําหนด ผูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งทํารายการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนใหเ้สรจ็สมบรูณ์

ภายใน 15.30 น. ของวนัทําการซือ้หน่วยลงทุน 

(2) การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนภายในเวลาที่กําหนดในขอ้ (1) ขา้งต้นของวนัทําการซื้อขายให้ถอืว่า

เป็นการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนในวนัทําการซื้อขายนัน้ ในราคาขายหน่วยลงทุนที่คํานวณได้ ณ 

สิน้วนัทําการซือ้ขายซึง่เป็นราคาทีร่บัรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์แลว้ 

การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนหลงัเวลาที่กําหนด หรอืในวนัหยุดทําการซื้อขายให้ถอืเป็นการสัง่ซื้อ

หน่วยลงทุนในวนัทําการซื้อขายถดัไป ในราคาขายหน่วยลงทุนที่คํานวณได้ ณ สิ้นวนัทํา

การซือ้ขายถดัไปซึง่เป็นราคาทีร่บัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์แล้ว 

(3) คําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบรษิทัจดัการไดเ้รยีกเก็บเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็ม

จํานวน และไดห้ลกัฐานจนครบถ้วนแล้ว ทัง้น้ีผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วย

ลงทุนทางอินเทอร์เน็ต อาจมีภาระค่าธรรมเนียมที่ เกี่ยวข้องของธนาคาร โดยเป็น

คา่ธรรมเนียมตามอตัราเงื่อนไขทีแ่ต่ละธนาคารเรยีกเกบ็ 
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(4) กรณีชําระเงินโดยการหักบัญชีเงินฝาก (ระบบ ATS) ที่ระบุไว้ในแบบคําขอใช้บรกิาร

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ถ้ามี) หากเงนิในบญัชีไม่เพียงพอ บรษิทัจดัการจะยกเลิกคํา

สัง่ซือ้หน่วยลงทุนนัน้โดยไมห่กัเงนิจากบญัชเีงนิฝากของผูส้ ัง่ซือ้นัน้ 

(5) นายทะเบยีนหน่วยลงทุนซึ่งไดร้บัมอบหมายจากบรษิทัจดัการ จะจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธิ

ในหน่วยลงทุน/ใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบกํากบัภาษี และ/หรอืเอกสาร/ หรอืขอ้ความใดซึ่งไมจ่ํากดั

รูปแบบและวิธีการอนัสามารถเป็นหลกัฐานยืนยนัการทํารายการสัง่ซื้อขายหน่วยลงทุน

ดงักล่าวได้  ให้แก่ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนภายใน 4 วนัทําการนับแต่วนัทําการถดัจากวนัที่ซื้อ

ขายหน่วยลงทุน 

ค) เงื่อนไขการใชบ้รกิาร 

(1) เอกสารใบบนัทกึรายการทีอ่อกโดยเครื่องพมิพข์องผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนเป็นเพยีงเอกสารการ

บันทึกรายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลักฐานการทํารายการอย่างสมบูรณ์ บริษัทจดัการจะถือ

หลกัฐานทีป่รากฏอยูก่บับรษิทัจดัการเป็นหลกัฐานในการทํารายการที่สมบูรณ์ และใชอ้้างองิ

ได ้

(2) การซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ต หากเกิดข้อผดิพลาด

จากระบบการใหบ้รกิาร บรษิทัจดัการจะดําเนินการตรวจสอบและแกไ้ขขอ้ผดิพลาดดงักล่าว

ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 30 วนันบัจากวนัทีไ่ดร้บัแจง้จากผูถ้อืหน่วยลงทุน 

6.2.2.2.3. วธิกีารสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผา่นทางระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัขิองบรษิทัจดัการ 

ก) ขัน้ตอนและวธิกีาร 

(1) ผูท้ี่ประสงคจ์ะสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่านบรกิารซือ้ขายหน่วยลงทุนผา่นระบบโทรศพัท์อตัโนมตัิ

ของบริษัทจดัการ จะต้องกรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการผ่านเว็บไซด์ของบริษัทจดัการ 

www.principal.th หรอืตดิต่อขอรบัแบบฟอร์มดงักล่าวได้ที่บรษิทัจดัการ หรอืผู้สนับสนุน

การขายหรอืรบัซื้อคืน พร้อมสําเนาบตัรประชาชน รวมทัง้หนังสือยินยอมให้หกับญัชีเงนิ

ฝาก (ระบบ ATS) (ถ้าม)ี เพื่อชําระคา่ซือ้หน่วยลงทุน หลงัจากนัน้บรษิทัจะจดัส่งชื่อผูใ้ช้และ

รหสัผ่านให้กบัผูถ้อืหน่วยลงทุนที่ขอใช้บรกิารทางไปรษณียล์งทะเบียน และ/หรอืวธิกีารอื่น

ใดทีบ่รษิทัจดัการกําหนดและเหน็วา่เหมาะสมโดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูส้ ัง่ซือ้ 

(2) ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะทําการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผา่นบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศพัท์

อตัโนมตัขิองบรษิทัจดัการทีห่มายเลขโทรศพัท ์0-2352-4000 กด 2 ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง   

(3) การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์อตัโนมตัิของบรษิัท

จดัการจะต้องสัง่ซื้อหน่วยลงทุนเป็นมลูค่าไมต่ํ่ากว่า 1,000 บาท (หน่ึงพนับาท) สําหรบัการ

สัง่ซื้อครัง้แรก และไม่เกนิกว่าจํานวนที่ระบบกําหนด ซึ่งเป็นมลูค่าที่รวมค่าธรรมเนียมการ

ขายหน่วยลงทุนแลว้ (ถา้ม)ี โดยไมจ่าํกดัจาํนวนครัง้การทํารายการต่อวนั 

ข) การรบัชําระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุน 

(1) ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนต้องชําระเงนิโดยการหกับญัชเีงนิฝาก (ระบบ ATS) และ/หรอืวธิกีารอื่น

ใดทีบ่รษิทัจดัการกําหนด ผูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งทํารายการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนใหเ้สรจ็สมบูรณ์

ภายใน 15.30 น. ของวนัทําการซือ้หน่วยลงทุน  

(2) การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนภายในเวลาที่กําหนดในขอ้ (1) ขา้งต้นของวนัทําการซื้อขายให้ถอืว่า

เป็นการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนในวนัทําการซื้อขายนัน้ ในราคาขายหน่วยลงทุนที่คํานวณได้ ณ 

สิน้วนัทําการซือ้ขายซึง่เป็นราคาทีร่บัรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์แลว้ 

การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนหลงัเวลาที่กําหนด หรอืในวนัหยุดทําการซื้อขายให้ถอืเป็นการสัง่ซื้อ

หน่วยลงทุนในวนัทําการซื้อขายถดัไป ในราคาขายหน่วยลงทุนที่คํานวณได้ ณ สิ้นวนัทํา

การซือ้ขายถดัไปซึง่เป็นราคาทีร่บัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์แล้ว 
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(3) คําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบรษิทัจดัการไดเ้รยีกเก็บเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็ม

จํานวน และไดห้ลกัฐานจนครบถ้วนแล้ว ทัง้น้ีผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วย

ลงทุนทางโทรศัพท์อตัโนมตัิ อาจมีภาระค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องของธนาคาร โดยเป็น

คา่ธรรมเนียมตามอตัราเงื่อนไขทีแ่ต่ละธนาคารเรยีกเกบ็ 

(4) บรษิทัจดัการจะหกัเงนิตามจํานวนเงนิทีส่ ัง่ซื้อจากบญัชเีงนิฝากของผูส้ ัง่ซื้อ (ระบบ ATS) ที่

ระบุไวใ้นแบบคําขอใชบ้รกิารธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์(ถ้าม)ี หากเงนิในบญัชไีม่เพยีงพอ 

บรษิทัจดัการจะยกเลกิคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้โดยไม่หกัเงนิจากบญัชีเงนิฝากของผู้ส ัง่ซื้อ

นัน้ 

(5) นายทะเบยีนหน่วยลงทุนซึ่งไดร้บัมอบหมายจากบรษิทัจดัการ จะจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธิ

ในหน่วยลงทุน/ใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบกํากบัภาษี และ/หรอืเอกสาร/ หรอืขอ้ความใดซึ่งไม่จํากดั

รูปแบบและวิธกีารอนัสามารถเป็นหลกัฐานยืนยนัการทํารายการสัง่ซื้อขายหน่วยลงทุน

ดงักล่าวได้  ให้แก่ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนภายใน 4 วนัทําการนับแต่วนัทําการถดัจากวนัที่ซื้อ

ขายหน่วยลงทุน 

ค) เงื่อนไขการใชบ้รกิาร 

(1) เอกสารใบบนัทกึรายการที่ออกจากเครื่องโทรสารของผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนเป็นเพยีงเอกสาร

การบนัทึกรายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลกัฐานการทํารายการอย่างสมบูรณ์ บรษิทัจดัการจะถือ

หลกัฐานทีป่รากฏอยูก่บับรษิทัจดัการเป็นหลกัฐานในการทํารายการที่สมบูรณ์ และใชอ้้างองิ

ได ้

(2) การซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์อัตโนมัติ หากเกิด

ข้อผิดพลาดจากระบบการให้บริการ บริษัทจดัการจะดําเนินการตรวจสอบและแก้ไข

ขอ้ผดิพลาดดงักล่าวใหแ้ล้วเสรจ็ภายใน 30 วนันบัจากวนัทีไ่ดร้บัแจง้จากผูถ้อืหน่วยลงทุน 

6.2.3. การจดัสรรหน่วยลงทุน 

(1) บรษิทัจดัการจะทําการเพิม่จาํนวนหน่วยลงทุนทีข่ายไดแ้ล้วในวนัทําการถดัจากวนัทีม่กีารคาํนวณมลูค่าทรพัยส์นิสทุธิ

ของกองทุน โดยจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนตามที่ส ัง่ซื้อ และไดช้ําระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตาม

จาํนวนแลว้ 

ในกรณีที่จํานวนเงนิที่ระบุไว้ในใบคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนไม่ตรงกบัจํานวนเงนิที่บรษิทัจดัการได้รบัชําระ บรษิทัจดัการจะ

จดัสรรหน่วยลงทุนใหต้ามจาํนวนเงนิทีไ่ดร้บัชําระเป็นเกณฑ ์ยกเวน้ 

 ในกรณีที่การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้มีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนของ

โครงการจดัการกองทุนที่ไดร้บัอนุมตัจิากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  ในกรณีดงักล่าวบรษิทัจดัการจะจดัสรร

ตามสดัส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที่สามารถจดัสรรได้ให้แก่ผู้ส ัง่ซื้อ โดยบรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้

ส ัง่ซื้อโดยใช้หลกัการ “สัง่ซื้อก่อนไดก่้อน” ตามวนัที่ได้รบัการสัง่ซื้อและเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวน ใน

กรณีที่มกีารสัง่ซื้อพรอ้มกนั และมหีน่วยลงทุนไม่เพยีงพอต่อการจดัสรร บรษิทัจดัการจะจดัสรรตามสดัสว่นจํานวน

หน่วยลงทุนทีส่ ัง่ซือ้ใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้ 

 ในกรณีที่บรษิทัจดัการพจิารณาแล้วเหน็ว่าเพื่อเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทุน หรอืของผู้ถือหน่วยลงทุน 

หรอืชื่อเสยีงหรอืความรบัผดิชอบทางกฎหมายของบรษิทัจดัการ บรษิทัจดัการสงวนสทิธทิี่จะจดัสรร หรอืไม่จดัสรร

หน่วยลงทุนแต่บางสว่นหรอืทัง้หมดกไ็ดโ้ดยไมจ่าํเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ซ้ือ้หน่วยทราบล่วงหน้า 

สทิธขิองผู้ถอืหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลงัจากนายทะเบยีนหน่วยลงทุนได้บนัทกึข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุนของผู้ส ัง่ซื้อ

หน่วยลงทุนลงในสมดุทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้เท่านัน้ 

6.2.4.  การคนืเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุน 
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บรษิทัจดัการจะคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนส่วนที่ไม่ไดร้บัการจดัสรรโดยไม่มดีอกเบี้ยโดยการนําฝากเงนิดงักล่าวเขา้บญัชเีงนิ

ฝากของผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน หรอืชําระเป็นเชค็ขดีครอ่มเฉพาะใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อ หรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั เพื่อเป็น

การอํานวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต ภายใน 1 เดอืนนับตัง้แต่วนัทําการถดัจากวนัทําการซือ้หน่วยลงทุน 

และหากบรษิทัจดัการไม่สามารถคืนเงนิและผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลาดงักล่าวได้อนัเน่ืองจากความผดิพลาดของ

บรษิทัจดัการเอง บรษิทัจดัการจะชําระดอกเบี้ยในอตัราไม่ตํ่ากว่ารอ้ยละ 7.50 ต่อปีนับตัง้แต่วนัถดัจากวนัที่ครบกําหนดเวลา

ดงักล่าว ทัง้น้ี เวน้แตส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะพจิารณาผอ่นผนั สัง่การเป็นอยา่งอื่น 

อน่ึง สําหรบัดอกเบี้ยและ/หรอืผลประโยชน์อื่นที่เกดิขึน้จากเงนิที่ได้รบัจากการสัง่ซื้อหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี บรษิทัจดัการจะนํา

รวมเขา้เป็นทรพัยส์นิของกองทุน 

ทัง้น้ี บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงหรือปรบัปรุง เพิ่มเติม วิธีการชําระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ทัง้น้ี เพื่อ

ประโยชน์ของผูจ้องซือ้/ผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นสาํคญั โดยจะทําการตดิประกาศทีส่าํนักงานของบรษิทัจดัการ และสาํนกังาน  

6.2.5. เงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน 

ก)  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะปฏเิสธ และ/หรอืระงบัการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทัง้หมดหรอืบางส่วน ในกรณีใดกรณีหน่ึง

ดงัต่อไปน้ี 

(1) กรณีที่การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้มผีลทําใหจ้ํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซิเพลิ ดชันีธุรกจิพลงังานและ

ธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ เกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนของโครงการตามที่ได้รบัอนุมัติจากสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(2) กรณีเอกสารหรอืข้อมูลที่บรษิทัจดัการและ/หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนได้รบัจากผู้ส ัง่ซื้อ

หน่วยลงทุนไมถู่กตอ้งตามความเป็นจรงิหรอืไมค่รบถว้น 

(3) กรณีบรษิทัจดัการและ/หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเกดิขอ้สงสยัว่าการซื้อหน่วยลงทุนของผู้

ส ัง่ซือ้หน่วยลงทุนไมโ่ปรง่ใส เช่น อาจเป็นการฟอกเงนิ เป็นตน้ 

(4) กรณีอื่นใดที่บรษิทัจดัการเห็นสมควร เช่น ในกรณีที่บรษิทัจดัการเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุนรวมหรอืผู้ถือ

หน่วยลงทุน หรอืกรณีที่การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนอาจก่อใหเ้กดิปัญหาในการบรหิารกองทุนหรอืก่อใหเ้กดิผลเสยีหาย

ต่อกองทุน เป็นต้น ทัง้น้ี เพื่อเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน และชื่อเสียงของบรษิัท

จดัการเป็นหลกั 

(5) กรณีที่ปรากฏเหตุการณ์ตามข้อ 18 เรื่อง “การเลื่อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ ผู้ถือหน่วย

ลงทุน” ขอ้ 19 เรื่อง “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซื้อ หรอืคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” ขอ้ 20 

เรื่อง “การหยุดขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน” หรอืข้อ 24 เรื่อง “วธิกีารคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและ

ประกาศมูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดําเนินการในกรณีที่

มลูคา่หน่วยลงทุนไมถู่กตอ้ง” 

(6)  กรณีที่มผีูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจนอาจทําให้การจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดเกินกว่า

หน่ึงในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่ําหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมด 

ข) บรษิทัจดัการอาจเปลี่ยนแปลง ปรบัปรงุ ช่องทาง วธิกีาร และ/หรอื เงื่อนไขเกี่ยวกบัการเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลงั

การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก รวมถงึบรกิารใดๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน และถอื

วา่ไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแล้ว ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไมน้่อยกว่า 

15 วนัก่อนวนัทีม่กีารเปลีย่นแปลงดงักล่าวผา่นเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

6.2.6. การขอเปิดบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุน 

ผู้จองซื้อจะต้องเปิดบญัชีผู้ถือหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการไว ้เพื่อประโยชน์ในการติดต่อทํารายการซื้อหรอืขายคนืหน่วย

ลงทุนของกองทุนทุกกองทุนภายใต้การบรหิารของบรษิทัจดัการ โดยผูส้ ัง่ซื้อจะต้องกรอกรายละเอยีดและขอ้ความต่างๆ ใน

คําขอเปิดบญัชีกองทุนอย่างถูกต้องและตามความจรงิ พรอ้มทัง้แนบเอกสารประกอบการเปิดบญัชี (บรษิทัจดัการขอสงวน

สทิธใินการพจิารณาเรยีกเอกสารหลกัฐานอื่นๆ ตามทีเ่หน็สมควร) ดงัน้ี 

(1) กรณีบุคคลธรรมดา   

สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน ซึง่ลงนามรบัรองความถูกตอ้ง  
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(2) กรณีนิตบิุคคล  

(ก) สาํเนาหนงัสอืรบัรองกระทรวงพาณิชยซ์ึง่ผูม้อีํานาจลงนามรบัรองความถูกตอ้ง  

(ข) ตวัอยา่งลายมอืชื่อกรรมการผูม้อีํานาจลงนาม และ/หรอื ผูม้อีํานาจลงนามแทนนิตบิุคคลและเงื่อนไขการลงนาม 

(ค) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูม้อีํานาจลงนามแทนนิตบิุคคลซึง่ลงนามรบัรองความถูกตอ้ง  

(ง) หนังสอืมอบอํานาจในกรณีผู้มอีํานาจลงนามแทนนิตบิุคคลไม่ได้เป็นกรรมการผู้มอีํานาจลงนามที่ระบุในหนังสอื

รบัรองทีก่ระทรวงพาณิชยอ์อกให ้ 

ในกรณีที่ผู้จองซื้อได้ส่งเอกสารคําขอเปิดบญัชีผู้ถือหน่วยลงทุนและเอกสารประกอบการเปิดบญัชี ให้แก่บรษิทัจดัการทาง

โทรสาร และ/หรอืช่องทางอเิลก็ทรอนิกสท์ีส่ามารถยนืยนัแหล่งที่มาได ้ผูจ้องซื้อตกลงสง่ตน้ฉบบัเอกสารทุกฉบบัใหแ้ก่บรษิทั

จดัการภายใน 7 วนั นับแต่วนัที่มกีารส่งเอกสารเพื่อเปิดบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุนทางโทรสาร และ/หรอืช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์

อื่นนัน้ ทัง้น้ี หากปรากฎในภายหลงัว่าข้อความหรือข้อมูลตามเอกสารที่ได้รบัและเอกสารต้นฉบบัไม่ตรงกนั หรือบรษิัท

จัดการไม่ได้รบัเอกสารต้นฉบับ และบริษัทจัดการได้ดําเนินการตามข้อมูลที่ได้ร ับทางโทรสาร และ/หรือช่องทาง

อเิลก็ทรอนิกสอ์ื่นนัน้แล้ว บรษิทัจดัการจะถอืวา่ผูจ้องซื้อไดใ้หค้วามเหน็ชอบในการดําเนินการตามขอ้มูลที่ไดร้บัทางโทรสาร 

และ/หรอืช่องทางอเิลก็ทรอนิกสอ์ื่นนัน้แลว้   

หากข้อมูลที่บรษิทัจดัการ ได้รบัไม่ชดัเจนหรอืไม่ครบถ้วน และบรษิทัจดัการได้แจ้งให้ผู้จองซื้อทราบแต่ไม่ได้รบัการแก้ไข 

หรอืยนืยนัจากผูจ้องซือ้ บรษิทัจดัการสงวนสทิธทิีจ่ะไมด่าํเนินการเปิดบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุนให ้

เวน้แตบ่รษิทัจดัการจะกําหนดเป็นอย่างอื่นตามที่เหน็สมควร  บรษิทัจดัการกําหนดใหผู้ใ้ช้สทิธใินฐานะผูถ้อืหน่วยลงทุนและ

เป็นผู้มสีทิธทิี่จะได้รบัเงนิที่ได้จากการขายคนืหน่วยลงทุน หรอืเงนิปันผล รวมถึงเงนิที่ได้จากการขายคนือตัโนมตัิ (ถ้ามี)  

จะต้องเป็นผู้ถือหน่วยที่มชีื่อในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเท่านัน้ ในกรณีที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนตัง้แต่ 2 รายถือหน่วยลงทุน

รว่มกนั บรษิทัจดัการจะดําเนินการจดแจง้ชื่อผู้ถอืหน่วยลงทุนทุกรายนัน้เป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนร่วมกนัในทะเบยีนผู้ถอืหน่วย

ลงทุน (ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการอนุมตัเิปิดบญัชรี่วมขา้งต้นไดไ้ม่เกนิ 4 ราย) ซึง่ในกรณีดงักล่าว บรษิทัจดัการ

จะทําการโอนเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนหรอืเงนิปันผล รวมถงึเงนิที่ไดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ถ้าม)ี เขา้บญัชี

เงนิฝากตามที่ผู้ถอืหน่วยลงทุนทุกรายนัน้ได้แจ้งความประสงค์ไว้แก่บรษิทัจดัการ ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการ

อนุมตักิารดาํเนินการตามที่เหน็สมควร และเป็นผูกํ้าหนดขัน้ตอนและหลกัเกณฑข์องแต่ละกรณี รวมทัง้การดําเนินการพสิูจน์

ทราบความมีตัวตนของผู้ถือหน่วยลงทุน/เจ้าของบัญชีเงินฝาก เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานราชการที่

เกี่ยวขอ้ง หากชื่อบญัชีเงนิฝากไม่ตรงตามชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน สําหรบัเงื่อนไขการลงนามในการใช้สทิธใินฐานะผู้ถอืหน่วย

ลงทุนร่วมกนัในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนนอกจากที่กล่าวข้างต้น  บรษิทัจดัการจะถือเอาเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบคําขอเปิด

บญัชเีป็นหลกั  

7. การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

   7.1   ช่องทางการรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุ 

-บรษิทัจดัการ 

-Internet 

-ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

-หรอืวธิกีารอื่นๆ เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

   7.2  รายละเอยีดช่องทางการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ : 

ช่องทางการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

1) บรษิทัจดัการ 

2) ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

3) ระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัขิองบรษิทัจดัการ 

4) อนิเตอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

หรอืวธิกีารอื่นๆ เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 
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ทัง้น้ี บรษิทัจดัการอาจเปลีย่นแปลง ปรบัปรุง ช่องทาง วธิกีาร และ/หรอื เงื่อนไขเกี่ยวกบัการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน รวมถึง

บรกิารใดๆ ที่เกี่ยวขอ้ง โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน และถอืว่าได้รบัความเหน็ชอบจากผู้ถอืหน่วยลงทุน

แล้ว ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนัก่อนวนัที่มกีารเปลี่ยนแปลงดงักล่าวผ่าน

เวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

   7.3  วธิกีารรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  

- รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนแบบปกต ิ

   7.4  รายละเอยีดวธิกีารรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ : 

         7.4.1 ราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

         บรษิทัจดัการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คํานวณได ้ณ สิน้วนัทําการที่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารบั  

         ซือ้คนื โดยมลูคา่หน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ตอ้งเป็นมูลคา่และราคาที่ไดร้บัการรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์ 

         แลว้ 

         ราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน = มลูคา่หน่วยลงทุน ณ สิน้วนัทําการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

                                    หกัดว้ย คา่ธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี 

        7.4.2  วธิกีารรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

                 7.4.2.1. ส ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนผา่นบรษิทัจดัการ 

                           ก)   ขัน้ตอนและวธิกีาร 

   (1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถติดต่อขายคืนได้ที่บรษิัทจดัการ หรือ 

        ผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนได้ทุกวนัทําการ ในเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. โดยต้องกรอก  

        ขอ้ความในใบคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน โดยระบุรายละเอยีดและความจํานงให้ครบถ้วนชดัเจน และ 

            จะต้องระบุจํานวนหน่วยลงทุนที่ต้องการจะขายคนื หรอืระบุจํานวนเงนิที่ต้องการได้รบัจากการ 

            ขายคนืหน่วยลงทุนอยา่งใดอยา่งหน่ึง 

(2) ผู้ขายคนืที่ได้ทําการยื่นแสดงความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุนแล้ว จะทําการยกเลิกหรอื

เปลี่ยนแปลงไม่ได ้ทัง้น้ี เวน้แต่จะไดร้บัความเหน็ชอบจากบรษิทัจดัการ ซึ่งขึน้อยู่กบัดลุยพนิิจใน

การพจิารณาของบรษิทัจดัการเป็นรายกรณี  

(3) ในการขายคนืหน่วยลงทุนนัน้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแสดงบตัรประจําตวัประชาชน หรอืบตัร

ขา้ราชการ หรอืบตัรพนักงานรฐัวสิาหกิจหรอืบตัรแสดงตนอื่นใดที่บรษิทัจดัการเหน็สมควร ต่อ

บรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื ( สําหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนประเภทนิตบิุคคล

จะตอ้งแสดงถงึเอกสารสาํคญัทีแ่สดงถงึการทํานิตกิรรมในนามของนิตบิุคคลนัน้ดว้ย 

(4) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุน และ/หรอืจํานวนเงนิที่ต้องการขายคนืในใบ

คําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที่ปรากฏในบัญชี

กองทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีบ่นัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุน หรอืขายแลว้ทําใหค้งเหลอืตํ่า

กว่าจํานวนที่ตามเงื่อนไขกองทุนกําหนด บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงคจ์ะขาย

คนืหน่วยลงทุนทัง้หมด เท่าทีป่รากฏอยูใ่นรายการทีบ่นัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุนนัน้ 

(5) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ส่งคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนและเอกสารหลกัฐานของผู้ถือหน่วย

ลงทุนพรอ้มรบัรองสําเนาถูกต้อง (ถ้าม)ี ให้แก่บรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อ

คนืทางโทรสาร และ/หรอืช่องทางอเิลก็ทรอนิกสท์ี่สามารถยนืยนัแหล่งที่มาได ้ผูถ้อืหน่วยลงทุน

ตกลงสง่ตน้ฉบบัเอกสารทุกฉบบัใหแ้ก่บรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืภายใน 

7 วนั นับแต่วนัที่มกีารส่งคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนทางโทรสารและ/หรอืช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์

อื่นนัน้ ทัง้น้ี หากปรากฎในภายหลังว่าข้อความหรือข้อมูลตามเอกสารที่ได้รบัและเอกสาร
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ต้นฉบบัไม่ตรงกนั หรอื บรษิทัจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนไม่ได้รบัเอกสาร

ตน้ฉบบั และบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืไดด้ําเนินการตามขอ้มูลที่ไดร้บั

ทางโทรสารและ/หรอืช่องทางอิเลก็ทรอนิกสอ์ื่นนัน้แล้ว  บรษิทัจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขาย

หรอืรบัซื้อคนืจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ให้ความเหน็ชอบในการดําเนินการตามข้อมูลที่ได้รบั

ทางโทรสารและ/หรอืช่องทางอเิลก็ทรอนิกสอ์ื่นนัน้แลว้ 

ทัง้น้ี หากขอ้มลูที่ไดร้บัไมช่ดัเจนหรอืไม่ครบถว้น และบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอื

รบัซื้อคนืได้แจง้ให้ผู้ถอืหน่วยลงทุนทราบแต่ไม่ได้รบัการแก้ไขหรอืยนืยนัจากผู้ถือหน่วยลงทุน 

บรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืสงวนสทิธทิีจ่ะไมร่บัคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน

ดงักล่าว 

(6) นายทะเบียนหน่วยลงทุน ซึ่งได้รบัมอบหมายจากบรษิัทจดัการจะส่ง “หนังสือรบัรองสิทธใิน

หน่วยลงทุน/ใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบกํากบัภาษี  และ/หรอืเอกสาร/ขอ้ความใดซึ่งไม่จํากดัรูปแบบและ

วธิกีารอนัสามารถเป็นหลกัฐานยนืยนัการทํารายการสัง่ซื้อขายหน่วยลงทุนดงักล่าวได”้ ให้แก่ผู้

ถอืหน่วยลงทนุทางไปรษณียภ์ายใน 4 วนัทําการนบัแตว่นัทําการถดัจากวนัรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

                           7.4.2.2 วธิกีารรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนผา่นอนิเทอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

(1) ผูท้ี่ประสงคจ์ะขายคนืหน่วยลงทุนทางอนิเทอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการ จะต้องกรอกแบบฟอรม์ขอ

ใช้บรกิารผ่านเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ www.principal.th หรอืตดิต่อขอรบัแบบฟอรม์ดงักล่าว

ไดท้ี่บรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื พรอ้มสําเนาบตัรประชาชน หลงัจากนัน้

บรษิทัจะจดัสง่ชื่อผูใ้ช้และรหสัผา่นใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุนทีข่อใชบ้รกิารทางไปรษณียล์งทะเบยีน 

และ/หรอืวธิกีารอื่นใดที่บรษิทัจดัการกําหนดและเหน็วา่เหมาะสมโดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้

จองซือ้ 

(2) ในการเขา้มาใช้บรกิารซือ้ขายหน่วยลงทุนทางอนิเทอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการครัง้แรก ระบบจะให้

ผูถ้อืหน่วยลงทุนทําการเปลี่ยนแปลงรหสัผ่านที่ไดร้บัเป็นรหสัผ่านใหม่เสยีก่อนจงึจะสามารถใช้

บรกิารได ้

(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทําการขายคนืหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอรเ์น็ต

ของบรษิทัจดัการได้โดยเข้าสู่ระบบการซื้อขายโดยผ่านทางเวบ็ไซต์ “www.principal.th” ของ

บรษิทัจดัการ ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง 

(4) ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนระบุจาํนวนหน่วยลงทุน และ/หรอืจํานวนเงนิทีต่้องการขายคนืมากกว่า

จํานวนหน่วยลงทุนและ/หรอืจํานวนเงนิที่ปรากฏในบญัชีกองทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่บนัทึก

โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคนืหน่วย

ลงทุนทัง้หมดเท่าทีป่รากฏอยูใ่นรายการทีบ่นัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุนนัน้ 

(5) เอกสารใบบนัทกึรายการที่ออกโดยเครื่องพมิพข์องผูส้ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเพยีงเอกสารการ

บนัทกึรายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลกัฐานการทํารายการอย่างสมบูรณ์ บรษิทัจดัการจะถอืหลกัฐานที่

ปรากฏอยูก่บับรษิทัจดัการเป็นหลกัฐานในการทํารายการทีส่มบูรณ์ และใชอ้า้งองิได ้

(6) นายทะเบียนหน่วยลงทุนซึ่งได้รบัมอบหมายจากบรษิทัจดัการ จะจดัส่งหนังสือรบัรองสิทธใิน

หน่วยลงทุน/ใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบกํากบัภาษี และ/หรอืเอกสาร/ข้อความใดซึ่งไม่จํากดัรูปแบบและ

วธิกีารอนัสามารถเป็นหลกัฐานยนืยนัการทํารายการสัง่ซือ้ขายหน่วยลงทุนดงักล่าวได ้ใหแ้ก่ผูส้ ัง่

ขายคนืหน่วยลงทุนภายใน 4 วนัทําการนบัแต่วนัทําการถดัจากวนัทีซ่ือ้ขายหน่วยลงทุน 

(7) การขายคนืหน่วยลงทุนผา่นบรกิารซือ้ขายหน่วยลงทุนทางอนิเทอรเ์น็ต หากเกดิขอ้ผดิพลาดจาก

ระบบการให้บรกิาร บรษิทัจดัการจะดําเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผดิพลาดดงักล่าวใหแ้ล้ว

เสรจ็ภายใน 30 วนันบัจากวนัทีไ่ดร้บัแจง้จากผูถ้อืหน่วยลงทุน 
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                         7.4.2.3   วธิกีารรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนผา่นทางโทรศพัทอ์ตัโนมตัขิองบรษิทัจดัการ 

(1) ผูท้ี่ประสงคจ์ะขายคนืหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศพัท์อตัโนมตัิ

ของบริษัทจัดการ จะต้องกรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการผ่านเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ 

www.principal.th หรอืตดิต่อขอรบัแบบฟอรม์ดงักล่าวไดท้ี่บรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการ

ขายหรอืรบัซื้อคนื พรอ้มสําเนาบตัรประชาชน หลงัจากนัน้บรษิทัจะจดัส่งชื่อผูใ้ช้และรหสัผ่าน

ให้กบัผูถ้ือหน่วยลงทุนที่ขอใช้บรกิารทางไปรษณียล์งทะเบียน และ/หรอืวธิกีารอื่นใดที่บรษิทั

จดัการกําหนดและเหน็วา่เหมาะสมโดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูจ้องซือ้ 

(2) ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะทําการขายคนืหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศพัท์

อตัโนมตัขิองบรษิทัจดัการทีห่มายเลขโทรศพัท ์0-2352-4000 กด 2 ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง 

(3) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุน และ/หรือจํานวนเงินที่ต้องการขายคืน

มากกวา่จาํนวนหน่วยลงทุนและ/หรอืจํานวนเงนิที่ปรากฏในบญัชกีองทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุน

ที่บนัทึกโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะถือว่าผูถ้ือหน่วยลงทุนประสงคจ์ะขาย

คนืหน่วยลงทุนทัง้หมดเท่าทีป่รากฏอยูใ่นรายการทีบ่นัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุนนัน้ 

(4) เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกจากเครื่องโทรสารของผู้ส ัง่ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเพียง

เอกสารการบนัทกึรายการเท่านัน้ ไมใ่ช่หลกัฐานการทํารายการอย่างสมบูรณ์ บรษิทัจดัการจะ

ถือหลกัฐานที่ปรากฏอยู่กบับริษัทจดัการเป็นหลกัฐานในการทํารายการที่สมบูรณ์ และใช้

อา้งองิได ้

(5) นายทะเบียนหน่วยลงทุนซึ่งไดร้บัมอบหมายจากบรษิทัจดัการ จะจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใิน

หน่วยลงทุน/ใบเสร็จรบัเงิน/ใบกํากับภาษี และ/หรือเอกสาร/ หรือข้อความใดซึ่งไม่จํากัด

รูปแบบและวิธีการอันสามารถเป็นหลักฐานยืนยนัการทํารายการสัง่ซื้อขายหน่วยลงทุน

ดงักล่าวได ้ใหแ้ก่ผูส้ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนภายใน 4 วนัทําการนับแต่วนัทําการถดัจากวนัที่ซื้อ

ขายหน่วยลงทุน 

(6) การขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์อัตโนมัติ หากเกิด

ข้อผิดพลาดจากระบบการให้บริการ บริษัทจัดการจะดําเนินการตรวจสอบและแก้ไข

ขอ้ผดิพลาดดงักล่าวใหแ้ล้วเสรจ็ภายใน 30 วนันบัจากวนัทีไ่ดร้บัแจง้จากผูถ้อืหน่วยลงทุน 

              7.4.3 การชําระเงนิคา่รบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

(1) บรษิทัจดัการจะดําเนินการหรอืมอบหมายใหน้ายทะเบยีนหน่วยลงทุนชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนภายใน 

5 วนัทําการนับแต่วนัรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน โดยนําฝากเงนิดงักล่าวเข้าบญัชีเงนิฝากของผู้ถือ

หน่วยลงทุน หรอืจ่ายเป็นเช็คขดีคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะระบุชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน และจดัส่งทางไปรษณีย์หรือ

นําส่งโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุน หรอืวธิกีารอื่นๆ เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน

ในอนาคต ตามทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไดแ้จง้ความประสงค ์ 

(2) สทิธขิองผูถ้ือหน่วยลงทุนในการขายคนืหน่วยลงทุน จะเกดิขึน้หลงัจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บนัทึก

ขอ้มลูการสัง่ขายหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้เท่านัน้ 

       7.5. ระยะเวลาในการรบัซือ้คนื : ทุกวนัทําการ 

       7.6. รายละเอยีดระยะเวลาในการรบัซือ้คนื : 

การขายคืนหน่วยลงทุนไม่ว่ากระทําผ่านช่องทางใดก่อนเวลา 15.30 น. ในวนัทําการซื้อขายหน่วยลงทุนใดให้ถือเป็น

รายการของวนัทําการซื้อขายหน่วยลงทุนนัน้ สําหรบัการทํารายการขายคนืหน่วยลงทุนหลงัเวลา 15.30 น. ในวนัทําการ

ซื้อขายหน่วยลงทุนใดหรอืในวนัหยุดทําการ ให้ถือเป็นการขายคืนหน่วยลงทุนในวนัทําการซื้อขายถดัไป ทัง้น้ี บรษิัท

จดัการขอสงวนสทิธใินการขยายเวลาในการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนดงักล่าว ซึ่งบรษิทัจดัการจะแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 
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วนัทําการนับแต่วนัที่ได้แจง้การเปลี่ยนแปลงเวลาดงักล่าวต่อสํานักงานแล้ว โดยจะตดิประกาศไวท้ี่ สํานักงานของบรษิทั

จดัการ และผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี 

ผูข้ายคนืทีไ่ดท้ําการยื่นแสดงความจาํนงในการขายคนืหน่วยลงทุนแล้วจะทําการยกเลกิ หรอืเปลี่ยนแปลงไมไ่ด ้ทัง้น้ี เวน้

แต่จะไดร้บัความเหน็ชอบจากบรษิทัจดัการเป็นกรณีพเิศษ 

       7.7. การขายคนืหน่วยลงทุน : ผูถ้อืหน่วยลงทุน ไมต่อ้งแจง้ล่วงหน้า 

       7.8. รายละเอยีดการขายคนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ : - 

       7.9. รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 

เงือ่นไขการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

7.9.1. กรณีหยดุรบัคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน 

        บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธ และ/หรอืชะลอการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน 

        (1) กรณีทีเ่อกสารหลกัฐานการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไมค่รบถ้วน 

        (2) กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ทําการขายคืนหน่วยลงทุนยงัมิได้นําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่ใช้เปิดบัญชีจน 

             ครบถ้วน ผูถ้อืหน่วยลงทุนรายที่ประสงคจ์ะขายคนืหน่วยลงทุนจะต้องนําส่งเอกสารหลกัฐานต่างๆ จนครบถ้วน 

             ก่อน จงึจะทําการขายคนืหน่วยลงทุนได ้

7.9.2. บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนทีท่ําการขายคนืหน่วยลงทุนไดท้ําการศกึษา เขา้ใจ และยนิดทีีจ่ะปฏบิตัติาม 

        นโยบาย รายละเอยีด วธิกีารเงื่อนไขต่างๆทีกํ่าหนดในโครงการ 

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนรวมหรอืวธิกีารจดัการกองทุนรวมเกีย่วกบัการ

เปลีย่นแปลง วนัเวลาทําการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน และวธิปีฏบิตัิที่เกี่ยวขอ้ง โดยถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผู้

ถอืหน่วยลงทุนแลว้ ทัง้น้ี จะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน 

8.        การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน 

8.1 ช่องทางการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน : 

- Internet 

- บรษิทัจดัการ 

- ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

- IVR 

หรอืวธิกีารอื่นๆ เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

8.2 รายละเอยีดการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ : 

ผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมน้ีกบักองทุนรวมอื่นที่อยู่ภายใต้การบรหิารจดัการ

ของบรษิทัจดัการได ้ตามหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีารตามทีบ่รษิทัจดัการกําหนด 

ช่องทางการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน มดีงัน้ี 

1) บรษิทัจดัการ 

2) ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

3) ระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัขิองบรษิทัจดัการ 

4) อนิเตอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลง ปรบัปรุง ช่องทาง วธิกีาร และ/หรอื เงื่อนไขเกีย่วกบัการสบัเปลี่ยน

หน่วยลงทุน รวมถึงบรกิารใดๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยถือว่าได้รบัความเหน็ชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบรษิทัจดัการ



 

กองทนุเปิดพรนิซเิพลิ ดชันีธรุกจิพลงังานและธุรกจิปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ ์  -หน้า 39- 

จะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไมน้่อยกวา่ 15 วนัก่อนวนัที่มกีารเปลี่ยนแปลงดงักล่าวผา่นเวบ็ไซดข์องบรษิทั

จดัการ (www.principal.th) 

8.2.1. เงื่อนไขในการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 

8.2.1.1 “การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน” หมายถงึ การขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนหน่ึง (กองทุนต้นทาง) เพื่อซื้อ 

            หน่วยลงทุนของกองทุนอีกกองทุนหน่ึง (กองทุนปลายทาง) ตามเงื่อนไขที่บรษิทัจดัการกําหนด โดย 

                      บรษิทัจดัการจะดําเนินการนําเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง ภายหลงัหกัค่าธรรมเนียม 

                      การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี แลว้นําไปชําระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง 

8.2.1.2. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะหยุดรบัคําสัง่สบัเปลี่ยนการถอืหน่วยลงทุนเป็นการชัว่คราว หรอืถาวรก ็

                      ได้ ในกรณีที่บรษิทัจดัการเหน็ว่าการหยุดรบัคําสัง่สบัเปลี่ยนดงักล่าวจะเป็นประโยชน์ หรอืมผีลกระทบ 

                      ในทางที่ดีต่อกองทุนเปิดและ ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษทัจดัการจะปิดประกาศเรื่องดงักล่าวไวใ้นที ่

                      เปิดเผย ณ บริษทัจดัการ และสํานักงานผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนั  

                      หรอื ประกาศผา่น www.principal.th 

               8.2.1.3  สําหรบัผู้ถอืหน่วยลงทุนที่ได้ทํารายการสบัเปลี่ยนการถอืหน่วยลงทุน มาจากกองทุนเปิดต้นทางในวนั 

                           ทําการก่อนหน้าจะสามารถขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนน้ีซึ่งเป็นกองทุนเปิดปลายทางไดเ้มื่อกองทุน 

                          เปิดปลายทางไดร้บัเงนิคา่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทางเรยีบรอ้ยแล้ว 

8.2.1.4. สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนในการขายคนืหน่วยลงทุนในกองทุนต้นทาง และสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนใน 

          การซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนปลายทาง จะเกิดขึน้หลงัจากที่ไดม้กีารบนัทกึขอ้มูลการสบัเปลี่ยนหน่วย 

          ลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนลงในระบบของนายทะเบยีนแล้วเท่านัน้ 

8.2.1.5. บริษทัจดัการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางในวนัทําการถดัจากวนัทําการสบัเปลี่ยน 

          หน่วยลงทุนออก และจะเพิม่จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ในวนัทําการถดัจากวนัทําการ 

          สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ 

         8.2.2.วธิกีารสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 

 8.2.2.1. สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผา่นบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

ขัน้ตอนและวธิกีาร 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถตดิต่อสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ ดชันีธุรกจิพลงังาน

และธรุกจิปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑไ์ดท้ีบ่รษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื ไดทุ้กวนัทํา

การ ในเวลา 8.30 น. ถงึ 15.30 น. 

(1) ในการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้โดยกรอก

รายละเอียดต่างๆ ในแบบคําสัง่ทํารายการที่บรษิทัจดัการกําหนดใหถู้กต้องครบถ้วนและชดัเจน โดย

ระบุชื่อกองทุนเปิดต้นทาง และชื่อกองทุนเปิดปลายทางที่ต้องการจะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน รวมทัง้

จาํนวนเงนิหรอืจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่ะออกจากกองทุนเปิดตน้ทาง 

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ส ัง่สบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสบัเปลี่ยนไม่ได้ หาก 

     รายการดงักล่าวนัน้ บรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืไดท้ํารายการจนเสรจ็สิ้น 

     สมบูรณ์แลว้ ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

(3) นายทะเบียนหน่วยลงทุนซึ่งได้รบัมอบหมายจากบริษทัจดัการ จะจดัส่งหนังสือรบัรองสิทธิใน 

     หน่วยลงทุน หรอืเอกสาร/ขอ้ความใดซึ่งไม่จาํกดัรปูแบบและวธิกีารอนัสามารถเป็นหลกัฐานยนืยนั 

     การทํารายการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนดงักล่าวได ้ใหแ้ก่ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนภายใน 15 วนัทําการ 

     นบัแต่วนัทําการถดัจากวนัทํารายการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนนัน้ 
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  8.2.2.2. สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผา่นทางระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัขิองบรษิทัจดัการ 

ขัน้ตอนและวธิกีาร 

(1) ผูท้ีป่ระสงคจ์ะสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผา่นบรกิารซือ้ขายหน่วยลงทุนผา่นระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตั ิ

     ของบรษิทัจดัการ จะตอ้งกรอกแบบฟอรม์ขอใชบ้รกิารผา่นเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ    

     www.principal.th หรอืตดิตอ่ขอรบัแบบฟอรม์ดงักล่าวไดท้ีบ่รษิทัจดัการ หรอื  

     ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื พรอ้มสาํเนาบตัรประชาชน หลงัจากนัน้บรษิทัจะจดัสง่ชื่อผูใ้ช้ 

     และรหสัผา่นใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุนทีข่อใชบ้รกิารทางไปรษณียล์งทะเบยีน และ/หรอืวธิกีารอื่น  

     ใดทีบ่รษิทัจดัการกําหนดและเหน็วา่เหมาะสมโดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูจ้องซือ้ 

 (2) ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะทําการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซือ้ขายหน่วยลงทุนทางโทรศพัท์ 

      อตัโนมตัขิองบรษิทัจดัการที่หมายเลขโทรศพัท ์02-6869595 ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง 

 (3) ในการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งระบุชื่อกองทุนเปิดต้นทาง และชื่อกองทุน 

      เปิดปลายทางทีต่อ้งการจะสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน รวมทัง้จาํนวนเงนิหรอืจาํนวนหน่วยลงทุนที่ 

      จะออกจากกองทุนเปิดตน้ทาง 

 (4)  ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนระบุจาํนวนหน่วยลงทุน และ/หรอืจาํนวนเงนิทีต่อ้งการสบัเปลีย่น 

       มากกวา่  

     จาํนวนหน่วยลงทุนและ/หรอืจํานวนเงนิทีป่รากฏในบญัชกีองทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีบ่นัทกึ   

     โดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะถอืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงคจ์ะสบัเปลีย่นหน่วย 

     ลงทุนทัง้หมดเท่าทีป่รากฏอยูใ่นรายการทีบ่นัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุนนัน้ 

(5) นายทะเบยีนหน่วยลงทุนซึง่ไดร้บัมอบหมายจากบรษิทัจดัการ จะจดัสง่หนงัสอืรบัรองสทิธใิน   

     หน่วยลงทุน หรอืเอกสาร/ขอ้ความใดซึง่ไมจ่าํกดัรปูแบบและวธิกีารอนัสามารถเป็นหลกัฐาน 

     ยนืยนัการทํารายการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนดงักล่าวได ้ใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนภายใน 15 วนั 

     ทําการนบัแต่วนัทําการถดัจากวนัทํารายการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนนัน้ 

เงื่อนไขการใชบ้รกิาร 

(1) เอกสารใบบนัทกึรายการทีอ่อกจากเครื่องโทรสารของผูส้บัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นเพยีงเอกสาร   

     การบนัทกึรายการเท่านัน้ ไมใ่ชห่ลกัฐานการทํารายการอยา่งสมบูรณ์ บรษิทัจดัการจะถอื 

     หลกัฐานทีป่รากฏอยู่กบับรษิทัจดัการเป็นหลกัฐานในการทํารายการทีส่มบูรณ์ และใชอ้า้งองิได ้

(2) การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผา่นบรกิารซือ้ขายหน่วยลงทุนทางโทรศพัทอ์ตัโนมตั ิหากเกดิ 

     ขอ้ผดิพลาดจากระบบการใหบ้รกิาร บรษิทัจดัการจะดาํเนินการตรวจสอบและแก้ไขขอ้ผดิพลาด 

     ดงักลา่วใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 30 วนันบัจากวนัทีไ่ดร้บัแจง้จากผูถ้อืหน่วยลงทุน 

(3) ปัจจบุนับรษิทัจดัการเปิดใหท้ํารายการผา่นระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัเิฉพาะการขายคนืหน่วย 

     ลงทุนเทา่นัน้ โดยยงัไมเ่ปิดใหท้ํารายการ ซือ้ หรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน ทัง้น้ีเมื่อผูถ้อืหน่วย 

     ลงทุน สามารถทําการซือ้ หรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตั ิไดเ้มื่อใด   

     บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบโดยไมถ่อืวา่เป็นการแกไ้ขโครงการจดัการ และตดิ 

     ประกาศทีส่าํนักงานของบรษิทัจดัการ และผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี 

   8.2.2.3. สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผา่นระบบอนิเทอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

  ขัน้ตอนและวธิกีาร 

  (1) ผูท้ีป่ระสงคจ์ะสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทางอนิเทอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการ จะตอ้งกรอกแบบฟอรม์

ขอใชบ้รกิารผา่นเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ www.principal.th หรอืตดิต่อขอรบัแบบฟอรม์
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ดงักล่าวไดท้ีบ่รษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื พรอ้มสาํเนาบตัรประชาชน 

หลงัจากนัน้บรษิทัจะจดัสง่ชื่อผูใ้ชแ้ละรหสัผา่นใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุนทีข่อใชบ้รกิารทางไปรษณีย์

ลงทะเบยีน และ/หรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการกําหนดและเหน็วา่เหมาะสมโดยเป็นไปเพื่อ

ประโยชน์ของผูจ้องซือ้ 

(2) ในการเขา้มาใช้บรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการครัง้แรก ระบบจะ

ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทําการเปลี่ยนแปลงรหสัผา่นที่ไดร้บัเป็นรหสัผา่นใหม่เสยีก่อนจงึจะสามารถ

ใชบ้รกิารได ้

(3) ผู้สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะทําการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทาง

อิน เทอร์เน็ตของบริษัทจัดการได้ โดย เข้าสู่ ระบบการซื้ อขายโดยผ่ านทางเว็บ ไซต ์

“www.principal.th” ของบรษิทัจดัการ ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง 

(4) ในการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องระบุชื่อกองทุนเปิดต้นทาง และชื่อกองทุน

เปิดปลายทางที่ต้องการจะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน รวมทัง้จํานวนเงนิหรอืจํานวนหน่วยลงทุนที่

จะออกจากกองทุนเปิดตน้ทาง 

(5) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุน และ/หรอืจํานวนเงนิที่ต้องการสบัเปลี่ยน

มากกวา่จาํนวนหน่วยลงทุนและ/หรอืจาํนวนเงนิทีป่รากฏในบญัชกีองทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนที่

บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะ

สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทัง้หมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บนัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุน

นัน้ 

(6) นายทะเบียนหน่วยลงทุนซึ่งได้รบัมอบหมายจากบรษิทัจดัการ จะจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใิน

หน่วยลงทุน หรอืเอกสาร/ข้อความใดซึ่งไม่จํากดัรูปแบบและวธิกีารอนัสามารถเป็นหลกัฐาน

ยนืยนัการทํารายการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนดงักล่าวได ้ใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนภายใน 15 วนั

ทําการนบัแต่วนัทําการถดัจากวนัทํารายการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนนัน้ 

เงื่อนไขการใชบ้รกิาร 

(1) เอกสารใบบนัทึกรายการที่ออกโดยเครื่องพมิพ์ของผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนเป็นเพียงเอกสารการ

บนัทกึรายการเท่านัน้ ไมใ่ช่หลกัฐานการทํารายการอยา่งสมบูรณ์ บรษิทัจดัการจะถอืหลกัฐานที่

ปรากฏอยูก่บับรษิทัจดัการเป็นหลกัฐานในการทํารายการทีส่มบูรณ์ และใชอ้า้งองิได ้

(2) การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนผา่นบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางอนิเทอรเ์น็ต หากเกดิขอ้ผดิพลาด

จากระบบการใหบ้รกิาร บรษิทัจดัการจะดําเนินการตรวจสอบและแก้ไขขอ้ผดิพลาดดงักล่าวให้

แลว้เสรจ็ภายใน 30 วนันบัจากวนัทีไ่ดร้บัแจง้จากผูถ้อืหน่วยลงทุน 

8.2.3. วนัและเวลาในการสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุน 

การสบัเปลี่ยนการถอืหน่วยลงทุนไม่ว่ากระทําผ่านช่องทางใดก่อนเวลา 15.30 น. ในวนัทําการซื้อขายหน่วยลงทุนใด 

ใหถ้อืเป็นรายการของวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทุนนัน้ สาํหรบัการทํารายการสบัเปลี่ยนการถอืหน่วยลงทุนหลงัเวลา 

15.30 น. ในวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทุนใด หรอืในวนัหยดุทําการ ใหถ้อืเป็นการสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุนในวนั

ทําการซือ้ขายถดัไป  

8.2.4.  ราคาขายและราคารบัซือ้คนื กรณีสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุน 

ในการสบัเปลี่ยนการถอืหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใชค้ํานวณราคาขาย และราคารบัซื้อคนืในการสบัเปลี่ยนการ

ถือหน่วยลงทุนนัน้ จะเป็นมูลค่าหน่วยลงทุนที่ได้รบัการรบัรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว โดยจะใช้เกณฑ์ในการ

คาํนวณ ณ สิน้วนัทําการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน ตามทีกํ่าหนดไวด้งัน้ี 

การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนระหวา่งกองทุนภายใต้การบรหิารของบรษิทัจดัการ 
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(1) กรณีเป็นกองทุนเปิดตน้ทาง 

การกําหนดราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนจะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชค้ํานวณราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  ณ  สิน้วนั

ทําการรบัซื้อคนืที่บรษิทัจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถ้าม)ี หรอืตวัแทน (ถ้าม)ี ได้รบัคําสัง่

สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หกัดว้ย คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนขาออก (ถา้ม)ี 

(2) กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง 

การกําหนดราคาขายหน่วยลงทุนจะใชม้ลูคา่หน่วยลงทุนทีใ่ชค้าํนวณราคาขายหน่วยลงทุน ณ  สิน้วนัทําการขาย

ที่บรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถ้าม)ี หรอืตวัแทน (ถ้าม)ี ไดท้ํารายการสบัเปลี่ยนหน่วย

ลงทุน บวกดว้ย คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนขาเขา้ (ถา้ม)ี 

8.2.5.   คา่ธรรมเนียมในการสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุน 

    ผู้ถือหน่วยลงทุนจะเสียค่าธรรมเนียมในการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 15 เรื่อง  

       “คา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ยอื่นใดที่เรยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซือ้ หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนและกองทุนรวม” 

 

  9.  การชาํระค่ารบัซ้ือคืนสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนด้วยหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืนแทนเงิน : 

กรณีทีบ่รษิทัจดัการไมส่ามารถชําระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเงนิ และจะชําระคา่ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอื

ทรพัยส์นิอื่นแทน บรษิทัจดัการจะกําหนดขัน้ตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องไดร้บัความเหน็ชอบจากสํานักงานก่อน และ

ไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยขัน้ตอนที่กําหนดจะต้องสามารถปฏิบตัิได้จรงิ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของ

กองทุนรวมทุกราย และบรษิทัจดัการจะตอ้งแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทุกรายทราบล่วงหน้าไมน้่อยกว่า 60 วนั 

10. การเล่ือนกาํหนดชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน 

    บรษิทัจดัการอาจเลื่อนกําหนดการชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนที่ไดม้คีําส ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนของ  

    กองทุนเปิดไดใ้นกรณีดงัต่อไปน้ี  

(1) บริษัทจดัการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอน

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของกองทนุเปิดไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 

(2) มคีําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ล้วแต่ในช่วงระยะเวลาที่บรษิทัจดัการยงัไม่ไดช้ําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้ือ

หน่วยลงทุน บรษิทัจดัการพบว่าราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รบัรอง

ขอ้มูลในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกตอ้งนัน้ต่าง

จากราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้แต่หน่ึงสตางคข์ึน้ไปและคดิเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซื้อคนื

หน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง 

(3) มีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจดัการพบว่าราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแล

ผลประโยชน์ยงัไม่ได้รบัรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารบัซื้อคนื

หน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนัน้ต่างจากราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้แต่หน่ึงสตางคข์ึน้ไป และคดิเป็นอตัราตัง้แต่

รอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง 

การเลื่อนกําหนดการชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผู้ถอืหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรอื (3) บรษิทัจดัการอาจเลื่อนไดไ้ม่

เกิน 10 วนัทําการนับตัง้แต่วนัทําการถดัจากวนัที่มีคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนนัน้ เว้นแต่ได้รบัการผ่อนผนัจากสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้น้ี การผอ่นผนัดงักล่าวไมร่วมกรณีตาม (1) และบรษิทัจดัการจะดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

(1) ประกาศการเลื่อนกําหนดการชําระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุน ณ ที่ทําการทุกแหง่ของบรษิทัจดัการและสถานทีต่ดิต่อทุก

แห่งของตวัแทนสนับสนุนที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ถอืหน่วยลงทุนที่ได้มคีําส ัง่ขายคนืหน่วยลงทุน

ทราบโดยพลนั 

(2) แจง้การเลื่อนกําหนดการชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน และจดัทํารายงานในเรื่องดงักล่าว พรอ้มทัง้แสดงเหตุผลและ

หลกัฐานการไดร้บัความเหน็ชอบหรอืการรบัรองขอ้มูลในรายงานการแก้ไขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา
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จากผู้ดูแลผลประโยชน์ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบโดยพลนั โดยบรษิทัจดัการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแล

ผลประโยชน์ดาํเนินการดงักล่าวแทนกไ็ด ้

(3) ในระหว่างที่บรษิทัจดัการเลื่อนกําหนดการชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนนัน้ หากถงึวนัทําการซื้อขายหน่วยลงทุนวนั

อื่น และมผีู้ถอืหน่วยลงทุนสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนอกี บรษิทัจดัการจะต้องรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนนัน้ ทัง้น้ี บรษิทัจดัการ

จะต้องชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผู้ถอืหน่วยลงทุนที่ยงัคา้งอยู่ใหเ้สรจ็สิน้ก่อน แล้วจงึชําระเงนิค่าขายคนืหน่วย

ลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีส่ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนในวนันัน้ ๆ ต่อไป 

     11. การไม่ขายไม่รบัซ้ือคืนไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามสัง่ 

11.1  บรษิทัจดัการอาจไม่ขาย ไมร่บัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ซือ้ คาํสัง่ขายคนืหรอืคําสัง่สบัเปลี่ยน

หน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัไวแ้ลว้ หรอือาจหยดุรบัคําสัง่ซื้อ คาํสัง่ขายคนื หรอืคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนได ้ในกรณีทีป่รากฏ

เหตุดงัต่อไปน้ี  

(1)  ตลาดหลกัทรพัยห์รอืศูนยซ์ือ้ขายหลกัทรพัยไ์มส่ามารถเปิดทําการซือ้ขายไดต้ามปกต ิ 

(2)  บริษัทจดัการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดงัต่อไปน้ี โดยได้รบัความ

เหน็ชอบจากผูด้แูลผลประโยชน์แล้ว 

(ก)  มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรพัย์หรือทรพัย์สินของกองทุนเปิดได้อย่าง

สมเหตุสมผล  

(ข)  ไมส่ามารถคาํนวณมลูคา่ทรพัยส์นิของกองทุนเปิดไดอ้ยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม หรอื  

(ค)  มเีหตุจาํเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน  

ทัง้น้ี การไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนืหรอืไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคําสัง่ที่ไดร้บัไวแ้ล้ว หรอืจะหยุดรบัคําสัง่ซื้อ คําสัง่

ขายคนื หรอืคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) หรอื (ค) ใหก้ระทําได้ไม่เกนิ 1 วนัทําการ เวน้แต่ไดร้บัผ่อนผนั

จากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(3) เป็นการไมข่ายหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่รบัไวแ้ล้ว หรอืเป็นการหยดุรบัคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุน แก่ผู้

ลงทุนเฉพาะราย เน่ืองจากปรากฏขอ้เทจ็จรงิดงัต่อไปน้ี  

(ก) บรษิทัจดัการกองทุนรวมมเีหตุอนัควรสงสยัวา่ผูล้งทุนรายนัน้ๆ มสีว่นเกีย่วขอ้งกบัการกระทําดงัต่อไปน้ี  

1. การกระทําที่เป็นความผิดมูลฐานหรอืความผิดฐานฟอกเงนิตามกฎหมายเกี่ยวกบัการป้องกนัและ

ปราบปรามการฟอกเงนิ ไมว่า่จะเป็นกฎหมายไทยหรอืกฎหมายต่างประเทศ  

2. การใหก้ารสนบัสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย หรอื  

3. การกระทําที่เป็นการปฏิบตัิตามคําสัง่เกี่ยวกบัการยึดหรอือายดัทรพัย์สนิโดยบุคคลผู้มอีํานาจตาม

กฎหมาย  

(ข) บรษิทัจดัการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จกัลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจรงิเกี่ยวกบั

ลูกคา้ไดใ้นสาระสาํคญั  

(4)  อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี่ยนให้บริษทัจดัการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบรหิารจดัการกองทุนรวมภายใต้การ

จดัการอนัเน่ืองมาจากการที่บรษิทัจดัการกองทุนรวมรายเดมิไม่สามารถดํารงความเพยีงพอของเงนิกองทุนได้

ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์า่ดว้ยการดํารงความเพยีงพอของเงนิกองทุน

ของผู้ประกอบธุรกิจการจดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย์

และการค้าหลกัทรพัยแ์ละการจดัจําหน่ายหลกัทรพัย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จดัการเงนิทุนสญัญาซื้อ

ขายล่วงหน้า ซึง่ใหก้ระทาํไดไ้มเ่กนิ 3 วนัทําการ 

11.2 เมื่อปรากฏเหตุตามขอ้ 11.1 และบรษิทัจดัการกองทุนรวมประสงคจ์ะไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วย

ลงทุน หรอืหยดุรบัคาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน ใหบ้รษิทัจดัการกองทนุรวมปฏบิตัดิงัต่อไปน้ี 

(1)  แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคําสัง่ซื้อหรอืคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคืน

หน่วยลงทุนโดยพลนั และหากเป็นเหตุตามขอ้ 11.1(1) (2) หรอื (4) ใหเ้ปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้

ลงทุนทัว่ไปใหท้ราบถงึการหยดุรบัคาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนดว้ยวธิกีารใดๆ โดยพลนั  
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(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรอืการหยุดรบัคําสัง่ซื้อหรอืคําสัง่ขายคืน

หน่วยลงทุนพร้อมทัง้แสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนัน้ให้สํานักงานทราบ

โดยพลนั  

(3) ในกรณีที่บรษิทัจดัการกองทุนรวมไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหรอืหยุดรบัคําสัง่ซื้อหรอืคําสัง่ขายคืน

หน่วยลงทุนตามข้อ 11.1(1) (2) และ (4) เกินหน่ึงวนัทําการ ให้บรษิทัจดัการกองทุนรวมดําเนินการดงัต่อไปน้ี 

ก่อนการเปิดรบัคาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน  

(ก)  รายงานการเปิดรบัคําสัง่ซื้อหรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด 

ณ วนัทําการสุดท้ายก่อนวนัรายงานนัน้ให้สํานักงานทราบภายในวนัทําการก่อนวนัเปิดรบัคําสัง่ซื้อหรอื

คาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน  

(ข)  แจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนที่มคีาํส ัง่ซื้อหรอืคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ล้วใหท้ราบถงึการเปิดขายหรอืรบัซื้อ

คนืหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบถงึการเปิดรบัคําสัง่

ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนดว้ยวธิกีารใดๆ โดยพลนั 

ในกรณีที่บรษิัทจดัการไม่ขาย ไม่รบัซื้อคืน หรอืไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซื้อ คําสัง่ขายคืนหรอืคําสัง่

สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รบัมาแล้ว หรอืหยุดรบัคําสัง่ซื้อ คําสัง่ขายคนื หรอืคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน บรษิัท

จดัการอาจหยุดคํานวณมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิมูลคา่หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนก็

ได ้  

11.3 บรษิทัจดัการจะหยดุการขายหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัมาแลว้หรอืหยุดรบัคาํ

สัง่ซือ้หรอืคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการพบวา่ราคาขายหน่วยลงทุนไมถู่กตอ้ง และ

ผูด้แูลผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขาย

หน่วยลงทุนทีไ่มถู่กตอ้งนัน้ต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งตัง้แต่หน่ึงสตางคข์ึน้ไปและคดิเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ย

ละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรบัคาํสัง่ซือ้

หรอืคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ ณ ทีท่ําการทุกแหง่ของบรษิทัจดัการและสถานทีต่ดิต่อทุกแหง่ของผูส้นบัสนุนการ

ขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน และแจง้ใหผู้ท้ีไ่ดม้คีําส ัง่ซือ้หรอืคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วย

ลงทุนทราบโดยพลนั 

12.      การหยดุขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

เพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืในกรณีที่มคีวามจําเป็นเพื่อรกัษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิและการเงนิของ

ประเทศ หรอืเพื่อรกัษาเสถยีรภาพในระบบตลาดการเงนิ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศใหบ้รษิทัจดัการหยุด

รบัคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคนื หรอืคําสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไดเ้ป็นการชัว่คราวตามระยะเวลาที่เหน็สมควร แต่

รวมแล้วต้องไม่เกนิ 20 วนัทําการตดิต่อกนั เวน้แต่จะไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหข้ยายระยะเวลาหยุด

รบัคาํสัง่ซือ้ คาํสัง่ขายคนื หรอืคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออกไปได ้

  

13.      เง่ือนไขและข้อจาํกดัในการจดัสรรและการโอนหน่วยลงทุน :- 

14.      การจ่ายเงินปันผล : 

14. การจา่ยเงนิปันผล : จา่ย 

14.1. นโยบายการจา่ยเงนิปันผล : จา่ย 

14.2. หลกัเกณฑก์ารจา่ยเงนิปันผล : 

บรษิทัจดัการจะดําเนินการจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผู้ถอืหน่วยลงทุนอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยจะจ่ายจากกําไรสะสมหรอื

กําไรสุทธเิมื่อกองทุนรวมมกํีาไรสะสมหรอืมกํีาไรสุทธใินงวดบญัชีที่จะจ่ายเงนิปันผล และการจ่ายเงนิปันผลดงักล่าว

จะต้องไม่ทําใหก้องทุนรวมมผีลขาดทุนสะสมเพิม่ขึน้ในงวดบญัชทีี่มกีารจ่ายเงนิปันผลนัน้ ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะเป็นผู้

กําหนดอตัราเงนิปันผลจา่ยในแต่ละปีตามทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็สมควร โดยพจิารณาจากผลการดําเนินงานของ



 

กองทนุเปิดพรนิซเิพลิ ดชันีธรุกจิพลงังานและธุรกจิปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ ์  -หน้า 45- 

กองทุนรวม ปรมิาณเงนิสดที่สามารถจะจา่ยได ้นโยบายการดํารงสภาพคล่อง นโยบายการลงทุนเพิม่เติม และปัจจยั

อื่นๆ ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ในช่วงเวลานัน้ๆ 

14.3. กําหนดเวลา วธิกีาร และขอ้จาํกดัในการจา่ยเงนิปันผลแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน : 

บรษิทัจดัการจะจ่ายเงนิปันผลตามที่กําหนดไวใ้นหวัข้อ “นโยบายจ่ายเงนิปันผล” โดยในกรณีที่มกีารจ่ายเงนิปันผล 

บรษิทัจดัการจะดาํเนินการจา่ยเงนิปันผลโดยปฏบิตัดิงัน้ี 

14.3.1. บรษิทัจดัการจะปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหน่วยลงทุนเพื่อรบัเงนิปันผลภายใน 30 วนัทําการนับจากวนัสิ้น

งวดบญัชวีนัที่ 31 ธนัวาคม ของทุกปี และในวนัอื่นๆ กรณีที่มกีารจ่ายเงนิปันผลเพิม่เติมตามทีบ่รษิทัจดัการ

พจิารณาเหน็สมควร 

14.3.2. ผู้ถอืหน่วยลงทุนที่มสีทิธไิด้รบัเงนิปันผลต้องเป็นผูถ้ือหน่วยที่มชีื่อปรากฏอยู่ในทะเบียนผูถ้อืหน่วยลงทุน ณ 

วนัปิดสมดุทะเบยีนพกัการโอนหน่วยลงทุนเพื่อรบัเงนิปันผล 

14.3.3. บรษิทัจดัการจะประกาศการจ่ายเงนิปันผล วนัปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงนิปันผล และ

อตัราเงนิปันผล 

โดยดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

(1) ประกาศในหนงัสอืพมิพร์ายวนัอยา่งน้อย 1 ฉบบั 

(2) ปิดประกาศไวใ้นทีเ่ปิดเผย ณ ทีท่ําการของบรษิทัจดัการ และจดัใหม้ปีระกาศดงักล่าวไว ้ณ สถานทีต่ดิต่อ

ทุกแหง่ของตวัแทน (ถา้ม)ี ทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุน 

(3) สง่หนังสอืแจง้ผูด้แูลผลประโยชน์และผูถ้อืหน่วยลงทุนที่มชีื่ออยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ณ วนัปิดสมุด

ทะเบยีนพกัการโอนหน่วยลงทุนเพื่อรบัเงนิปันผล 

14.3.4. บรษิทัจดัการจะจ่ายเงนิปันผลเป็นเช็คขดีคร่อมเฉพาะสัง่จา่ยในนามผูถ้ือหน่วยลงทุนและจดัส่งให้ผูถ้อืหน่วย

ลงทุนทางไปรษณียล์งทะเบยีนตามทีอ่ยู่ทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนระบุไวใ้นแบบคาํขอเปิดบญัชกีองทุน หรอืนําเชค็เขา้

บญัชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทุนตามทีร่ะบุไวใ้นคําขอเปิดบญัชกีองทุน ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะดําเนินการใหม้ี

การจา่ยเงนิปันผลภายใน 30 วนันบัแต่วนัปิดสมดุทะเบยีนพกัการโอนหน่วยลงทุนเพื่อรบัเงนิปันผล 

         ในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนไม่ใช้สทิธขิอรบัเงนิปันผลจํานวนใดภายในอายุความใช้สทิธเิรยีกร้องตามประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรษิทัจดัการจะไม่นําเงนิดงักล่าวไปใช้เพื่อการอื่นใดนอกจากเพื่อประโยชน์ของ

กองทุน 

         ขอ้จาํกดัในการจา่ยเงนิปันผลแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน 

         (1) บรษิัทจดัการกองทุนรวมจะไม่จ่ายเงนิปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในส่วนที่เกินข้อจํากดัการถือหน่วย 

     ลงทุน เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้รบัยกเวน้ ทัง้น้ี ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ ์

     เกีย่วกบัขอ้จาํกดัการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวม และหน้าทีข่องบรษิทัจดัการ 

         (2) บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะจดัทําบญัชแีละแยกเงนิที่ไม่อาจจ่ายเป็นเงนิปันผลออกจากบญัชแีละทรพัยส์นิ 

     ของกองทุนรวม และไม่นําเงนิดงักล่าวมารวมคํานวณเป็นมูลค่าทรพัย์สนิของกองทุนรวม และจะส่งเงนิ 

     ดงักล่าวใหเ้ป็นรายไดข้องแผน่ดนิ 

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวมและผู้สัง่ซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

    15.1. คา่ธรรมเนียมรวม (เพดานคา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยทีป่ระมาณการไดท้ีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด) : 

           ประมาณการค่าใช้จา่ยทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ต่อปี ของมูลคา่ทรพัยส์นิของกองทุน 

           รวม 

     

 

15.2. คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเกบ็จากกองทนุรวม : 

   15.2.1. คา่ธรรมเนียมการจดัการรายปี : 



 

กองทนุเปิดพรนิซเิพลิ ดชันีธรุกจิพลงังานและธุรกจิปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ ์  -หน้า 46- 

             ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.49 ต่อปีของมลูคา่ทรพัยส์นิของกองทุนรวม 

   15.2.2. คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์รายปี : 

             ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.06 ต่อปีของมลูคา่ทรพัยส์นิของกองทุนรวม 

   15.2.3. คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนรายปี : 

             ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.13 ต่อปี ของมลูคา่ทรพัยส์นิของกองทุนรวม 

หมายเหตุ: * มูลคา่ทรพัยส์นิของกองทุนรวมทีใ่ช้ในการคาํนวณค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์   

และคา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนตามขอ้ 15.2.1 – 15.2.3 น้ี เท่ากบั มูลค่าทรพัยส์นิทัง้หมดหกัดว้ย

มูลค่าหน้ีสินทัง้หมดของกองทุนรวม ณ วันที่ คํานวณมูลค่าทรพัย์สินของกองทุนรวม โดยยังไม่หัก

ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนของ

วนัทีท่ําการคาํนวณ 

           15.2.4. คา่ธรรมเนียมทีป่รกึษาการลงทนุ :ไมม่ ี

           15.2.5. คา่ธรรมเนียมการจดัจาํหน่าย : ไมม่ ี

           15.2.6. คา่ธรรมเนียมอื่นๆ : 

           ประมาณการคา่ธรรมเนียมอื่นๆ ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ต่อปี ของมลูคา่ทรพัยส์นิของกองทุนรวม 

           รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 

  1. ค่าใช้จ่ายเพื่อวตัถุประสงคใ์นการจดัตัง้และเสนอขายหน่วยลงทุนซึ่งจะเรยีกเกบ็จากกองทุนรวมเมื่อมคี่าใช้จ่ายเกดิขึน้ 

      ตามจํานวนที่จ่ายจรงิ โดยในทางบญัชีจะตดัจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเฉลี่ยเท่ากนัทุกวนัตามระยะเวลาที่จะ 

      ไดร้บัประโยชน์จากคา่ใชจ้า่ยนัน้ ไดแ้ก่ 

 ค่าใช้จ่ายในการจดัทําโฆษณาประชาสมัพนัธ์ ค่าสื่อโฆษณาประชาสมัพันธ์ การจดัอบรมและเผยแพร่ความรู ้   

คา่ใช้จ่ายดา้นการตลาด การส่งเสรมิการขาย ตลอดจนการจดัสมัมนาแนะนํากองทุน ตามที่จา่ยจรงิ แต่เป็นจํานวน

เงนิ   รวม ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ของจาํนวนเงนิทนุของโครงการ 

 คา่ธรรมเนียมทีป่รกึษาทางการเงนิในการจดัตัง้กองทุนรวมตามทีจ่่ายจรงิ แต่เป็นจาํนวนเงนิรวมไมเ่กนิ 20 ลา้นบาท  

 คา่ใชจ้า่ยหรอืคา่ธรรมเนียมอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งในการจดัตัง้กองทุน  

 คา่ใชจ้า่ยต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จากการปฏบิตัติามกฎ ก.ล.ต. 

2. ค่าใช้จ่ายเพื่อการดําเนินงานของกองทุนซึ่งจะเรยีกเก็บจากกองทุนเมื่อมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นตามจํานวนที่จ่ายจรงิ โดย  

    ในทางบญัชจีะตดัจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเฉลี่ยเท่ากนัทุกวนัตามระยะเวลาที่จะได้รบัประโยชน์จากค่าใช้จ่าย 

    นัน้หรอืในรอบระยะเวลาบญัชทีีเ่กดิคา่ใช้จา่ยดงักล่าวขึน้ ไดแ้ก่ 

 ค่าใช้จ่ายในการจดัทําโฆษณาประชาสมัพนัธ์ ค่าสื่อโฆษณาประชาสมัพันธ์ การจดัอบรมและเผยแพร่ความรู ้

คา่ใช้จา่ยดา้นการตลาด การส่งเสรมิการขาย ตลอดจนการจดัสมัมนาแนะนํากองทุน ตามที่จา่ยจรงิ แต่เป็นจํานวน

เงนิรวม ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.27 ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม 

 ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ค่าที่ปรกึษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบตัิตามคําสัง่ หรือตาม

กฎหมาย หรอืประกาศของสมาคมจดัการกองทุน 

 คา่จดัทํา จดัพมิพแ์ละจดัสง่ใบแจง้ผลการจดัสรรหน่วยลงทุน 

 ค่าใชจ้่ายในการจดัทําและจดัพมิพ์ใบคําขอเปิดบญัชีกองทุน ใบคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ใบคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน 

หนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน บตัรตวัอยา่งลายมอืชื่อ และเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง 

 ค่าจดัเตรยีมและค่าพิมพ์รายงานหนังสือบอกกล่าว ประกาศ และรายงานต่างๆ การลงประกาศในหนังสือพิมพ์

รายวนั และ/หรอืข่าวสารถึงผู้ถอืหน่วยลงทุน หรอืบุคคลที่เกี่ยวข้องกบักองทุนเปิดพรนิซิเพลิ ดชันีธุรกิจพลงังาน

และธุรกจิปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑโ์ดยตรง ที่บรษิทัจดัการจดัทําหรอืมหีน้าทีจ่ดัทําขึน้ตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. หรอืคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกฎหมายกําหนด ตามทีจ่า่ยจรงิ 



 

กองทนุเปิดพรนิซเิพลิ ดชันีธรุกจิพลงังานและธุรกจิปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ ์  -หน้า 47- 

 ค่าใช้จ่ายในการจดัประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการ

ปฏบิตัติามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกฎหมายกําหนด 

 คา่จดัทํา จดัพมิพ ์และจดัสง่หนงัสอืชีช้วนและรายงานประจาํปีถงึผูถ้อืหน่วยลงทุน 

 คา่แปลเอกสารทีเ่กีย่วกบัการดาํเนินงานของกองทุนรวมเป็นภาษาต่างประเทศ 

 ค่าใช้จ่ายที่เกดิจากการจ่ายเงนิปันผล และ/หรอืการจ่ายส่วนคนืทุน (ถ้าม)ี เช่น ค่าเตรยีมการจดัส่งเช็คเงนิปันผล 

และ/หรอืการจ่ายส่วนคนืทุน (ถา้ม)ี และรายงานประจําปี คา่ซองจดหมาย คา่ไปรษณียากร และค่าใช้จา่ยอื่นที่เกดิ

จากการจา่ยเงนิปันผลโดยตรง 

3. ค่าใช้จา่ยและภาษอีื่นๆ ที่เกี่ยวเน่ืองกบัการดําเนินงานของกองทุนรวมที่เรยีกเกบ็จากกองทุนรวมเมื่อมคี่าใช้จ่ายเกดิขึน้

ตามจาํนวนทีจ่า่ยจรงิ และในทางบญัชจีะตดัจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยของกองทุนรวมครัง้เดยีวเตม็จํานวน 

 คา่เอกสารทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน คา่เอกสารการลงบญัชกีองทุน 

 คา่ใช้จ่าย (ถ้าม)ี ในการดําเนินคดขีองผูดู้แลผลประโยชน์ที่ฟ้องรอ้งใหบ้รษิทัจดัการปฏบิตัติามหน้าที่ หรอืเรยีกค่า

สินไหมทดแทนความเสียหายจากบรษิัทจดัการ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเมื่อได้รบัคําสัง่จาก

สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายดา้นกฎหมายเพื่อรกัษาสทิธขิองกองทุนรวม และค่าใช้จา่ยที่เกดิขึน้จาก

การตดิตาม ทวงถามหรอืการดาํเนินคดเีพื่อการรบัชําระหน้ีใดๆ ของกองทุนรวม 

 ค่าใช้จ่ายในการรบัชําระหน้ีเป็นทรพัยส์นิอื่นแทนการชําระหน้ีดว้ยเงนิสดตามตราสารแห่งหน้ี ค่าธรรมเนียมศาล 

คา่ธรรมเนียมทนายความ คา่ใชจ้า่ยดา้นนิตกิรรม คา่ประเมนิราคา คา่จดจาํนอง คา่ปลอดจาํนอง คา่พมิพเ์อกสาร 

 ค่าใช้จ่ายหรอืค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เกี่ยวข้องกบัทางราชการ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัการไดม้าซึ่งหลกัประกนัของสทิธิ

เรยีกรอ้งอนัเกิดจากการรบัชําระหน้ีเป็นทรพัย์สนิอื่นแทนการชําระหน้ีด้วยเงนิสดตามตราสารแห่งหน้ี ค่าใช้จ่าย

ดา้นภาษ ีคา่ทําประกนัภยั ดแูลและเกบ็รกัษา ตลอดจนคา่ใชจ้า่ยในการจาํหน่าย จา่ย โอนทรพัยส์นิดงักล่าว 

 คา่สนิไหมทดแทนความเสยีหาย ค่าธรรมเนียมทีส่ว่นราชการหรอืองคก์รที่เกีย่วขอ้งเรยีกเกบ็ คา่ทีป่รกึษากฎหมาย 

และ/หรอืผูช้ํานาญการอื่นที่เกี่ยวข้อง และค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกดิขึน้แก่บรษิทัจดัการอนัเน่ืองจากการจดัการกองทุน

เปิดพรนิซิเพิล ดชันีธุรกิจพลงังานและธุรกิจปิโตรเคมแีละเคมีภณัฑ์ และบรษิทัจดัการถูกบุคคลอื่นใดเรยีกร้อง 

ฟ้องรอ้ง หรอืให้ชําระเงนิค่าสนิไหมทดแทนความเสยีหายแก่บุคคลนัน้ ยกเว้นในกรณีที่ค่าสนิไหมทดแทนความ

เสยีหาย ค่าธรรมเนียม ค่าที่ปรกึษา และค่าใช้จ่ายอื่นใดนัน้เกิดจากการไม่ปฏิบตัิตามโครงการ กฎหมายว่าด้วย

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และกฎ ก.ล.ต. หรอืเกดิจากการทุจรติ ประมาทเลนิเล่อ หรอื โดยเจตนาของบรษิทั

จดัการเอง 

 ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการมีบญัชีกองทุนเปิดพรนิซิเพิล ดชันีธุรกิจพลงังานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ กับ

ธนาคาร เช่น ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่ธนาคารเรยีกเก็บ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศพัท์ ค่าโทรสาร 

คา่สมดุเชค็ ตามทีจ่า่ยจรงิ 

 คา่ใชจ้า่ยต่างๆ ในการชําระบญัชแีละเลกิกองทุน 

4. ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกบัการซื้อขายหลกัทรพัย ์ซึ่งจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซื้อหลกัทรพัยเ์มื่อมกีารซื้อหลกัทรพัย ์

และจะถูกหกัจากคา่ขายหลกัทรพัยเ์มื่อมกีารขายหลกัทรพัย ์ไดแ้ก่ 

 คา่อากรแสตมป์ 

 ค่าธรรมเนียมและค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย ์ในการซื้อขายหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นของกองทุนรวม ที่ซื้อ

หรอืขายเพื่อประโยชน์ในการจดัการกองทุนรวม 

5. ค่าใช้จ่ายต่างๆ อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการของกองทุนเปิดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตร 

   เคมีและเคมีภณัฑ์ ตามที่จ่ายจรงิ ทัง้น้ี ต้องได้รบัความเหน็ชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ก่อนทุกครัง้ และบรษิทัจดัการจะ 

   เปิดเผยคา่ใชจ้า่ยดงักล่าวแยกเป็นรายการอยา่งชดัเจนในหนงัสอืชีช้วนสว่นสรปุขอ้มลูสาํคญัและในรายงานประจําปี ซึ่งบรษิทั 

   จดัการตอ้งจดัทําเมื่อสิน้รอบระยะเวลาบญัชแีต่ละปี 

บรษิทัจดัการจะคํานวณค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วย

ลงทุน ทุกวนัที่มีการคํานวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม โดยใช้มูลค่าทรพัย์สินของกองทุนรวมเป็นฐานในการ

คํานวณค่าธรรมเนียม ทัง้น้ี มูลค่าทรพัยส์นิของกองทุนรวม เท่ากบัมูลค่าทรพัยส์นิทัง้หมดหกัดว้ยมูลค่าหน้ีสนิทัง้หมดของ

กองทุนรวม ณ วนัที่คํานวณมูลค่าทรพัย์สินของกองทุนรวม โดยยงัไม่หกัค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
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ผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนของวนัที่ทําการคาํนวณ และจะเรยีกเกบ็จากกองทุนรวมโดยการตดั

จา่ยจากบญัชขีองกองทุนรวมเป็นรายเดอืน 

ทัง้น้ี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทัง้หมดของกองทุนรวมจะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรอืภาษีอื่นใดใน

ทํานองเดยีวกนั  

การตดัจ่ายค่าใช้จ่ายดงักล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชทีี่กําหนดโดยสมาคมนักบญัชแีละผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตแห่ง

ประเทศไทย และในกรณีทีส่มาคมนักบญัชแีละผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตแห่งประเทศไทย คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการเปลี่ยนแปลงหลกัเกณฑ์การตดัค่าธรรมเนียมหรอืค่าใช้จ่ายของ

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ ดชันีธุรกจิพลงังานและธุรกจิปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ์ ตามที่ระบุเป็นอย่างอื่นในอนาคต บรษิทัจดัการ

ขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนแปลงวธิกีารตดัค่าธรรมเนียมหรอืคา่ใช้จ่ายตามหลกัเกณฑท์ี่บงัคบัใช้ใหม่ โดยถอืว่าไดร้บัมตจิากผู้

ถอืหน่วยลงทุนแลว้ 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรยีกเกบ็จากกองทนรวม เมื่อรวมกนัทัง้หมดแล้วต้องไม่เกนิอตัรารอ้ยละ 2.14 ต่อปีของมูลค่า

ทรพัยส์นิ   

  15.3. คา่ธรรมเนียมทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน : 

15.3.1. คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend-Fee) : ม ี

         ประมาณการคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.54 ของมลูคา่หน่วยลงทุน 

         รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

บรษิทัจดัการจะคดิค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.54 ของมูลค่าหน่วยลงทุนขาย ทัง้น้ี 

ภายใต้ขอ้ 15.5 เรื่อง “การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรอืค่าใช้จ่าย” บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเปลี่ยนแปลง

ค่าธรรมเนียมดงักล่าวโดยไม่ถอืเป็นการแก้ไขเพิม่เตมิโครงการ ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะแจง้ให้ผูถ้ือหน่วยลงทุนทราบ

ล่วงหน้าไม่น้อยกวา่ 60 วนั โดยจะตดิประกาศไวท้ี่ที่ทําการทุกแห่งของบรษิทัจดัการ ผู้จดัจาํหน่ายหน่วยลงทุน และ

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และลงประกาศหนังสอืพมิพร์ายวนัอย่างน้อย 1 ฉบบั เป็นเวลา 3 วนั

ตดิต่อกนั และแจง้ใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันบัแต่วนัทีเ่ปลีย่นแปลง 

15.3.2. คา่ธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (Backend-Fee) : 

         ประมาณการคา่ธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.54 ของมลูคา่หน่วยลงทุน 

         รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

         บรษิทัจดัการจะคดิค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่รบัซื้อ

คนื ทัง้น้ี ภายใต้ข้อ 15.5 เรื่อง “การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรอืค่าใช้จ่าย” บรษิทัจดัการขอสงวนสิทธใินการ

เปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมดงักล่าวโดยไม่ถอืเป็นการแก้ไขเพิม่เตมิโครงการ ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วย

ลงทุนทราบล่วงหน้าไมน้่อยกวา่ 60 วนั โดยจะตดิประกาศไวท้ี่ที่ทําการทุกแห่งของบรษิทัจดัการ ผูจ้ดัจาํหน่ายหน่วย

ลงทุน และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และลงประกาศหนังสอืพมิพร์ายวนัอย่างน้อย 1 ฉบบั เป็น

เวลา 3 วนัตดิต่อกนั และแจง้ใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันบัแต่วนัทีเ่ปลีย่นแปลง 

15.3.3. คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 

         15.3.3.1 คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ (Switching In) :ไมม่ ี

         15.3.3.2 คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก (Switching Out) : ไมม่ ี

 

15.3.4. คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : 

          ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็โดยนายทะเบยีนจะเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมจากผูโ้อนในวนัทีย่ืน่คาํขอโอนหน่วยลงทุน 
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15.3.5. คา่ธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน : 

          ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

15.3.6. คา่ปรบักรณีขายคนืหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถอืครองทีกํ่าหนดในโครงการ (Exit Fee) : 

          ไมม่ ี

15.3.7. คา่ธรรมเนียมอื่นๆ : ตามทีจ่า่ยจรงิ 

          รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 

          (1) ค่าธรรมเนียมการโอนเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนตามอตัราที่ธนาคารพาณิชย์หรอืสถาบนัการเงนิกําหนด โดย 

    บรษิทัจดัการจะหกัจากจาํนวนคา่ขายคนืหน่วยลงทุนนัน้ๆ 

          (2) ค่าธรรมเนียมการหกัเงนิจากบญัชขีองผูซ้ื้อหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี ตามอตัราที่ธนาคารพาณิชยห์รอืสถาบนัการเงนิ 

    กําหนด โดยตดัจา่ยจากบญัชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทุน 

          (3) บรษิทัจดัการอาจเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใช้จ่ายอื่นๆทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนขอใหบ้รษิทัจดัการดําเนินการให้ผู ้

ถอืหน่วยลงทุนเป็นกรณีพเิศษนอกเหนือจากกรณีปกตซิึง่เป็นกรณีที่บรษิทัจดัการดําเนินการใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน

ทุกราย ตามที่จา่ยจรงิ เช่น ค่าใช้จา่ยในการจดแจง้จํานํากบันายทะเบยีน ค่าแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอ้มลูในทะเบยีน 

เป็นตน้ โดยบรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวทราบ 

          ทัง้น้ี คา่ธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายดงักล่าวขา้งต้นเป็นอตัราทีย่งัไม่รวมภาษมีูลค่าเพิม่ ภาษธีุรกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่น

ใดในทํานองเดยีวกนั 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธิในการเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน/ การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน/ การสบัเปลี่ยน

หน่วยลงทุนกบัผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากนั ตามประเภทของผู้ลงทุน ตามมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน ตามระยะเวลาการถือ

ครองหน่วยลงทุน ตามช่องทางการซื้อขายหน่วยลงทุน หรอืตามเงื่อนไขที่บรษิทัจดัการอาจกําหนดขึ้นในอนาคต เพื่อเป็น

การอํานวยความสะดวก และเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน ทัง้น้ี จะเปิดเผยข้อมูลดงักล่าวในหนังสอืชี้ชวนส่วนสรุป

ขอ้มลูสําคญั ทัง้น้ี หากมกีารเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดงักล่าวบรษิทัจดัการจะประกาศใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกวา่ 7 วนั 

ณ ที่ทําการของบรษิทัจดัการ และผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และ/หรอืประกาศทางเวบ็ไซด์ของบรษิทั

จดัการ 

15.4.   วธิกีารคาํนวณและตดัจา่ยคา่ธรรมเนียม : 

ทัง้น้ี การคาํนวณคา่ธรรมเนียมตามหวัขอ้คา่ธรรมเนียมทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน และ หวัขอ้คา่ธรรมเนียม 

และคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวมเป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูคา่เพิม่ ภาษธีรุกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดในทํานองเดยีวกนัไว ้

แลว้ 

การตดัจา่ยคา่ใชจ้า่ยดงักล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชทีีกํ่าหนดโดยสมาคมนักบญัชแีละผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตแหง่ 

ประเทศไทย และในกรณีทีส่มาคมนกับญัชแีละผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตแหง่ประเทศไทย คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสาํนกังาน 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง มกีารเปลีย่นแปลงหลกัเกณฑก์ารตดัค่าธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ยของ 

กองทนุเปิดพรนิซเิพลิ ดชันีธรุกจิพลงังานและธรุกจิปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ ์ตามทีร่ะบุเป็นอยา่งอื่นในอนาคต  

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงวธิกีารตดัคา่ธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้า่ยตามหลกัเกณฑท์ีบ่งัคบัใช้ใหม ่โดยถอืวา่ 

ไดร้บัมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 

คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเกบ็จากกองทนรวม เมื่อรวมกนัทัง้หมดแลว้ตอ้งไมเ่กนิอตัรารอ้ยละ 2.14 ต่อปีของมลูคา่ 

ทรพัยส์นิ 

  15.5. การเปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ย : 

คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยตามขอ้ “คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเกบ็จากผูซ้ือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนและกองทุน” อาจม ี

การเปลีย่นแปลงไดโ้ดยไมถ่อืวา่เป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิรายละเอยีดโครงการ โดยบรษิทัจดัการจะดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

1. สาํหรบักรณีเปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้ไมเ่กนิรอ้ยละ 5 ของอตัราคา่ธรรมเนียม และ/หรอืคา่ใชจ้า่ยจากทีไ่ดร้ะบุไวใ้นโครงการ 

   (1.1) บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้าไมน้่อยกวา่ 60 วนั โดย 

          (ก) ประกาศในหนงัสอืพมิพร์ายวนัอยา่งน้อย 1 ฉบบั เป็นเวลา 3 วนัตดิต่อกนั 



 

กองทนุเปิดพรนิซเิพลิ ดชันีธรุกจิพลงังานและธุรกจิปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ ์  -หน้า 50- 

          (ข) จดัใหม้ขีอ้มูลเรื่องดงักล่าวไวใ้นที่เปิดเผย ณ สถานทีใ่นการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบรษิทัจดัการกองทุน 

     รวมและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี 

            (1.2) แจง้ใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนั นบัแต่วนัเปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ย 

            (1.3) ใหเ้พิม่คา่ธรรมเนียมและหรอืคา่ใช้จา่ยไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 5 ของอตัราคา่ธรรมเนียม และหรอืคา่ใชจ้่ายเดมิตามทีร่ะบุไว ้

                   ล่าสดุในโครงการภายในรอบระยะเวลา 1 ปี 

         2. กรณีเปลีย่นแปลงลดลงของคา่ธรรมเนียมและ/หรอืคา่ใชจ้า่ย 

            (2.1) เปิดเผยขอ้มูลเรื่องดงักล่าวใหผู้้ลงทุนทราบอย่างทัว่ถึงดว้ยวธิกีารที่เหมาะสม ภายใน 3 วนัทําการนับแต่วนัที่มกีาร

ลดค่าธรรมเนียมหรอืค่าใช้จ่ายดงักล่าว เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบรษิทัจดัการกองทุนรวมหรอืทาง

หนงัสอืพมิพห์รอืจดัใหม้ขีอ้มลูเรื่องดงักล่าวไว ้ณ สถานที่ในการซือ้ขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบรษิทัจดัการกองทุน

รวมและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี 

            (2.2) แจง้ใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันบัแต่วนัเปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ย 

         3. ในกรณีที่เป็นการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใช้จ่ายเพิม่ขึน้เกนิกว่าอตัรารอ้ยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรอืค่าใช้จ่ายเดมิ

ตามทีร่ะบุไวล้่าสุดในโครงการ บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ยที่เพิม่ขึน้ดงักล่าวไดต้่อเมื่อ

ไดร้บัมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่คดิตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกวา่รอ้ยละ 50 ของจาํนวนหน่วย

ลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

         4. ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไดด้ําเนินการเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใช้จา่ยเพิม่ขึน้ตามทีไ่ดร้ะบุไวใ้นโครงการ 

(4.1)ใหบ้รษิทัจดัการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวใหผู้ล้งทุนทราบดว้ยวธิทีี่เหมาะสม ภายใน 3 วนัทําการนับแต่วนัที่มกีารเรยีก

เก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดงักล่าวเพิ่มขึ้น เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ หรือทาง

หนังสอืพมิพห์รอืจดัใหม้ขีอ้มูลเรื่องดงักล่าวไว ้ณ สถานทีใ่นการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแหง่ของบรษิทัจดัการกองทุน

รวมและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี 

(4.2)แจง้ใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วนันบัแต่วนัเปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ย 

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณ และการประกาศมูลค่าทรพัย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วย   

ลงทุน หลกัเกณฑแ์ละวิธีการดาํเนิน 

16.1. วธิกีารคาํนวณ กําหนดเวลาในการคาํนวณ และการประกาศมูลคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน :   

ต่างประเทศ 

16.2. เงื่อนไขพเิศษ : 

16.2.1. บรษิทัจดัการจะคาํนวณมูลคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวมตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่าํนักงานคณะกรรมการ     

 ก.ล.ต.  ประกาศกําหนด 

16.2.2. บรษิทัจดัการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนื          

หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ ตามระยะเวลา          

ดงัต่อไปน้ี 

(1) คาํนวณมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธแิละมลูคา่หน่วยลงทุนทุกสิน้วนัทําการ 

(2) คาํนวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทุกสิน้วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทุน 

(3) ประกาศมูลคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของวนัทํา

การซือ้ขายหน่วยลงทุนล่าสดุ ภายในวนัทําการถดัไป 

(4) ประกาศมูลค่าทรพัย์สนิสุทธแิละมูลค่าหน่วยลงทุนของวนัปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงนิปันผล 

ภายในวนัทําการถดัจากวนัปิดสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนเพื่อสทิธใินการรบัเงนิปันผล 

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการกําหนดวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทุนแต่ละครัง้ห่างกนัเกนิ 1 สปัดาห ์บรษิทัจดัการจะประกาศ

มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธแิละมลูค่าหน่วยลงทุนทีค่ํานวณทุกสิน้วนัทําการสุดท้ายของสปัดาหต์าม (1) ภายในวนัทําการถดั

จากวนัทําการสดุทา้ยของสปัดาหด์งักล่าวดว้ย 
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มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถงึ มูลค่าทรพัยส์นิสุทธหิารดว้ยจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมดเมื่อสิน้วนัทํา

การทีค่าํนวณนัน้ 

16.2.3. มูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนที่ประกาศขา้งต้น ต้อง

ไดร้บัการรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์ดว้ย 

16.2.4. ในกรณีทีม่ลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

ไมถู่กตอ้ง บรษิทัจดัการจะดาํเนินการตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

16.2.5. บรษิทัจดัการจะประกาศ/เผยแพร่ข้อมูลทางเวบ็ไซด์ของบรษิทัจดัการที่  www.principal.th ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอ

สงวนสทิธทิี่จะประกาศโดยช่องทางอื่นแทนการประกาศในเวบ็ไซด์ หรอืช่องทางอื่นใดที่เหมาะสม โดยถือว่าได้รบั

ความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ และบรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไมน้่อยกว่า 30 วนั 

และจดัใหม้ปีระกาศดงักล่าวไว ้ณ สถานที่ตดิต่อทุกแหง่ของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ช้ในการซือ้ขายหน่วย

ลงทุน และ/หรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการกําหนดและเหน็ว่าเหมาะสม   

ในกรณีที่การประกาศมูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

ได้กระทําผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที่จดัขึ้นโดยสมาคมบริษทัจดัการลงทุน (NAV Center) หรือ

ช่องทางอื่นที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรบั บรษิทัจดัการอาจประกาศมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วย

ลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ภายใน 2 วนัทําการถดัไปกไ็ด ้

16.2.6. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรพัย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย และราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือ

จาํนวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม บรษิทัจดัการจะดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

(1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรพัยส์นิสุทธเิป็นตวัเลขโดยมทีศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วธิกีารปัดเศษทศนิยมตาม

หลกัสากล 

(2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล 

สําหรบัมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน ให้ปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที่ 4 ขึ้น ส่วน

มลูคา่หน่วยลงทุนเพื่อใชใ้นการคาํนวณราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ใหต้ดัทศนิยมตําแหน่งที ่5 ทิง้  

(3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที่คํานวณได้ในข้อ (2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยม

ตําแหน่งที ่5 ทิง้ และประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนตามทีค่าํนวณไดใ้นขอ้ (2) 

(4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตวัเลขโดยมทีศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วธิกีารปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล แต่

ใหใ้ชผ้ลลพัธเ์ป็นตวัเลขโดยมทีศนิยมเพยีง 4 ตําแหน่ง โดยตดัทศนิยมตําแหน่งที ่5 ทิง้ 

(5) ในกรณีทีม่ผีลประโยชน์เกดิขึน้จากการคาํนวณตามขอ้ (1) ถงึ (4) บรษิทัจดัการจะนําผลประโยชน์นัน้รวมเขา้เป็น

ทรพัยส์นิของกองทนุรวม 

16.3. แหล่งขอ้มลูการเปิดเผยมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน 

16.4. หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดาํเนินการในกรณีทีม่ลูคา่หน่วยลงทุนไมถู่กตอ้ง 

16.4.1. ในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมปิดไม่ถูกต้องและได้มกีารประกาศมูลค่าดงักล่าวไปแล้ว  หรอืในกรณีที่

ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้อง  หากการไม่ถูกต้องดงักล่าวมมีลูค่าน้อยกว่าหน่ึงสตางค ์หรอืคดิเป็น

อตัราไมถ่งึรอ้ยละ 0.5 ของมลูคา่หรอืราคาทีถู่กตอ้ง  ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมดาํเนินการดงัต่อไปน้ี  

(1) จดัทําและส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถงึความไม่ถูกต้องภายในเจด็วนัทําการนับแต่วนัที่พบว่ามูลค่า

หรอืราคาหน่วยลงทุนไมถู่กตอ้ง  โดยรายงานดงักล่าวตอ้งมสีาระสาํคญัดงัต่อไปน้ี 

(ก) มลูคา่หรอืราคาหน่วยลงทุนทีไ่มถู่กตอ้ง 

(ข) มลูคา่หรอืราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง  

(ค) สาเหตุทีท่ําใหม้ลูคา่หรอืราคาหน่วยลงทุนไมถู่กตอ้ง  
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(ง) มาตรการป้องกนัเพื่อมใิห้มูลค่าหรอืราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ในกรณีที่ความไม่ถูกต้องมไิด้มสีาเหตุมา

จากปัจจยัภายนอกทีไ่มอ่าจควบคมุได ้

(2) ในกรณีที่สาเหตุที่ทําให้มูลค่าหรอืราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมผีลต่อเน่ืองถึงการคํานวณมูลค่าหรอืราคาหน่วย

ลงทุนครัง้ต่อไป ให้บรษิทัจดัการกองทุนรวมแก้ไขมูลค่าหรอืราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องตัง้แต่วนัที่พบว่ามูลค่า

หรอืราคาไมถู่กตอ้ง    

16.4.2. ในกรณีทีม่ลูค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมปิดไม่ถูกตอ้งและไดม้กีารประกาศมลูคา่ดงักล่าวไปแล้ว หรอืในกรณีทีร่าคา

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้อง หากการไม่ถูกต้องดงักล่าวมมีูลค่าตัง้แต่หน่ึงสตางค์ขึ้นไป และคดิเป็น

อตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของมลูคา่หรอืราคาทีถู่กตอ้ง ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมปฏบิตัติามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1) คํานวณมูลค่าหรอืราคาหน่วยลงทุนย้อนหลงัตัง้แต่วนัที่บรษิัทจดัการกองทุนรวมพบว่ามูลค่าหรอืราคาหน่วย

ลงทุนไมถู่กตอ้งจนถงึวนัทีม่ลูคา่หรอืราคาหน่วยลงทุนถูกตอ้ง   

(2) ดาํเนินการดงัต่อไปน้ีเฉพาะวนัทีม่ลูคา่หรอืราคาหน่วยลงทุนทีไ่มถู่กตอ้งนัน้มมีลูคา่และคดิเป็นอตัราดงักล่าว 

(ก) จดัทํารายงานการแกไ้ขมูลค่าหรอืราคาหน่วยลงทุนยอ้นหลงัใหเ้สรจ็สิน้ภายในวนัทําการถดัจากวนัที่ บรษิทั

จัดการกองทุนรวมพบว่ามูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง  และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแล

ผลประโยชน์ภายในวนัทําการถดัจากวนัที่คํานวณมูลค่าหรอืราคาหน่วยลงทุนย้อนหลงัเสรจ็สิ้น  เพื่อให้

ผูดู้แลผลประโยชน์รบัรองขอ้มูลในรายงานดงักล่าวภายในวนัทําการถดัจากวนัที่บรษิทัส่งรายงานให้ผูดู้แล

ผลประโยชน์   

รายงานตามวรรคหน่ึงใหม้สีาระสาํคญัตามที่กําหนดไวใ้นข้อ 16.4.1 (1) โดยอนุโลม  เวน้แต่ในกรณีของรายงาน

การแก้ไขราคาหน่วยลงทุนยอ้นหลงัของกองทุนรวมเปิด  ใหร้ะบุการดําเนินการของบรษิทัจดัการกองทุนรวม

เมื่อพบวา่ราคาหน่วยลงทุนไมถู่กตอ้งไวแ้ทนขอ้มลูตามขอ้ 16.4.1 (1)(ง)  

(ข) แกไ้ขมลูคา่หรอืราคาหน่วยลงทุนใหถู้กตอ้งภายในวนัทีผู่ดู้แลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงานตาม (ก)  

(ค) ดาํเนินการโดยวธิกีารใด ๆ เพื่อใหผู้ล้งทุนสามารถรบัทราบชื่อกองทุนรวมทีม่กีารแกไ้ขมลูคา่หรอืราคาหน่วย

ลงทุน และวนั เดอืน ปีที่มีการแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุน ภายในสามวนัทําการนับแต่วนัที่ผู้ดูแล

ผลประโยชน์รบัรองข้อมูลในรายงานตาม (ก) ความใน (ค) มใิห้นํามาใช้บงัคบักบักองทุนรวมปิดที่มหีน่วย

ลงทุนเป็นหลักทรพัย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์  และได้ประกาศการแก้ไขมูลค่าหน่วยลงทุนตาม

ระเบยีบหรอืขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัยแ์ล้ว 

16.4.3. ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้อง หากการไม่ถูกต้องดงักล่าวมมีูลค่าตัง้แต่หน่ึงสตางค์ขึน้ไป 

และคดิเป็นอตัราตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรอืราคาที่ถูกต้อง ให้บรษิทัจดัการกองทุนรวมดําเนินการดงัต่อไปน้ี

เฉพาะวนัทีม่ลูคา่หรอืราคาหน่วยลงทุนทีไ่มถู่กตอ้งนัน้มมีลูคา่และคดิเป็นอตัราดงักล่าว  

(1) จดัทํารายงานการชดเชยราคาไวใ้นรายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนตามขอ้ 16.4.2. (2) (ก) ดว้ย  โดยใหอ้ยูใ่น

สว่นของการดาํเนินการของบรษิทัจดัการกองทุนรวมเมื่อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไมถ่กูตอ้ง 

(2) ชดเชยราคาตามหลกัเกณฑ์ที่กําหนดไวใ้นข้อ 16.4.4. ใหแ้ล้วเสรจ็  และดําเนินการโดยวธิกีารใด ๆ เพื่อใหผู้้ซื้อ

หน่วยลงทุนหรอืผูข้ายคนืหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถงึการแก้ไขราคาตาม

ขอ้ 16.4.2 (2)(ข) และการชดเชยราคา ภายในหา้วนัทําการนับแต่วนัทีผู่ด้แูลผลประโยชน์รบัรองขอ้มูลในรายงาน

การแกไ้ขราคาหน่วยลงทุนยอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา 

(3) จดัทํามาตรการป้องกนัเพื่อมใิหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง  และสง่รายงานดงักล่าว พรอ้มทัง้สําเนารายงานการ

แก้ไขราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังตามข้อ 16.4.2 (2)(ก) ให้สํานักงานภายในเจ็ดวนัทําการนับแต่วนัที่ผู้ดูแล

ผลประโยชน์รบัรองขอ้มูลในรายงานดงักล่าว  เวน้แต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมสีาเหตุมาจากปัจจยั

ภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้  ให้บรษิทัจดัการกองทุนรวมส่งสําเนาเอกสารที่ผูดู้แลผลประโยชน์รบัรองว่าการที่

ราคาหน่วยลงทุนไมถู่กตอ้งมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกที่ไมอ่าจควบคมุไดม้าพรอ้มสาํเนารายงานดงักล่าวแทน 

16.4.4 ในการชดเชยราคาตามขอ้ 16.4.3 (2) บรษิทัจดัการจะปฏบิตัติามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
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(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง (understate)ให้บรษิทัจดัการกองทุนรวม

ปฏบิตัดิงัน้ี 

(ก) กรณีทีเ่ป็นการขายหน่วยลงทุน  ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมลดจํานวนหน่วยลงทุนของผูซ้ือ้หน่วยลงทุนเป็น

จาํนวนซึ่งมมีลูคา่เท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกบัราคาหน่วยลงทุนที่ถูกตอ้งหากปรากฏ

ว่าผู้ซื้อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที่

จะต้องลด  ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมจ่ายเงนิของบรษิทัเองเป็นจํานวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู ่

หรอืลดจาํนวนหน่วยลงทุนทีเ่หลอือยูน่ัน้และจา่ยเงนิของบรษิทัเองเป็นจาํนวนเท่ากบัสว่นต่างของราคาทีข่าด

อยู ่แล้วแต่กรณี  เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่กองทุนรวมเปิด  เวน้แต่การทีร่าคาหน่วยลงทุนไมถู่กตอ้งมสีาเหตุมา

จากปัจจยัภายนอกทีไ่มอ่าจควบคุมได ้เช่น ราคาหลกัทรพัยต์ามราคาตลาดครัง้สดุทา้ยของตลาดหลกัทรพัย์

แหง่ประเทศไทยหรอืศูนยซ์ือ้ขายหลกัทรพัยไ์มถู่กตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชน์รบัรองวา่มสีาเหตุดงักล่าว 

(ข) กรณีที่เป็นการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน  ให้บรษิัทจดัการกองทุนรวมเพิ่มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืน

หน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ่งมมีูลค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกบัราคาหน่วยลงทุนที่

ถูกต้อง หรอืจ่ายเงนิของกองทุนรวมเปิดเป็นจํานวนเท่ากบัส่วนต่างของราคา  เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้าย

คนืหน่วยลงทุน  แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มหีน่วยลงทุนเหลืออยู่  ให้บรษิทัจ่ายเงนิของ

กองทนุรวมเปิดเป็นจาํนวนเท่ากบัส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุน 

(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนทีไ่มถู่กตอ้งสงูกวา่ราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง (Overstate) ใหบ้รษิทัปฏบิตัดิงัน้ี 

(ก) กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน  ให้บรษิทัจดัการกองทุนรวมเพิม่จํานวนหน่วยลงทุนของผูซ้ื้อหน่วยลงทุน

เป็นจํานวนซึ่งมมีูลค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกบัราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง หรอื

จา่ยเงนิของกองทุนรวมเปิดเป็นจาํนวนเท่ากบัสว่นต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูซ้ือ้หน่วยลงทุน 

(ข) กรณีที่เป็นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมลดจํานวนหน่วยลงทุนของผูข้ายคนืหน่วย

ลงทุนเป็นจาํนวนซึ่งมมีูลค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกบัราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง

หากปรากฏว่าผู้ขายคนืหน่วยลงทุนไม่มหีน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรอืมหีน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวน

หน่วยลงทุนที่จะต้องลด  ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมจา่ยเงนิของบรษิทัเองเป็นจํานวนเท่ากบัส่วนต่างของ

ราคาทีข่าดอยู ่หรอืลดจํานวนหน่วยลงทุนทีเ่หลอือยู่นัน้และจ่ายเงนิของบรษิทัเองเป็นจาํนวนเท่ากบัสว่นต่าง

ของราคาที่ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี  เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทุนรวมเปิด  เว้นแต่การที่ราคาหน่วยลงทุนไม่

ถูกต้องมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลกัทรพัย์ตามราคาตลาดครัง้สุดท้าย

ของตลาดหลกัทรพัยห์รอืศูนยซ์ือ้ขายหลกัทรพัยไ์มถู่กตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชน์รบัรองวา่มสีาเหตุดงักล่าว 

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมตอ้งชดเชยราคาเป็นเงนิใหแ้ก่ผูซ้ื้อหน่วยลงทุนหรอืผูข้ายคนืหน่วยลงทุนรายใด

มมีูลค่าไม่ถงึหน่ึงรอ้ยบาท  บรษิทัอาจนําเงนิชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่มกีารจ่ายเงนิใหผู้้ถอืหน่วย

ลงทุน  แต่ถ้าบุคคลดงักล่าวไม่มสีถานะเป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนแล้ว ใหบ้รษิทัชดเชยราคาใหแ้ล้วเสรจ็ภายในหา้วนั

ทําการนบัแต่วนัทีผู่ด้แูลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงานการแก้ไขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา 

การจา่ยเงนิของกองทุนรวมเปิดเพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุนตาม (1)(ข)  หรอืผูซ้ื้อหน่วยลงทุนตาม 

(2)(ก)  บรษิทัจดัการกองทนุรวมอาจจา่ยเงนิของบรษิทัเองแทนกองทุนเปิดกไ็ด ้

16.4.5 ให้บรษิัทจดัการกองทุนรวมจดัให้มีสําเนารายงานตามข้อ 16.4.1. (1) และข้อ 16.4.2. (2)(ก)  ไว้ ณ ที่ทําการของ

บรษิทั  เพื่อใหส้าํนกังานสามารถตรวจสอบได ้

16.4.6 ห้ามมใิห้บรษิทัจดัการกองทุนรวมคดิค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากมูลค่าหน่วยลงทุน หรอืราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจาก

กองทนุรวม เวน้แต่ในกรณีทีค่วามไมถู่กตอ้งดงักล่าวมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกทีไ่มอ่าจควบคมุได ้

16.4.7 บรษิทัจดัการจะรบัผดิชอบค่าใช้จา่ยต่างๆ ที่เกดิขึน้จากมูลคา่หน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น คา่ใช้จ่ายในการประกาศการ

แก้ไขราคาตามข้อ 16.4.2 (3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจดัส่งเงนิชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื้อหน่วย
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ลงทุนและผู้ขายคนืหน่วยลงทุน เป็นต้น เวน้แต่ในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องดงักล่าวมสีาเหตุมาจากปัจจยั

ภายนอกทีไ่มอ่าจควบคมุได ้

17. ช่ือผู้เก่ียวข้อง : 

17.1. ชื่อบรษิทัจดัการ : 

       ชื่อ : บรษิทั หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั 

17.2. ชื่อผูด้แูลผลประโยชน์ : 

        ชื่อ : ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จาํกดั (มหาชน) 

17.3. ชื่อผูป้ระกนั (กรณีกองทุนมปีระกนั) : ไมม่ ี

17.4. ชื่อของผูร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทุน (Outsource) : ไมม่ ี

17.5. ทีป่รกึษา : ไมม่ ี

        17.5.1 ชื่อทีป่รกึษาการลงทุน : ไมม่ ี

        17.5.2 ชื่อทีป่รกึษากองทุน : 

                ทีป่รกึษาทางการเงนิในการจดัตัง้กองทุน 

บรษิทัหลกัทรพัยฟิ์นนัซ่า จาํกดั 

อาคารทสิโกท้าวเวอร ์ชัน้ 20 เลขที ่48/45 ถนนสาทรเหนือ 

แขวงสลีม เขตบางรกั กรงุเทพมหานคร 10500 

โทรศพัท ์026973800 

โทรสาร 026380301 

17.6. ผูส้อบบญัช ี: 

ชื่อ : นางสาว สมุาล ีรวีราบณัฑติ 

ชื่อ : นางสาว รตันา จาละ 

ชื่อ : นาง นงลกัษณ์ พุม่น้อย 

17.7. การแต่งตัง้คณะตวัแทนผูถ้อืหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

       ไมม่ ี

18. รอบระยะเวลาบญัชีประจาํปีของกองทุนรวม : 

    18.1. วนัทีส่ ิน้สดุรอบบญัช ี: วนัท ี31 ธนัวาคม 

    18.2. วนัทีส่ ิน้สดุรอบบญัชคีรัง้แรก : วนัท ี31 ธนัวาคม 2551 

    18.3. รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจดัการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจดัการ : 

     19.1 การดาํเนินการและการบรหิารจดัการกองทุน โดยบรษิทัจดัการ 

ในการดาํเนินการและบรหิารจดัการใด ๆ ของกองทุนรวมนัน้ บรษิทัจดัการจะดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามที่ระบุไวใ้นโครงการ

จดัการกองทุนรวมและหนงัสอืชีช้วน เวน้แต่กรณีทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สมาคมบรษิทั

จดัการลงทุน และ/หรอืหน่วยงานอื่นใดทีม่อีํานาจตามกฎหมาย เช่น กระทรวงการคลงั เป็นต้น ไดแ้ก้ไขเปลีย่นแปลง 

เพิม่เตมิ ประกาศ กําหนด สัง่การ เหน็ชอบ และ/หรอืผอ่นผนัเป็นอย่างอื่น บรษิทัจดัการจะดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามนัน้ โดย

ถอืวา่ไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแล้ว 
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19.2  การแกไ้ขโครงการจดัการกองทุนรวมหรอืแก้ไขวธิกีารจดัการ 

       (1) หากมคีวามจําเป็นต้องแก้ไขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนรวม หรอืวธิกีารจดัการกองทุนรวม เพื่อก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อ

กองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุนให้อยู่ในดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ โดยหากมไิด้กระทําโดยมติเสยีงข้างมากของผู้ถือ

หน่วยลงทุน ซึ่งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกินกึ่งหน่ึงของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ

โครงการ จะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน 

ในการขอมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนในเรื่องใดๆ  บรษิทัจดัการจะไม่นบัคะแนนเสยีงของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนันัน้ใน

สว่นทีเ่กนิกวา่หน่ึงในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนที่จาํหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมดรวมในจํานวนเสยีงในการขอมตคิรัง้นัน้ 

 (2) ในกรณีที่การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการหรอืวธิกีารจดัการกองทุนรวม ไดก้ระทําโดยมตเิสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุน ซึ่ง

คดิตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกึง่หน่ึงของจํานวนหน่วยลงทุนที่จาํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการ บรษิทัจดัการ

จะแจง้ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันับแต่วนัที่ได้มมีตใิห้แก้ไข ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะแจง้การ

แกไ้ขเพิม่เตมิโครงการหรอืวธิกีารจดัการกองทุนรวมไปยงัผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกราย และจะประกาศทางหนังสอืพมิพร์ายวนั

อย่างน้อย 1 ฉบบัภายใน 15 วนันับแต่วนัที่ไดร้บัความเหน็ชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืวนัที่ไดม้มีติให้

แกไ้ข แลว้แต่กรณี 

การขอมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนนัน้ หากปรากฏวา่มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวไมเ่กนิรอ้ยละหา้สบิหา้ของจาํนวนหน่วย

ลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของโครงการ  ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมส่งเอกสารหลกัฐานเกี่ยวกบัการขอมตแิละการ

นบัมตไิปยงัผูดู้แลผลประโยชน์  เพื่อใหผู้ด้แูลผลประโยชน์รบัรองผลการนบัมตนิัน้ ก่อนทําการแก้ไขเพิม่เตมิโครงการตาม

มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน 

ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการใด หากไม่สามารถดําเนินตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ เน่ืองจาก

ข้อจํากดัในการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์ที่

เกี่ยวกบัขอ้จํากดัการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบรษิทัจดัการ บรษิทัจดัการอาจดําเนินการขอรบัความ

เหน็ชอบจากสาํนกังานตามแนวทางทีท่างสาํนักงานกําหนดได ้

ในกรณีที่มติดงักล่าวของผู้ถือหน่วยลงทุนเกี่ยวขอ้งกบัสทิธ ิหน้าที่ และความรบัผดิชอบตามข้อ 22. “สทิธ ิหน้าที่ และ

ความรับผิดชอบของ บริษัทจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ตัวแทน (ถ้ามี) และที่ปรึกษา (ถ้ามี)” หรือเกี่ยวข้องกับ

ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใช้จ่ายตามข้อ 15. “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ส ัง่ซื้อหรอืผู้ถือหน่วยลงทุน และ

กองทุนรวม” ของบรษิทัจดัการ ผูดู้แลผลประโยชน์ นายทะเบียนหน่วยลงทุน ตวัแทน (ถ้าม)ี ที่ปรกึษา (ถ้าม)ี หรอืผูอ้ื่นที่

ใหบ้รกิารแก่กองทุนรวม มตดิงักล่าวจะต้องไดร้บัความเหน็ชอบจากบรษิทัจดัการ ผูดู้แลผลประโยชน์ นายทะเบยีนหน่วย

ลงทุน ตวัแทน (ถ้าม)ี ที่ปรกึษา (ถ้าม)ี หรอืผู้อื่นที่ให้บรกิารแก่กองทุนรวม แล้วแต่กรณี ในการดําเนินการตามมตินัน้ ๆ 

ทัง้น้ี การดาํเนินการตามมตคิวามเหน็ชอบของผูถ้อืหน่วยลงทุนจะตอ้งไมข่ดัต่อประกาศ หรอืกฎหมายต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

อย่างไรก็ด ีในการขอมติในเรื่องที่เกี่ยวเน่ืองกบัการควบรวมกองทุนรวมนัน้ หากกองทุนรวมไดร้บัมตเิสยีงขา้งมากจากผู้

ถือหน่วยลงทุน ซึ่งคดิตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกินกึ่งหน่ึงของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ

โครงการจดัการกองทุนรวมเหน็ชอบให้สามารถควบรวมกองทุนรวมได้ บรษิทัจดัการจะดําเนินการควบรวมกองทุนรวม

ตามมติที่ได้รบั โดยหากผู้ถือหน่วยลงทุนรายใดไม่ออกเสยีงแสดงเจตนาและ/หรอืส่งหนังสอืแสดงมติกลบัมายงับรษิทั

จดัการภายในระยะเวลาที่กําหนด บรษิทัจดัการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนรายนัน้ยนิยอมตามมติเสยีงข้างมากของผู้ถือ

หน่วยลงทุนรายอื่นๆ และจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้มอบหมายให้บริษัทจดัการดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนราย

ดงักล่าวเขา้เป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใหม ่หรอืกองทุนรวมทีร่บัโอนได ้(แลว้แต่กรณี) 

(3) ในการแก้ไขเพิม่เตมิโครงการที่มลีกัษณะเป็นการใหป้ระโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวม หรอืเพื่อใหเ้ป็นไปตาม

กฎหมายและหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด บรษิทัจดัการอาจขอรบั

ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการดงักล่าวจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ โดยจะยื่นคําขอเป็นหนังสือ 

พรอ้มทัง้รายละเอยีดของโครงการทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิแล้วและคาํรบัรองของผูดู้แลผลประโยชน์  
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บรษิทัจดัการจะแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทุนรวมหรอืการแก้ไขวธิกีารจดัการไปยงัผู้ถือหน่วยลงทุนทุก

ราย และจะประกาศในหนังสอืพมิพร์ายวนัอย่างน้อย 1 ฉบบั ภายใน 15 วนันับแต่วนัที่ไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืวนัทีไ่ดม้มีตใิหแ้กไ้ขเพิม่เตมิ แลว้แต่กรณี 

(4) บรษิทัจดัการอาจดําเนินการเพิม่จํานวนเงนิทุนของโครงการจดัการกองทุนรวม โดยเสนอขายหน่วยลงทุนตามจํานวนที่

เพิม่ขึน้ของเงนิทุนโครงการไดต้่อเมื่อไดม้กีารจดทะเบยีนเปลี่ยนแปลงเงนิทุนโครงการต่อสาํนกังานแลว้ 

19.3  หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน 

        19.3.1 ในการขอมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการอาจใชว้ธิดีงัต่อไปน้ี 

      1) การจดัประชุมผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอื 

      2) การสง่หนงัสอืเพื่อขอมตไิปยงัผูถ้อืหน่วยลงทุน 

        19.3.2. วนัและเวลาในการดาํเนินการรวมถงึวนัปิดสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนเพื่อขอมตจิะเป็นไปตามวนัที่บรษิทัจดัการจะ 

                 กําหนดขึน้โดยไมช่กัชา้ 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการใช้วิธีการในการดําเนินการตามความเหมาะสม หรือวิธีการอื่นใดที่สํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ทัง้น้ี ในการขอมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะไมน่ับคะแนนเสยีง

ของผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้หมดในบางกรณี เช่น กรณีที่ผูถ้อืหน่วยลงทุนถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จาํกดัการถอืหน่วยลงทุน

ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑเ์กี่ยวกบัขอ้จํากดัการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและ

หน้าทีข่องบรษิทัจดัการ 

การดําเนินการใดที่โครงการจดัการกองทุนรวมหรอืกฎหมายกําหนดให้ต้องไดร้บัมตขิองผู้ถอืหน่วยลงทุน หากบรษิทั

จดัการกองทุนรวมไดด้ําเนินการไปตามมตขิองผู้ถอืหน่วยลงทุนที่ไดร้บัมาโดยชอบแล้ว ให้ถอืว่าผู้ถอืหน่วยลงทุนทัง้

ปวงเหน็ชอบใหด้าํเนินการดงักล่าวและมผีลผูกพนัตามมต ิ 

มตขิองผู้ถอืหน่วยลงทุนที่ให้ดําเนินการใดอนัเป็นการขดัหรอืแยง้กบัหลกัเกณฑ์ที่กําหนดในกฎหมาย ใหถ้อืว่ามตนิัน้

เสยีไป  

ในกรณีที่เป็นการขอมตเิพื่อแกไ้ขขอ้ผกูพนัในเรื่องทีก่ระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอยา่งมนีัยสาํคญั ตอ้งไดร้บัมติ

โดยเสยีงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคดิตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกินกึ่งหน่ึงของจํานวนหน่วยลงทุนที่

จําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของโครงการจดัการกองทุนรวมนัน้ เวน้แต่กรณีที่กองทุนรวมมกีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การ

ขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑเ์พิม่เตมิดงัต่อไปน้ีดว้ย 

(1) ในกรณีที่เป็นการขอมตทิี่มผีลกระทบต่อผูถ้ือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดไดร้บัผลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน

ไมเ่ท่ากนั ใหไ้ดร้บัมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนที่ถอืหน่วยลงทุนชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบเกนิกึง่หน่ึงของจาํนวนหน่วยลงทุนแต่ละ

ชนิด 

(2) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิี่มผีลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ใหไ้ดร้บัมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนที่

ถอืหน่วยลงทุนชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบเกนิกึง่หน่ึงของจาํนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด 

(3) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มผีลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหน่ึง ให้ได้รบัมติผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดที่ได้รบั

ผลกระทบเกนิกึง่หน่ึงของจาํนวนหน่วยลงทุนชนิดนัน้ 

     หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการขอมติของผูถ้อืหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบงัคบัของมตดิงักล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนด

ในข้อผูกพนัระหว่างผู้ถอืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม ทัง้น้ี การขอมติเพื่อแก้ไขเพิม่เติมโครงการเป็นไป

ตามทีกํ่าหนดไวใ้นมาตรา 130 แหง่พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 

20. ขอ้กําหนดอื่นๆ 

1. การแกไ้ข เปลีย่นแปลง หรอืเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนรวมหรอืวธิกีารจดัการ 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนรวมหรอืวธิกีารจดัการตามทีเ่หน็สมควร ใน

กรณีที่ส่วนราชการต่างๆ เช่น คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอืหน่วยงานอื่นใดที่มอีํานาจตาม
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กฎหมาย ได้มกีารปรบัเปลี่ยน แก้ไข เพิม่/ลด ประกาศกําหนด เห็นชอบ สัง่การ ผ่อนผนัในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกบัหลกัเกณฑ ์

เงื่อนไข วธิีการจดัตัง้ จดัการ และ/หรอืวธิกีารบรหิารจดัการกองทุนรวม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎหมาย ประกาศ ข้อกําหนด 

ระเบยีบปฏบิตั ิเงื่อนไข หรอืรายละเอยีดตา่งๆ ทัง้น้ี โดยถอืวา่ไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว 

2. การดาํรงความเพยีงพอของเงนิกองทุน 

ในกรณีที่บรษิทัจดัการไม่สามารถดํารงความเพยีงพอของเงนิกองทุนตามนัยข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วย

หลกัเกณฑ์เกี่ยวกบัการดํารงความเพยีงพอของเงนิกองทุนและการทําประกนัภยัความรบัผดิของบรษิทัจดัการ บรษิทัจดัการจะ

เปลี่ยนใหบ้รษิทัจดัการรายอื่นเขา้จดัการกองทุนรวมแทน ดว้ยวธิขีอรบัความเหน็ชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื

ขอมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึ่งคดิตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกึ่งหน่ึงของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่าย

ได้แล้วทัง้หมดของกองทุนรวมภายในสบิห้าวนันับแต่วนัที่บรษิทัจดัการรู้หรอือาจรูถ้ึงการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของ

เงนิกองทุนดงักล่าว  

ทัง้น้ี หากมเีหตุจําเป็นและสมควร บรษิทัจดัการอาจขอให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. พจิารณาขยายระยะเวลาออกไปได ้

โดยการคดัเลอืกบรษิทัจดัการรายใหม่จะคาํนึงถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นสําคญั และในกรณีที่มคี่าใช้จ่ายเกิดขึน้จาก

การเปลี่ยนบรษิทัจดัการ บรษิทัจดัการจะเป็นผู้รบัผดิชอบค่าใช้จ่ายดงักล่าว หากบรษิทัจดัการไม่สามารถดําเนินการภายใน

ระยะเวลาทีกํ่าหนด บรษิทัจดัการจะดาํเนินการเลกิกองทุนรวมต่อไป 

3. การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการทีก่องทุนใชบ้รกิารบุคคลอื่น (Soft Commission) 

บรษิัทจดัการอาจรบัผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการ อนัเน่ืองมาจากการใช้บรกิารของบุคคล

ดงักล่าวในการจดัการกองทุนได ้โดยมหีลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1) ผลประโยชน์ตอบแทนทีร่บัไวน้ัน้ตอ้งเป็นทรพัยส์นิทีม่มีลูคา่ในทางเศรษฐกจิและตอ้งเกีย่วกบับทบาทโดยตรงของความ เป็น   

         กองทุนตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ 

(2) ตอ้งไมม่พีฤตกิรรมทีแ่สดงใหเ้หน็วา่บรษิทัจดัการใชบ้รกิารของบุคคลนัน้บ่อยครัง้เกนิความจาํเป็นเพื่อใหก้องทุนไดร้บั  

         ประโยชน์จากบุคคลดงักล่าว (Churning) 

ในการจดัสรรผลประโยชน์ตามวรรคหน่ึงให้แก่กองทุนรวมที่อยู่ภายใต้การบรหิารจดัการของบรษิทัจดัการ บรษิทัต้องกระทําด้วย

ความเป็นธรรมและคาํนึงถงึลกัษณะและประเภทหลกัทรพัยท์ีอ่าจมไีวไ้ดข้องกองทุนรวมนัน้ดว้ย 

4. การจดัทําทะเบยีนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และขอ้จาํกดัในการโอนหน่วยลงทุน 

บรษิทัจดัการกองทุนรวมมหีน้าทีจ่ดัใหม้ทีะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑท์ีอ่อกตามมาตรา 125(5) แหง่พระราชบญัญตัิ

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535  

ใหส้นันิษฐานไวก่้อนว่าทะเบยีนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชําระเงนิหรอืทรพัยส์นิอื่น รวมทัง้การใหส้ทิธหิรอืการจํากดัสทิธใิด ๆ 

แก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนที่ปรากฏรายชื่อในสมดุทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน หากไดก้ระทําตามขอ้กําหนดในขอ้ผูกพนัหรอืตามกฎหมาย

แลว้ ใหถ้อืวา่บรษิทัจดัการกองทุนรวมไดด้าํเนินการตามอํานาจหน้าทีแ่ล้ว  

บรษิทัจดัการกองทุนรวมมอีํานาจปฏเิสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที่การถอืหน่วยลงทุนเกนิข้อจํากดัการถอืหน่วยลงทุนตาม

ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑเ์กี่ยวกบัขอ้จํากดัการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบรษิทั

จดัการ 

5. กรณีบุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดถอืหน่วยลงทุนเกนิกว่าหน่ึงในสามของจํานวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

ในกรณีที่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดถอืหน่วยลงทุนเกนิกว่าหน่ึงในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทัง้หมด 

บรษิทัจดัการกองทุนรวมต้องไม่นับคะแนนเสยีงของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนันัน้ในส่วนที่เกินกว่าหน่ึงในสามของจํานวน

หน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทัง้หมด และดําเนินการแก้ไขสดัส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนันัน้ให้มี

จาํนวนไม่เกนิหน่ึงในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมดของกองทุนรวมนัน้ภายในสองเดอืนนับแต่วนัที่ปรากฏ

กรณีดงักล่าว หรอืดาํเนินการเลกิกองทุนรวมนัน้ทนัท ีเวน้แต่ เขา้ขอ้ยกเวน้ตามประกาศสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัย ์
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6. ขอ้จาํกดัการถอืหน่วยลงทุน 

 บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกนิหน่ึงในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ

กองทุนรวม ยกเวน้ในกรณีเขา้ขอ้ยกเวน้ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน ว่าดว้ยเรื่องหลกัเกณฑเ์กี่ยวกบัขอ้จํากดัการ

ถอืหน่วยลงทนุในกองทุนรวมและหน้าทีข่องบรษิทัจดัการ กรณียกเวน้ดงัต่อไปน้ี 

 (1) กรณียกเวน้ใหถ้อืหน่วยลงทุนไดโ้ดยไมจ่าํกดัสดัสว่นสาํหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนดงัต่อไปน้ี 

 (ก) กองทุนดงัต่อไปน้ี 

1. กองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ 

2. กองทนุประกนัสงัคม 

3. กองทุนการออมแหง่ชาต ิ

4. กองทุนบําเหน็จบํานาญแหง่ชาต ิ

5. กองทุนสาํรองเลีย้งชพี 

6. กองทนุรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป 

7. กองทุนอื่นใดทีส่าํนกังานพจิารณาว่ามลีกัษณะทํานองเดยีวกบักองทุนตามขอ้ 1. ถงึ 6. 

8. กองทุนต่างประเทศทีม่ลีกัษณะตาม 1. ถงึ 7. 

        (ข) นิตบิุคคลทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยนอกเหนือจากกองทุนตาม (1)(ก) ซึง่ไมอ่ยูภ่ายใตบ้งัคบัตอ้งเสยีภาษเีงนิไดนิ้ต ิ

             บุคคล เช่น ธนาคารออมสนิ ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย มลูนิธ ิหรอืวดั เป็นตน้ 

  (ค) บุคคลซึง่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไปทีเ่สนอขายหน่วยลงทุนภายใตโ้ครงการ Cross-border   

  Public Offers of ASEAN Collective Investment Schemes โดยเป็นการลงทุนของผูล้งทุนทีม่ไิดม้สีญัชาตไิทยใน 

  ต่างประเทศหรอืเป็นการลงทุนผ่านบญัชแีบบไมเ่ปิดเผยชื่อ (Omnibus Account) ในต่างประเทศ 

(ง)  บุคคลอื่นทีไ่ดร้บัการผอ่นผนัจากสํานกังานเมื่อมเีหตุจาํเป็นและสมควร 

(2) กรณียกเวน้ใหโ้ดยผอ่นคลายสดัส่วนการถอืหน่วยลงทุน หรอืเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไข ซึง่ไดแ้ก่กรณีดงัต่อไปน้ี 

(ก) กรณีที่เป็นการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอทีเีอฟโดยผูล้งทุนรายใหญ่และผูดู้แลสภาพคล่องที่ไดร้บัการแต่งตัง้จากบรษิทั

จดัการ อาจถือหน่วยลงทุนได้โดยไม่จํากดัสดัส่วน ทัง้น้ี เฉพาะในช่วงระยะเวลาตัง้แต่วนัจดทะเบียนกองทรพัย์สนิเป็น

กองทนุรวมจนถงึวนัทีค่รบกําหนดหน่ึงปีนบัแต่วนัทีเ่ริม่ซือ้ขายหน่วยลงทุนของกองทนุรวมอทีเีอฟดงักล่าวในตลาดรอง 

(ข) กรณีที่เป็นการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่มกีารรบัโอนเงนิจากกองทุนสํารองเลี้ยงชีพหรอืรบัโอนเงนิ

ดงักล่าวต่อเน่ืองจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพีอื่น ทัง้น้ี เฉพาะในสว่นของหน่วยลงทุนทีร่องรบัการรบัโอนเงนิดงักล่าว 

(ค) กรณีของกองทุนรวมทีม่กีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุนตามอตัราผลประโยชน์ตอบแทนทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนจะไดร้บัจากการลงทุน

ในหน่วยลงทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จํากดัการถอืหน่วยลงทุน ไดไ้ม่เกนิสดัส่วนที่ระบุไวใ้นโครงการ 

ทัง้น้ี เมื่อไดร้บัการผอ่นผนัจากสาํนกังานตามเหตุจาํเป็นและสมควร 

(ง)  กรณีที่มเีหตุจําเป็นและสมควรอื่นใด ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จาํกดัการถอืหน่วยลงทุนไดแ้ต่ไม่เกนิรอ้ย

ละห้าสิบของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทัง้หมด โดยได้รบัการผ่อนผนัจากสํานักงาน ทัง้น้ี ในการผ่อนผนั

ดงักล่าว ใหส้าํนกังานพจิารณาถงึประโยชน์โดยรวมของผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดงักล่าวเป็นสาํคญั 

“ผู้ลงทุนรายใหญ่” และ “ผู้ดูแลสภาพคล่อง” ตามวรรคหน่ึง (2)(ก) ให้หมายความถึงผู้ลงทุนรายใหญ่และผู้ดูแลสภาพคล่อง 

ตามทีกํ่าหนดไวใ้นประกาศทีเ่กีย่วกบัการจดัตัง้และจดัการกองทุนรวมอทีเีอฟ” 

“เงนิจากกองทนุสาํรองเลีย้งชพี” ตามวรรคหน่ึง (2) (ข) ใหห้มายความดงัน้ี 

(1)  เงนิที่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพีรบัโอนจากกองทุนสาํรองเลี้ยงชพี 

(2)  เงนิตามวรรคสาม (1) ทีก่องทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีรบัโอนต่อเน่ืองจากกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีอื่น 

(3)  ผลประโยชน์อนัเกดิจากเงนิตามวรรคสาม (1) และ (2)” 

7. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธปิรบัปรงุเปลีย่นแปลง เพิม่เตมิ และ/หรอืแกไ้ขวธิกีารจดัสง่เอกสาร ขอ้มลู หรอืรายงานต่างๆ 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัปรงุเปลีย่นแปลง เพิม่เตมิ และ/หรอืแกไ้ขวธิกีารจดัสง่เอกสาร ขอ้มลู หรอืรายงานตา่งๆ ที่

เกีย่วขอ้งกบักองทุน เช่น หนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน (Confirmation Note) หรอื รายงานยอดหน่วยลงทุนคงเหลอื 
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(Statement) เป็นต้น โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจรบัเอกสาร ขอ้มลู หรอืรายงานต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักองทุนแตกต่างไปจากเดมิ 

อาทเิช่น บรษิทัจดัการอาจพจิารณาจดัสง่เอกสาร ขอ้มลู หรอืรายงานตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักองทนุผา่นทางระบบอเิลก็ทรอนิกส ์

เช่น จดัสง่ขอ้มลูผา่นระบบเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการ หรอืการจดัสง่ขอ้มลูผา่นทางอเิลก็ทรอนิกส ์(email) เป็นตน้ 

และ/หรอืจดัสง่ขอ้มลูใหใ้นรปูแบบขอ้มลูทางอเิลก็ทรอนิกสอ์ื่น ดงันัน้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนจงึควรตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดร้บัขอ้มลู

เกีย่วกบักองทุนครบถ้วนแลว้ เพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน ทัง้น้ี สาํหรบัหนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัผ่านทาง

ระบบอเิลก็ทรอนิกส ์และ/หรอืวธิกีารอื่นใด ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถใชแ้ทนหนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนตามปกตไิด ้

8. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธไิมเ่สนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กบั/หรอืเพือ่ประโยชน์กบั 

1) พลเมอืงสหรฐัอเมรกิาหรอืผูม้ถีิน่ฐานอยู่ในประเทศสหรฐัอเมรกิา(ซึง่รวมถงึดนิแดนของประเทศสหรฐัอเมรกิาหรอืทีป่ระเทศ 

    สหรฐัอเมรกิาครอบครอง) รวมถงึผูท้ีม่หีนงัสอืเดนิทางของประเทศสหรฐัอเมรกิา หรอืผูถ้อื Green Card ทีอ่อกโดยประเทศ 

    สหรฐัอเมรกิา 

2) นิตบิุคคล รวมถงึบรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วน เป็นตน้ ซึง่จดัตัง้ขึน้ภายใตก้ฎหมายของประเทศสหรฐัอเมรกิา รวมถงึสาขาของนิต ิ 

    บุคคลดงักล่าว 

3) หน่วยงานของรฐับาลสหรฐัอเมรกิาทัง้ในและนอกประเทศสหรฐัอเมรกิา 

4) ผูล้งทุนซึง่ตดิต่อหรอืรบัขอ้มลู หรอืสง่คาํสัง่เกีย่วกบัหน่วยลงทุนของบรษิทัจดัการ หรอืชําระ/รบัชําระเงนิเกีย่วกบัหน่วยลงทุน 

   ดงักล่าวในประเทศสหรฐัอเมรกิา  ทัง้น้ี รวมถงึ ผูล้งทุนทีใ่ชต้วัแทนหรอืผูจ้ดัการทีต่ ัง้อยู่ในประเทศสหรฐัอเมรกิาในการ 

   ดาํเนินการดงักล่าว 

5) กองทรพัยส์นิของบุคคลและนิตบิุคคลดงักล่าว ตามขอ้ 1-4 บรษิทัจดัการจงึขอสงวนสทิธทิี่จะปฏเิสธหรอืระงบัการสัง่ซือ้ การ 

   จดัสรร และ/หรอื การโอนหน่วยลงทุน ไมว่า่ทางตรงหรอืทางออ้มสาํหรบัผูล้งทุนทีม่ลีกัษณะดงักล่าวขา้งตน้ 

9. ขอ้กําหนดเกีย่วกบั FATCA และกฎหมายภาษตี่างประเทศในลกัษณะเดยีวกนั : 

ขอ้กําหนดเกีย่วกบั FATCA และกฎหมายภาษตี่างประเทศในลกัษณะเดยีวกนั 

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรฐัอเมรกิาได้ออกกฎหมายที่เรยีกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งต่อไปจะเรยีกว่า 

FATCA) โดยมผีลบงัคบัใช้วนัที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบบัดงักล่าวกําหนดใหส้ถาบนัการเงนิที่ไม่ใช่สญัชาตอิเมรกินั

นอกประเทศสหรฐัอเมรกิา (Foreign Financial Institution หรอื FFI) รายงานขอ้มูลเกี่ยวกบับญัชขีองบุคคลที่อยู่ในบงัคบัต้องเสยี

ภาษีใหก้บัประเทศสหรฐัอเมรกิา (ซึ่งรวมถงึบุคคลธรรมดา/นิตบิุคคล สญัชาตอิเมรกินั ผูซ้ึ่งมถีิน่ที่อยู่ถาวรในสหรฐัอเมรกิา และผู้

ซึง่มถีิน่ทีอ่ยูท่างภาษใีนสหรฐัอเมรกิา) ซึง่เปิดหรอืมไีวก้บั FFI นัน้ นอกจากน้ียงัปรากฎดว้ยวา่ในปัจจุบนัมรีฐับาลในหลายประเทศ

กําลงัดําเนินการออกกฎหมายทีม่ขีอ้กําหนดและหลกัเกณฑใ์นลกัษณะที่คลา้ยคลงึกบั FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรยีก FATCA และ

กฎหมายดงักล่าววา่ “กฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง”) 

กองทุนรวมและบรษิทัจดัการถอืว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกําหนดใหต้้องเขา้ผูกพนัตนกบัหน่วยงานสรรพากร

ของประเทศสหรฐัอเมรกิาโดยมหีน้าที่ตอ้งรายงานขอ้มูลและธรุกรรมทางการเงนิของบุคคลสญัชาตอิเมรกินัและบุคคลที่มลีกัษณะ

ตามหลกัเกณฑ์ที่ FATCA กําหนด หน้าที่ในการตรวจสอบขอ้มูลลูกค้าเพื่อหาความสมัพนัธ์ของลูกค้ากบัประเทศสหรฐัอเมรกิา 

และรวมถงึหน้าทีใ่นการกําหนดใหลู้กคา้บางประเภทตอ้งจดัทําเอกสารยนืยนัตนตามหลกัเกณฑข์อง FATCA เป็นตน้ 

ภายใต้ขอ้กําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไมเ่ขา้ผกูพนัตนเพื่อปฏบิตัติามหลกัเกณฑข์อง FATCA (กล่าวคอื มสีถานะเป็น 

Non-Participating Foreign Financial Institution หรอื NPFFI) กองทนุรวมนัน้จะไดร้บัผลกระทบทีส่าํคญัในสองกรณี คอื 

(1) ต้องถูกหกัเงนิในอตัรา 30 % ของเงนิที่กองทุนรวมจะไดร้บัจากรายได้ ผลประโยชน์หรอืเงนิจากการขายทรพัยส์นิทางการเงนิใน

ประเทศสหรฐัอเมรกิา (เงนิลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริม่ต้นตัง้แต่วนัที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงนิลงทุนทางอ้อมใน

ทรพัย์สนิทางการเงนิของประเทศสหรฐัอเมรกิา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงนิฝากและเงนิลงทุนกบัสถาบนัการเงนิอื่นๆ นอก

ประเทศสหรฐัอเมริกา ซึ่งจะเริ่มต้นตัง้แต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบันการเงินของประเทศ

สหรฐัอเมรกิาและ FFI ทีเ่ขา้ร่วมผกูพนัตนตามขอ้กําหนดของ FATCA (ซึง่รวมถงึธนาคารและสถาบนัการเงนิในประเทศไทย ผูร้บั

ฝากทรพัยส์นิ ผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน) มหีน้าที่ดําเนินการหกัเงนิ ณ ที่จ่ายดงักล่าวก่อนชําระใหก้บักองทุน

รวมทีเ่ป็น NPFFI  
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(2) ธนาคารและสถาบนัการเงนิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผูร้บัฝากทรพัยส์นิ และผู้สนับสนุนการ

ขายและรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ทีเ่ขา้รว่มผกูพนัตามขอ้กําหนดของ FATCA อาจจะปฏเิสธหรอืระงบัการทําธรุกรรมทางการเงนิหรอื

ยตุิความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบักองทุนรวมหรอืบรษิทัจดัการ ซึ่งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการลงทุนต่อไปได ้และ/

หรอืดําเนินการลงทุนไดอ้ย่างไม่มปีระสทิธภิาพ รวมถงึอาจทําใหผู้้ถอืหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการผ่านทางผู้สนับสนุนการ

ขายและรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนไดอ้กีต่อไป  

เพื่อมใิหบ้รษิทัจดัการและกองทุนรวมได้รบัผลกระทบในการดําเนินงานรวมทัง้เพื่อเป็นการรกัษาประโยชน์ของผู้ถอืหน่วยลงทุน

โดยรวม บรษิทัจดัการและกองทุนรวม (โดยบรษิทัจดัการ) จงึเขา้ผูกพนัตนเพื่อปฏบิตัติามหลกัเกณฑแ์ละขอ้กําหนดของกฎหมาย

ต่างประเทศที่เกี่ยวขอ้ง  และเพื่อใหบ้รษิทัจดัการและกองทุนรวมสามารถปฏบิตัติามภาระผกูพนัภายใต้ขอ้กําหนดและหลกัเกณฑ์

ของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวขอ้งได ้บรษิทัจดัการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทัง้ผูท้ี่เกี่ยวขอ้งกบัการปฎิบตังิานของกองทุน เช่น 

ผูด้แูลผลประโยชน์ ผูร้บัฝากทรพัยส์นิ และผูส้นบัสนุนการขายและรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน) จงึขอสงวนสทิธใินการดาํเนินการดงัน้ี 

     (1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรฐัอเมรกิา(หรอืเป็นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่

เกี่ยวข้องกําหนด) ใหค้ํายนิยอมบรษิทัจดัการและกองทุนและตวัแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขประจําตวัผู้เสยี

ภาษีของสหรฐัอเมรกิา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลอื จํานวนเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนหรอืเงนิปันผลที่ไดร้บั เป็น

ต้น)ที่มีอยู่ในบัญชีทัง้หมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนัน้กบับริษัทจดัการ ให้กับหน่วยงานของรฐัทัง้ในและต่างประเทศ ตาม

ขอ้กําหนดของกฎหมายต่างประเทศทีเ่กี่ยวขอ้ง 

     (2) รอ้งขอให้ผูถ้ือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรอืคํายนิยอม เพิม่เติม เพื่อยนืยนัหรอืพสิูจน์ทราบความเกี่ยวข้องกบั

ประเทศสหรฐัอเมรกิา เชน่ หนงัสอืแสดงการเสยีสทิธใินสญัชาตอิเมรกินัหรอืการใหข้อ้มูลตามหวัขอ้ทีกํ่าหนดไวใ้นแบบฟอรม์

ของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรฐัอเมรกิา หรอืการแจง้ปรบัปรุงขอ้มูลเมื่อขอ้มูลที่เคยให้ไวม้กีารเปลี่ยนแปลง เป็น

ต้น รวมถึงนําส่งหลกัฐานเพื่อยืนยนัการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่เป็นลูกค้า

สถาบนัการเงนิ) ทัง้น้ี เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละขอ้กําหนดของกฎหมายดงักล่าว 

     (3) ดาํเนินการอื่นใดเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง 

เพื่อเป็นการป้องกนัและลดผลกระทบที่จะเกดิต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทัง้เพื่อใหก้องทุนหรอืผูถ้อืหน่วย

ลงทุนโดยรวมไดร้บัประโยชน์เพิม่ขึน้หากมกีารดาํเนินการทีส่อดคล้องกบักฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวขอ้งขา้งตน้ ในกรณีที่ผู้

ถอืหน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรอืไม่แสดงเจตนาตอบรบัภายในระยะเวลาที่บรษิทัจดัการกําหนด บรษิทัจดัการขอ

สงวนสทิธใินการดําเนินการอย่างใดอย่างหน่ึงหรอืหลายอย่างดงัต่อไปน้ีตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถอืว่าผูถ้ือ

หน่วยลงทุนดงักล่าวรบัทราบการดําเนินการตามที่บรษิทัจดัการแจง้น้ีแล้ว และ/หรอืไดด้าํเนินการตามขอ้ตกลงทีไ่ดร้ะบุไวใ้น

คาํขอเปิดบญัช ี  

(1)  ไมร่บัคาํสัง่ซือ้/ สบัเปลีย่น/ โอน หน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าว 

(2)  ระงบัหรอืหยดุใหบ้รกิาร และดาํเนินการคนืเงนิลงทุนตามมลูคา่หน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าว 

(3) ดําเนินการหกัเงนิ ณ ที่จ่ายจากรายได้เงนิลงทุน เงนิปันผลและ/หรอืเงนิที่ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วย 

    ลงทุนรายนัน้ได้ เพื่อให้สอดคล้องกบัเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ทัง้น้ี ต้องไม่ขดักับ 

    กฎหมายของประเทศไทย 

(4) ดําเนินการอื่นใดอนัเป็นการป้องกนัหรอืลดผลกระทบ หรอืทําให้กองทุนหรอืผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รบัประโยชน์ 

    เพิม่ขึน้ หากมกีารดาํเนินการทีส่อดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งขา้งตน้ 

การดาํเนินการดงักล่าวถอืเป็นความจาํเป็น และเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทําเพื่อ

หลกีเลี่ยงมใิหบ้รษิทัจดัการและกองทุนมกีารดําเนินการที่ไม่สอดคล้องขอ้บงัคบัของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที่

เกี่ยวขอ้งอนัจะทําให้กองทุนอาจต้องถูกหกั ณ ที่จ่าย หรอืถูกปิดบญัชธีนาคารตามที่กล่าวแล้วข้างต้น ซึ่งในทางปฏิบตัิ

บรษิทัจดัการจะเลอืกดําเนินการเฉพาะผู้ถอืหน่วยลงทุนที่เขา้ข่ายเป็นพลเมอืงของประเทศสหรฐัอเมรกิา(หรอืเป็นบุคคล

ตามทีก่ฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกําหนด)เท่านัน้  



 

กองทนุเปิดพรนิซเิพลิ ดชันีธรุกจิพลงังานและธุรกจิปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ ์  -หน้า 61- 

ทัง้น้ี ในกรณีทีก่ฎหมายไทยมกีารแก้ไขเพิม่เตมิขอ้กําหนดเพื่อรองรบัการดําเนินการตามที่บรษิทัจดัการไดส้งวนสทิธไิว้

ขา้งตน้ บรษิทัจดัการ(รวมถงึผูท้ี่เกีย่วขอ้ง) จะดาํเนินการตามขอ้กําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งขอ้มูล

ของผูถ้อืหน่วยลงทุนไปยงัหน่วยงาน หรอืดาํเนินการอื่นใดทีร่าชการกําหนด โดยไมจ่าํเป็นตอ้งรอ้งขอต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน 

21. การดาํเนินการกรณีบริษทัจดัการไม่สามารถดาํรงเงินกองทุนได้ตามท่ีประกาศกาํหนด : 

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไมส่ามารถดาํรงเงนิกองทุนไดต้ามทีป่ระกาศกําหนด บรษิทัจดัการจะดาํเนินการเปลีย่นใหบ้รษิทัจดัการ

รายอื่นเขา้จดัการกองทุนรวมแทนดว้ยวธิกีารขอรบัความเหน็ชอบจากสาํนักงานหรอื ขอมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วย

ลงทุนซึง่คดิตามจาํนวนหน่วยลงทุนรวมกนัมากกว่ารอ้ยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จาํหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมดของกองทุนรวม

ภายใน 15 วนันบัแต่วนัทีรู่ห้รอืควรรูว้า่ไมส่ามารถดาํรงเงนิกองทุนได ้ทัง้น้ี หากมเีหตจุําเป็นและสมควร บรษิทัจดัการอาจขอให้

สาํนกังานพจิารณาขยายระยะเวลาออกไปได ้โดยการคดัเลอืกบรษิทัจดัการกองทุนรวมรายใหมจ่ะคาํนึงถงึประโยชน์ของผูถ้อื

หน่วยลงทุนเป็นสาํคญั และในกรณีทีม่คีา่ใชจ้า่ยเกดิขึน้จากการเปลี่ยนบรษิทัจดัการ บรษิทัจดัการรายเดมิจะเป็นผูร้บัผดิชอบ

คา่ใชจ้า่ยดงักล่าว หากบรษิทัจดัการไมส่ามารถดาํเนินการไดภ้ายในระยะเวลาทีกํ่าหนด บรษิทัจดัการจะดาํเนินการเลกิกองทุน

รวมต่อไป 

22. ผลบงัคบัของโครงการจดัการกองทุนรวม : 

บรษิทัจดัการกองทุนรวมมหีน้าที่ปฏิบตัิตามโครงการจดัการกองทุนรวม ข้อผูกพนัระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการ

กองทุนรวม และกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสัง่ที่ออกโดยอาศยัอํานาจแห่ง

กฎหมายดงักล่าว ทัง้น้ี ในกรณีที่ข้อกําหนดในโครงการขดัหรอืแยง้กบัหลกัเกณฑใ์นกฎหมาย ประกาศ กฎ หรอืคําสัง่ดงักล่าว 

หากบรษิทัจดัการกองทุนรวมไดด้ําเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรอืคําสัง่นัน้ ใหถ้อืวา่บรษิทัจดัการกองทุนรวม

ไดป้ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามโครงการแล้ว 

บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะแต่งตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที่ระบุไว้ในโครงการจดัการกองทุนรวม โดยผู้ดูแล

ผลประโยชน์มอีํานาจลงนามในขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนและบรษิทัจดัการกองทุนรวม ทัง้น้ี การลงนามในขอ้ผกูพนัของ

ผูด้แูลผลประโยชน์ทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้โดยชอบ ใหถ้อืวา่ผกูพนัผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวง 

การที่ผูถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงคใ์นการซือ้หรอืลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจดัการกองทุนรวม

น้ีไม่ว่าในทอดใดๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดงักล่าวยอมรบัที่จะผูกพนัตามข้อกําหนดในโครงการจดัการกองทุนรวมและข้อ

ผกูพนัระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทุนและบรษิทัจดัการกองทุนรวม 

โครงการจดัการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมตัิจากสํานักงาน หรอืผ่านการแก้ไขเพิม่เติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบญัญัติ

หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายขอ้ผูกพนัระหว่างผูถ้ือหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม ถือเป็น

สว่นหน่ึงของขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม 

 



 

กองทนุเปิด  

เอกสารแนบ 1 

การคาํนวณดชันีธรุกิจพลงังานและธรุกิจปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ ์(Energy and Petrochemical Index)1 

ดชันีธุรกจิพลงังานและ

ธรุกจิปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ ์

= คอื ดชันีราคาหลกัทรพัยใ์นธรุกจิพลงังานและธรุกจิปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ ์ทีใ่ชใ้นการ

คาํนวณผลตอบแทนของกองทุนเปิดดชันีธรุกจิพลงังานและธุรกจิปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ ์

ซึง่สามารถคํานวณไดจ้ากสตูรการคาํนวณดงัต่อไปน้ี 
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โดยกําหนดใหค้า่ดชันีเริม่ต้นเท่ากบั 100 

ECMC  : มลูคา่ตลาดรวมของหลกัทรพัยใ์นธุรกจิพลงังานและสาธารณูปโภคทีป่ระกาศโดยตลาด

หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ณ วนัฐาน 

EAI  : ดชันีธุรกจิพลงังานและสาธารณูปโภคทีป่รบัฐานแลว้ ซึง่คาํนวณจาก 

EAI  = 100×
E

E

BI
CI

 

ECI  = ดชันีธุรกจิพลงังานและสาธารณูปโภค (ENERG) ทีป่ระกาศโดยตลาด

หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ณ วนัปัจจบุนั 

EBI  = ดชันีธุรกจิพลงังานและสาธารณูปโภคทีป่ระกาศโดยตลาดหลกัทรพัย์

แหง่ประเทศไทย ณ วนัฐาน  

โดยกําหนดใหค้า่ดชันีเริม่ต้นเท่ากบั 100 

PCMC  : มลูคา่ตลาดรวมของหลกัทรพัยใ์นธุรกจิปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑท์ีป่ระกาศโดยตลาด

หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ณ วนัฐาน 

PAI  : ดชันีธุรกจิปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑท์ีป่รบัฐานแล้ว ซึง่คาํนวณจาก 

PAI  = 100×
P

P

BI
CI

 

PCI  = ดชันีธุรกจิปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ ์(PETRO) ทีป่ระกาศโดยตลาด

หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ณ วนัปัจจบุนั 

PBI  = ดชันีธุรกจิปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ ์ทีป่ระกาศโดยตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย ณ วนัฐาน  

โดยกําหนดใหค้า่ดชันีเริม่ต้นเท่ากบั 100 

 

                                        
1 คํานวณโดยบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ พรินซิเพิล จํากดั 

วนัฐาน : วนัจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิของกองทนุเปิดดชันีธรุกจิพลงังานและธรุกจิปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ ์ 

ดชันีธรุกจิพลงังานและ

สาธารณูปโภค (ENERG) 

: เป็นดชันีราคาหลกัทรพัยท์ีต่ลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยคาํนวณขึน้เพื่อใชแ้สดงระดบัและความ

เคลื่อนไหวของราคาหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในธรุกจิพลงังานและสาธารณูปโภค โดยสูตรและวธิกีารคํานวณ

จะเป็นเชน่เดยีวกบัการคาํนวณ SET Index 

ดชันีธรุกจิปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ ์

(PETRO) 

: เป็นดชันีราคาหุน้ทีต่ลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยคํานวณขึน้เพื่อใชแ้สดงระดบัและความเคลื่อนไหวของ

ราคาหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในธรุกจิปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ ์โดยสูตรและวธิกีารคํานวณจะเป็นเชน่เดยีวกบั

การคํานวณ SET Index 

 



 

กองทนุเปิด  

แนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดาํเนินการใช้สิทธิออกเสียง 

ผูล้งทุนสามารถตรวจดแูนวทางในการใชส้ทิธอิอกเสยีงและการดาํเนินการใชส้ทิธอิอกเสยีงในการประชุมผูถ้อืหุน้ของ         

บรษิทัต่างๆ ในรอบปีปฏทินิ ไดจ้าก website ของบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

                              

 

รายช่ือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีการทาํธรุกรรมกบักองทุนรวม 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ดชันีธรุกิจพลงังานและธรุกิจปิโตรเคมี 

ตัง้แต่วนัท่ี  1 มกราคม 2561 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 

- ไม่ม ี- 

           

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทําธุรกรรมกบับุคคลที่เกี่ยวขอ้งกบักองทุนรวมได้ที ่

บรษิัทจดัการโดยตรง หรอืที่ website ของบริษัทจดัการ (www.principal.th) และ

สาํนกังาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)  

 

 

รายช่ือผูจ้ดัการกองทุนท่ีบริหารจดัการกองทุนรวม 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ดชันีธรุกิจพลงังานและธรุกิจปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ ์

1. นายวนิ พรหมแพทย ์

2. นายวศนิ ปรธิญั 

3. นายธนทั เจตจนัทรป์ระภา 

4. นางสาวปุณยนุช บุณยรตัพนัธุ ์

5. นายชาตร ีมชียัเจรญิยิง่ 

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถดูรายชื่อผู้จดัการกองทุนทัง้หมดได้ที่ website ของบรษิัทจดัการ 

(www.principal.th) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sec.or.th/


 

กองทนุเปิด  

 

 

บทวิเคราะห์ สิทธิในการ อื่นๆ

1 บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จํากัด (มหาชน) 

2 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)  

3 บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จํากัด(มหาชน) 

4 บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด 

5 บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากัด 

6 บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด 

7 บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จํากัด 

8 บริษัทหลักทรัพย์เครดิต ดีบีเอส วิคเกอร์ (ประเทศไทย) จํากัด 

9 บริษัทหลักทรัพย์เครดิต ฟินันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)        เพื่อเป็นข้อมูลประกอบ

10 ธนาคาร กสิกรไทย จํากัด(มหาชน)         การตัดสินใจลงทุน

11 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

12 บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

13 บริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)    

14 บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จํากัด (มหาชน)  

15 บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

16 ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จํากัด(มหาชน) 

17 บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน)       

18 บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด (มหาชน) 

19 บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด 

รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

ของธุรกิจกองทุนรวม

ลําดับ ชื่อผู้ให้ผลประโยชน์ตอบแทน
ผลประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับ เหตุผลในการรับ

ผลประโยชน์ตอบแทน



 

กองทนุเปิด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ พรินซิเพิล จาํกดั 

สอบถามข้อมลูเพ่ิมเติมได้ท่ี 0-2686-9500 

www.principal.th 
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	ดัชนีธุรกิจพลังงาน และธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ที่ใช้อ้างอิงในการสร้างผลตอบแทนของกองทุนรวมนั้น จะคำนวณมาจากค่าเฉลี่ยของดัชนีธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค (ENERG) และดัชนีธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (PETRO) ถ่วงน้ำหนักด้วยมูลค่าตลาดรวมของแต่ละดัชนี ดัง...
	ในกรณีที่ดัชนีธุรกิจพลังงาน และธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ ถูกยกเลิกหรือกรณีที่ไม่มีการคำนวณดัชนีดังกล่าว บริษัทจัดการจะเปลี่ยนดัชนีที่กองทุนรวมใช้อ้างอิงในการสร้างผลตอบแทนเป็นดัชนีราคาหุ้นอื่นๆ ที่ใช้วัดผลตอบแทนของการลงทุนในธุรกิจพลังงาน และธุรกิจปิโ...
	เงินลงทุนส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารแห่งหนี้และ/หรือเงินฝาก ตลอดจนหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์อื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. ทั้งนี้ สำหรับการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ กองทุนรวมจะเลือกลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทที่ได้รับการจัดอันด...
	นอกจากนี้ กองทุนรวมอาจจะพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และอาจจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง โดยเป็นไปตามหลักเก...
	รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะพิเศษ
	กองทุนรวมที่มีนโยบายสร้างผลตอบแทนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามการเคลื่อนไหวของดัชนีธุรกิจพลังงาน และธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
	3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : ไม่มี
	3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน :
	3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ :
	ในการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมในการที่จะออกจากกองทุนรวมก่อนที่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถ...
	4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) :
	4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี
	4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี
	4.3. รายละเอียดเพิ่มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : ไม่มี
	5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :
	5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :
	-บริษัทจัดการ
	-ATM
	-หักบัญชี
	-Internet
	-ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

	5.2 รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก
	ผู้สั่งซื้อจะต้องเปิดบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการไว้ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อทำรายการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนทุกกองทุนภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ โดยผู้สั่งซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในคำขอเปิดบัญชีกองทุนอย่างถูกต้องและตามความจร...
	1.    กรณีบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
	(1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาบัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
	ในกรณีที่ใช้สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาบัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ ต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องเป็นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมด้วย
	ในกรณีที่เป็นผู้เยาว์ที่ยังไม่ได้บรรลุนิติภาวะ ให้ใช้เอกสารหลักฐานเป็นสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เยาว์ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่กล่าวมาในวรรคหนึ่งและวรรคที่สองข้างต้นของบิดาหรือมารดาของผู้เยาว์
	(2) สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ในกรณีที่มีความประสงค์จะรับเงินคืนในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร หรือการรับเงินปันผล โดยการโอนเข้าบัญชี) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
	(3) สำเนาเอกสารแสดงตนอื่นใดที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
	2.    กรณีบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว
	(1) สำเนาใบต่างด้าวหรือสำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
	(2) สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ในกรณีที่มีความประสงค์จะรับเงินคืนในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร หรือการรับเงินปันผล โดยการโอนเข้าบัญชี) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
	(3) สำเนาเอกสารแสดงตนอื่นใดที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
	3.    กรณีคณะบุคคล
	(1) สำเนาหนังสือจัดตั้งคณะบุคคล
	(2) หนังสือแสดงความยินยอมของคณะบุคคลทุกท่านที่แต่งตั้งผู้มีอำนาจดำเนินการแทน
	(3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคณะบุคคลทุกท่าน
	(4) สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีในนามคณะบุคคล (ในกรณีที่มีความประสงค์ให้หักภาษี ณ ที่จ่าย)
	(5) สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ในกรณีที่มีความประสงค์จะรับเงินคืนในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร หรือการรับเงินปันผล โดยการโอนเข้าบัญชี)
	ทั้งนี้ เอกสารตามข้อ (1) (2) (4) และ (5) ต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยมีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ส่วนเอกสารตามข้อ (3) ต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยคณะบุคคลแต่ละราย
	4.   กรณีนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
	(1) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันสั่งซื้อหน่วยลงทุน
	(2) ตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลและเงื่อนไขในการลงนาม
	(3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
	(4) สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี
	(5) หนังสือมอบอำนาจ (ในกรณีที่ผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลไม่ได้เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ระบุในหนังสือรับรองนิติบุคคล)
	(6) หนังสือแสดงการจดทะเบียนนิติบุคคล  สำหรับนิติบุคคลที่มิได้จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์
	(7) สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ในกรณีที่มีความประสงค์จะรับเงินคืนในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร หรือการรับเงินปันผล โดยการโอนเข้าบัญชี)
	5.   กรณีนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
	(1) สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท
	(2) หนังสือบริคณห์สนธิ
	(3) ข้อบังคับ
	(4) หนังสือรับรองที่ออกไม่เกิน 12 เดือนก่อนวันสั่งซื้อหน่วยลงทุน
	(5) ตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลและเงื่อนไขในการลงนาม
	(6) สำเนาใบต่างด้าวหรือหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
	(7) หนังสือมอบอำนาจ (ในกรณีที่ผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลไม่ได้เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ระบุในหนังสือรับรองนิติบุคคล)
	(8) สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ในกรณีที่มีความประสงค์จะรับเงินคืนในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร หรือการรับเงินปันผล โดยการโอนเข้าบัญชี)
	(9) เอกสารอื่นใดที่กำหนดโดยบริษัทจัดการ
	5.2.1   การรับชำระ และการเก็บรักษาเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
	(1) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชำระเงินค่าซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่สั่งซื้อ โดยชำระเป็นเงินสด เงินโอน เช็ค ดราฟต์ หรือคำสั่งหักบัญชีธนาคาร หรือวิธีอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับ โดยผู้สั่งซื้อจะต้องลงวันที่ตามวันที่ที่สั่งซื้อและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในน...
	กรณีสั่งซื้อด้วยวิธีอื่นที่มิใช่เงินสด ผู้สั่งซื้อจะต้องลงวันที่ให้บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บเงินได้ก่อนระยะเวลาการเสนอขายครั้งแรกจะสิ้นสุดลง ซึ่ง “บัญชีจองซื้อกองทุน บลจ.พรินซิเพิล จำกัด” เป็นบัญชีกระแสรายวัน มีดังต่อไปนี้
	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาสีลม เลขที่บัญชี 118-3-25977-7
	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนสาทร เลขที่บัญชี 101-3-01170-3
	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสวนพลู เลขที่บัญชี 064-1-06299-5
	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนสาทร เลขที่บัญชี 170-6-01355-8
	ธนาคารซิตี้แบงก์ สำนักงานใหญ่ เลขที่บัญชี 0-800464-153
	(2) หลังจากที่บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ผู้จัดจำหน่าย (ถ้ามี) หรือตัวแทน (ถ้ามี) ได้รับการสั่งซื้อหน่วยลงทุน พร้อมทั้งเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากผู้สั่งซื้อแล้ว บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (...
	(3) ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค หรือดราฟต์ ซึ่งไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวันที่สั่งซื้อ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม บริษัทจัดการจะถือว่าผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่สามารถเรียกเก็บเงินได้
	ในกรณีที่วันทำการที่สามารถเรียกเก็บเงินได้นั้นเป็นวัน และ/หรือ เวลาที่ล่วงเลยจากช่วงระยะเวลาการเสนอขายไปแล้ว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะระงับการซื้อหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อนั้น
	ในกรณีที่เช็ค หรือดราฟต์ดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผู้สั่งซื้อ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะระงับการขายหน่วยลงทุนให้กับผู้สั่งซื้อนั้น
	(4) ในการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชำระค่าหน่วยลงทุนด้วยเงินจนเต็มจำนวน จะหักลบหนี้กับบริษัทจัดการไม่ได้ เว้นแต่ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหนึ่งเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ที่บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดช...
	(5) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ได้ทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุน และได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวนแล้วจะเพิกถอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ ขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
	(6) บริษัทจัดการจะนำเงินที่ได้รับจากการสั่งซื้อหน่วยลงทุนเก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากที่บริษัทจัดการเปิดไว้เพื่อการนี้ ซึ่งดอกผล (ถ้ามี) ในช่วงดังกล่าวทั้งหมดจะนำเข้าเป็นผลประโยชน์ของกองทุน
	5.2.2   การจัดสรรหน่วยลงทุน
	ในกรณีที่การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกมีผู้สั่งซื้อไม่เกินเงินทุนจดทะเบียนของโครงการ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามจำนวนที่สั่งซื้อ หลังจากที่บริษัทจัดการได้รับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวนแล้ว โดยจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้สั่งซื้อ...
	ในกรณีที่มีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนเกินกว่าเงินทุนจดทะเบียนของโครงการ การจัดสรรหน่วยลงทุนให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยใช้หลักการ “สั่งซื้อก่อน ได้ก่อน” ตามวันและเวลาที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้รับใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนพร้อมเงิน...
	สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้น หลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น โดยนายทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีให้แก่ผู้สั่งซ...
	5.2.3 การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
	บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีต่างๆ ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดดังต่อไปนี้
	(1) กรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนในการเสนอขายนั้นไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนนอกเหนือจากกรณีตาม (2) ข้างล่าง
	บริษัทจัดการจะดำเนินการจัดส่งเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนคืนให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนโดยการนำฝากเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน หรือชำระเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะให้แก่ผู้สั่งซื้อภายใน  1 เดือนนับตั้งแต่วันทำการถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขา...
	(2) ในกรณีที่มีการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่าหนึ่งในสาม ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด หรือในกรณีที่บริษัทจัดการต้องยุติโครงการหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายครั้งแรกเนื่องจากไม่สามารถจำหน่ายหน่วยลงทุนให้...
	บริษัทจัดการจะดำเนินการจัดส่งเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนพร้อมผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยการนำฝากเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน หรือชำระเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะให้แก่ผู้สั่งซื้อภายใน 1 เดือ...
	5.2.4 เงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน
	บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ และ/หรือระงับการสั่งซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วน ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
	(1) กรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นมีผลทำให้จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ เกินกว่าจำนวนหน่วยลงทุนของโครงการตามที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
	(2) กรณีเอกสารหรือข้อมูลที่บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้รับจากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงหรือไม่ครบถ้วน
	(3) กรณีบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเกิดข้อสงสัยว่าการซื้อหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น อาจเป็นการฟอกเงิน เป็นต้น
	(4) กรณีอื่นใดที่บริษัทจัดการเห็นสมควร เช่น ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือกรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนอาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารกองทุนหรือก่อให้เกิดผลเสียหายต่อกองทุน เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาผ...
	(5)  กรณีที่มีผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจนอาจทำให้การจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
	บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ศึกษา เข้าใจ และยินดีที่จะปฏิบัติตามนโยบาย รายละเอียด และ วิธีการเงื่อนไข
	ต่างๆที่กำหนดในโครงการนี้แล้ว

	6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก
	6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :
	-Internet
	-บริษัทจัดการ
	-ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
	-หักบัญชี
	-หรือวิธีการอื่นๆ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต
	6.2 รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก
	6.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน
	ผู้สนใจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูล   โครงการ ใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ได้ที่ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ/หรือสถานที่   ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขา...

	6.2.2 วิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุน
	6.2.2.1. การกำหนดราคาขายหรือราคาสั่งซื้อหน่วยลงทุน
	การกำหนดราคาหน่วยลงทุนที่เสนอขายหลังจากที่มีการปิดการเสนอขายครั้งแรกไปแล้ว บริษัทจัดการจะใช้    มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการขายหน่วยลงทุน เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาขายและจำนวนหน่วยลงทุนที่    ผู้ซื้อจะได้รับ ซึ่งจะเป็นมูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายหน่...
	ราคาขายหน่วยลงทุน    = มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการขายหน่วยลงทุน
	บวกด้วย ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) (ถ้ามี)
	6.2.2.2. วิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนหลังปิดการเสนอขายครั้งแรก
	6.2.2.2.1 วิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
	ก)  ขั้นตอนและวิธีการ
	ผู้สนใจสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)        ได้ทุกวันทำการ ในเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น.
	(1) ในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ โดยกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน โดยผู้ลงทุนจะต้องชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวน ณ บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) โด...
	ทั้งนี้ หากเป็นการสั่งซื้อในครั้งแรกของผู้ลงทุน ผู้ลงทุนจะต้องสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นมูลค่าไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท (หนึ่งพันบาท) เป็นมูลค่าที่รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนแล้ว (ถ้ามี)
	บริษัทจัดการอาจยกเว้นมูลค่าขั้นต่ำสำหรับการสั่งซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรกข้างต้นให้กับ ผู้ลงทุนบางรายได้ โดยบริษัทจัดการไม่จำเป็นต้องประกาศให้ทราบล่วงหน้า  ทั้งนี้      ใช้สำหรับการส่งเสริมการขายเท่านั้น
	(2) ผู้สั่งซื้อจะต้องชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมทั้งจำนวนให้แก่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน โดยกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วนชัดเจน
	(3) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศต่าง ๆ จะต้องเป็นผู้รับภาระในเรื่องของข้อกำหนด กฎระเบียบ และภาษีต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเอง
	ทั้งนี้ หากข้อมูลที่ได้รับไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วน และบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้แจ้งให้ผู้สั่งซื้อทราบแต่ไม่ได้รับการแก้ไขหรือยืนยันจากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนสงวนสิทธิที่จะไม่รับคำ...
	ข) การรับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน
	(1) ผู้สั่งซื้อสามารถชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนครั้งเดียวเต็มจำนวนที่สั่งซื้อ โดยชำระเป็นเงินสด เงินโอน เช็ค ดราฟต์ หรือคำสั่งหักบัญชีธนาคารหรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับ โดยผู้สั่งซื้อจะต้องลงวันที่ตามวันที่ที่สั่งซื้อและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายใ...
	บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ www.principal.th หรือช่องทางอื่นใดที่จะกำหนดต่อไป
	(2)  กรณีสั่งซื้อหน่วยลงทุนด้วยเงินสด เงินโอนผ่านเครื่องเอทีเอ็ม หรือผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ หรือผ่านระบบอินเตอร์เน็ทแบ็งกิ้ง หรือ Bill Payment ของธนาคารที่บริษัทจัดการกำหนด
	 หากการทำรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนก่อนเวลา 15.30 น. ในวันทำการซื้อให้ถือเป็นรายการของวันทำการซื้อนั้นในราคาขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อนั้น ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ทั้งนี้บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได...
	การทำรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนหลังเวลา 15.30 น. ในวันทำการซื้อให้ถือเป็นรายการของวันทำการซื้อถัดไปในราคาขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวัน    ทำการซื้อถัดไปนั้น
	ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการขยายเวลาในการเสนอขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการนับแต่วันที่ได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงเวลาดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว โดยจะติดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และผู้สนับส...
	 ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะใช้บริการ การชำระเงินโดยอัตโนมัติ ผ่านระบบธนาคาร จะต้องยื่นหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก (ระบบ ATS)  (ถ้ามี) เพื่อชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน หลังจากบริษัทได้ตรวจสอบความถูกต้องขอหนังสือยินยอมดังกล่าวกับธนาคารเจ้าของบัญชีแล้ว จะแจ้งให...
	กรณีสั่งซื้อหน่วยลงทุนด้วยเช็คหรือดราฟท์
	 การทำรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนก่อนเวลา เคลียร์ริ่งเช็คของแต่ละธนาคาร ในวันทำการซื้อให้ถือเป็นรายการของวันทำการซื้อนั้นในราคาขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อนั้น ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ทั้งนี้บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน...
	 การทำรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนหลังเวลา เคลียร์ริ่งเช็คของแต่ละธนาคารในวันทำการซื้อให้ถือเป็นรายการของวันทำการซื้อถัดไปในราคาขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อถัดไปนั้น
	ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการขยายเวลาในการเสนอขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการนับแต่วันที่ได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงเวลาดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว โดยจะติดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และผู้สนับส...
	(3) ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค หรือดราฟต์ ซึ่งไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวันที่สั่งซื้อไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม บริษัทจัดการจะถือว่าผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในรา...
	ในกรณีที่เช็ค หรือดราฟต์ ดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผู้สั่งซื้อ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะระงับการขายหน่วยลงทุนให้กับผู้สั่งซื้อนั้น
	(4) ในการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชำระเงินจนเต็มจำนวน จะหักกลบลบหนี้กับบริษัทจัดการไม่ได้ เว้นแต่เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการกองทุนรวมหนึ่งเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ บริษัท...
	อนึ่ง ผู้สั่งซื้อที่ได้ทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนและได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวนแล้ว และ/หรือ เพิกถอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุนจะขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจในการพิจารณาของบริษัทจัด...
	(5) หลังจากที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ได้รับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน พร้อมทั้งเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากผู้สั่งซื้อแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะส่งมอบสำเนาคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงท...
	(6) นายทะเบียนหน่วยลงทุน ซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี  และ/หรือเอกสาร/ หรือข้อความใดซึ่งไม่จำกัดรูปแบบและวิธีการอันสามารถเป็นหลักฐานยืนยันการทำรายการสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ ...
	6.2.2.2.2. วิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (www.principal.th)
	ก)  ขั้นตอนและวิธีการ
	(1) ผู้ที่ประสงค์จะสั่งซื้อหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ จะต้องกรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการผ่านเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ www.principal.th หรือติดต่อขอรับแบบฟอร์มดังกล่าวได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน พร้อมสำเนาบัตรประชาชนร...
	(2) ในการเข้ามาใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการครั้งแรก ระบบจะให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทำการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านที่ได้รับเป็นรหัสผ่านใหม่เสียก่อนจึงจะสามารถใช้บริการได้
	(3) ผู้ถือหน่วยจะทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการได้โดยเข้าสู่ระบบการซื้อขายโดยผ่านทาง www.principal.th” ของบริษัทจัดการ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
	(4) การสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการจะต้องสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นมูลค่าไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท (หนึ่งพันบาท) สำหรับการสั่งซื้อครั้งแรก และไม่เกินกว่าจำนวนที่ระบบกำหนด ซึ่งเป็นมูลค่าที่รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่ว...
	ข) การรับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
	(1) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนต้องชำระเงินโดยการหักบัญชีเงินฝาก (ระบบ ATS) และ/หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องทำรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้เสร็จสมบูรณ์ภายใน 15.30 น. ของวันทำการซื้อหน่วยลงทุน
	(2) การสั่งซื้อหน่วยลงทุนภายในเวลาที่กำหนดในข้อ (1) ข้างต้นของวันทำการซื้อขายให้ถือว่าเป็นการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายนั้น ในราคาขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
	การสั่งซื้อหน่วยลงทุนหลังเวลาที่กำหนด หรือในวันหยุดทำการซื้อขายให้ถือเป็นการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายถัดไป ในราคาขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายถัดไปซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
	(3) คำสั่งซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้เรียกเก็บเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวน และได้หลักฐานจนครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ต อาจมีภาระค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องของธนาคาร โดยเป็นค่าธรร...
	(4) กรณีชำระเงินโดยการหักบัญชีเงินฝาก (ระบบ ATS) ที่ระบุไว้ในแบบคำขอใช้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ถ้ามี) หากเงินในบัญชีไม่เพียงพอ บริษัทจัดการจะยกเลิกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นโดยไม่หักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อนั้น
	(5) นายทะเบียนหน่วยลงทุนซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ จะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี และ/หรือเอกสาร/ หรือข้อความใดซึ่งไม่จำกัดรูปแบบและวิธีการอันสามารถเป็นหลักฐานยืนยันการทำรายการสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าวได้  ...
	ค) เงื่อนไขการใช้บริการ
	(1) เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกโดยเครื่องพิมพ์ของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นเพียงเอกสารการบันทึกรายการเท่านั้น ไม่ใช่หลักฐานการทำรายการอย่างสมบูรณ์ บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานในการทำรายการที่สมบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้
	(2) การซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ต หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบการให้บริการ บริษัทจัดการจะดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วยลงทุน
	6.2.2.2.3. วิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านทางระบบโทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการ
	ก) ขั้นตอนและวิธีการ
	(1) ผู้ที่ประสงค์จะสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการ จะต้องกรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการผ่านเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ www.principal.th หรือติดต่อขอรับแบบฟอร์มดังกล่าวได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายห...
	(2) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2352-4000 กด 2 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
	(3) การสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการจะต้องสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นมูลค่าไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท (หนึ่งพันบาท) สำหรับการสั่งซื้อครั้งแรก และไม่เกินกว่าจำนวนที่ระบบกำหนด ซึ่งเป็นมูลค่าที่รวมค่าธรรมเนียมการขา...
	ข) การรับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
	(1) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนต้องชำระเงินโดยการหักบัญชีเงินฝาก (ระบบ ATS) และ/หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องทำรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้เสร็จสมบูรณ์ภายใน 15.30 น. ของวันทำการซื้อหน่วยลงทุน
	(2) การสั่งซื้อหน่วยลงทุนภายในเวลาที่กำหนดในข้อ (1) ข้างต้นของวันทำการซื้อขายให้ถือว่าเป็นการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายนั้น ในราคาขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
	การสั่งซื้อหน่วยลงทุนหลังเวลาที่กำหนด หรือในวันหยุดทำการซื้อขายให้ถือเป็นการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายถัดไป ในราคาขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายถัดไปซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
	(3) คำสั่งซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้เรียกเก็บเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวน และได้หลักฐานจนครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์อัตโนมัติ อาจมีภาระค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องของธนาคาร โดยเป็นค...
	(4) บริษัทจัดการจะหักเงินตามจำนวนเงินที่สั่งซื้อจากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อ (ระบบ ATS) ที่ระบุไว้ในแบบคำขอใช้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ถ้ามี) หากเงินในบัญชีไม่เพียงพอ บริษัทจัดการจะยกเลิกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นโดยไม่หักเงินจากบัญชีเงินฝากของผ...
	(5) นายทะเบียนหน่วยลงทุนซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ จะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี และ/หรือเอกสาร/ หรือข้อความใดซึ่งไม่จำกัดรูปแบบและวิธีการอันสามารถเป็นหลักฐานยืนยันการทำรายการสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าวได้  ...
	ค) เงื่อนไขการใช้บริการ
	(1) เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกจากเครื่องโทรสารของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นเพียงเอกสารการบันทึกรายการเท่านั้น ไม่ใช่หลักฐานการทำรายการอย่างสมบูรณ์ บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานในการทำรายการที่สมบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้
	(2) การซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์อัตโนมัติ หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบการให้บริการ บริษัทจัดการจะดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วยลงทุน

	6.2.3. การจัดสรรหน่วยลงทุน
	(1) บริษัทจัดการจะทำการเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วในวันทำการถัดจากวันที่มีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนตามที่สั่งซื้อ และได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวนแล้ว
	ในกรณีที่จำนวนเงินที่ระบุไว้ในใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจำนวนเงินที่บริษัทจัดการได้รับชำระ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ตามจำนวนเงินที่ได้รับชำระเป็นเกณฑ์ ยกเว้น
	 ในกรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นมีผลทำให้จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจำนวนหน่วยลงทุนของโครงการจัดการกองทุนที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  ในกรณีดังกล่าวบริษัทจัดการจะจัดสรรตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่สามารถจัดสรรได้ให้แก่ผู้สั่งซ...
	 ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุน หรือของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรร หรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้โดยไม่จำเป็น...
	สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนลงในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น

	6.2.4.  การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
	บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรโดยไม่มีดอกเบี้ยโดยการนำฝากเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน หรือชำระเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะให้แก่ผู้สั่งซื้อ หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับ เพื่อเป็นการอำนวยความส...
	อนึ่ง สำหรับดอกเบี้ยและ/หรือผลประโยชน์อื่นที่เกิดขึ้นจากเงินที่ได้รับจากการสั่งซื้อหน่วยลงทุน (ถ้ามี) บริษัทจัดการจะนำรวมเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุน
	ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิ่มเติม วิธีการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้จองซื้อ/ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ โดยจะทำการติดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และสำนักงาน

	6.2.5. เงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน
	ก)  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ และ/หรือระงับการสั่งซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วน ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
	(1) กรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นมีผลทำให้จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ เกินกว่าจำนวนหน่วยลงทุนของโครงการตามที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
	(2) กรณีเอกสารหรือข้อมูลที่บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้รับจากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงหรือไม่ครบถ้วน
	(3) กรณีบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเกิดข้อสงสัยว่าการซื้อหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น อาจเป็นการฟอกเงิน เป็นต้น
	(4) กรณีอื่นใดที่บริษัทจัดการเห็นสมควร เช่น ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือกรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนอาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารกองทุนหรือก่อให้เกิดผลเสียหายต่อกองทุน เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาผ...
	(5) กรณีที่ปรากฏเหตุการณ์ตามข้อ 18 เรื่อง “การเลื่อนกำหนดการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ ผู้ถือหน่วยลงทุน” ข้อ 19 เรื่อง “การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ หรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน” ข้อ 20 เรื่อง “การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน”...
	(6)  กรณีที่มีผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจนอาจทำให้การจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
	ข) บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ช่องทาง วิธีการ และ/หรือ เงื่อนไขเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก รวมถึงบริการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน และถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลง...

	6.2.6. การขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน
	ผู้จองซื้อจะต้องเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการไว้ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อทำรายการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนทุกกองทุนภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ โดยผู้สั่งซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในคำขอเปิดบัญชีกองทุนอย่างถูกต้องและ...
	(1) กรณีบุคคลธรรมดา
	สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งลงนามรับรองความถูกต้อง
	(2) กรณีนิติบุคคล
	(ก) สำเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ซึ่งผู้มีอำนาจลงนามรับรองความถูกต้อง
	(ข) ตัวอย่างลายมือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ/หรือ ผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลและเงื่อนไขการลงนาม
	(ค) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลซึ่งลงนามรับรองความถูกต้อง
	(ง) หนังสือมอบอำนาจในกรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลไม่ได้เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ระบุในหนังสือรับรองที่กระทรวงพาณิชย์ออกให้
	ในกรณีที่ผู้จองซื้อได้ส่งเอกสารคำขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนและเอกสารประกอบการเปิดบัญชี ให้แก่บริษัทจัดการทางโทรสาร และ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถยืนยันแหล่งที่มาได้ ผู้จองซื้อตกลงส่งต้นฉบับเอกสารทุกฉบับให้แก่บริษัทจัดการภายใน 7 วัน นับแต่วันท...
	หากข้อมูลที่บริษัทจัดการ ได้รับไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วน และบริษัทจัดการได้แจ้งให้ผู้จองซื้อทราบแต่ไม่ได้รับการแก้ไข หรือยืนยันจากผู้จองซื้อ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะไม่ดำเนินการเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนให้

	7. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
	7.1   ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
	-บริษัทจัดการ
	-Internet
	-ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
	-หรือวิธีการอื่นๆ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต
	7.2  รายละเอียดช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :
	ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
	1) บริษัทจัดการ
	2) ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
	3) ระบบโทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการ
	4) อินเตอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (www.principal.th)
	หรือวิธีการอื่นๆ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต
	ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ช่องทาง วิธีการ และ/หรือ เงื่อนไขเกี่ยวกับการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน รวมถึงบริการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน และถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดกา...

	7.3  วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
	- รับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
	7.4  รายละเอียดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :
	7.4.1 ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
	บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการที่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคารับ           ซื้อคืน โดยมูลค่าหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ต้องเป็นมูลค่าและราคาที่ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์        ...
	ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน = มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
	หักด้วย ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
	7.4.2  วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
	7.4.2.1. สั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการ
	ก)   ขั้นตอนและวิธีการ
	(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถติดต่อขายคืนได้ที่บริษัทจัดการ หรือ         ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้ทุกวันทำการ ในเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. โดยต้องกรอก          ข้อความในใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน โดยระบุรายละเอียดและ...
	(2) ผู้ขายคืนที่ได้ทำการยื่นแสดงความจำนงในการขายคืนหน่วยลงทุนแล้ว จะทำการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงไม่ได้ ทั้งนี้ เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจในการพิจารณาของบริษัทจัดการเป็นรายกรณี
	(3) ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือบัตรแสดงตนอื่นใดที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ( สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนประเภทนิติบ...
	(4) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจำนวนหน่วยลงทุน และ/หรือจำนวนเงินที่ต้องการขายคืนในใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนและ/หรือจำนวนเงินที่ปรากฏในบัญชีกองทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน หรือขายแล้วทำให้คงเหลือต่ำกว่าจ...
	ทั้งนี้ หากข้อมูลที่ได้รับไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วน และบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบแต่ไม่ได้รับการแก้ไขหรือยืนยันจากผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนสงวนสิทธิที่จะไม่รับคำ...
	(6) นายทะเบียนหน่วยลงทุน ซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะส่ง “หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี  และ/หรือเอกสาร/ข้อความใดซึ่งไม่จำกัดรูปแบบและวิธีการอันสามารถเป็นหลักฐานยืนยันการทำรายการสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าวได้” ให้แก...
	7.4.2.2 วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (www.principal.th)
	(1) ผู้ที่ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ จะต้องกรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการผ่านเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ www.principal.th หรือติดต่อขอรับแบบฟอร์มดังกล่าวได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน พร้อมสำเนาบัตรประชาชน หลั...
	(2) ในการเข้ามาใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการครั้งแรก ระบบจะให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทำการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านที่ได้รับเป็นรหัสผ่านใหม่เสียก่อนจึงจะสามารถใช้บริการได้
	(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทำการขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการได้โดยเข้าสู่ระบบการซื้อขายโดยผ่านทางเว็บไซต์ “www.principal.th” ของบริษัทจัดการ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
	(4) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจำนวนหน่วยลงทุน และ/หรือจำนวนเงินที่ต้องการขายคืนมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนและ/หรือจำนวนเงินที่ปรากฏในบัญชีกองทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยล...
	(5) เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกโดยเครื่องพิมพ์ของผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเพียงเอกสารการบันทึกรายการเท่านั้น ไม่ใช่หลักฐานการทำรายการอย่างสมบูรณ์ บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานในการทำรายการที่สมบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้
	(6) นายทะเบียนหน่วยลงทุนซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ จะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี และ/หรือเอกสาร/ข้อความใดซึ่งไม่จำกัดรูปแบบและวิธีการอันสามารถเป็นหลักฐานยืนยันการทำรายการสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ ให้แก่...
	(7) การขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ต หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบการให้บริการ บริษัทจัดการจะดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วยลงทุน
	7.4.2.3   วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านทางโทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการ
	(1) ผู้ที่ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการ จะต้องกรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการผ่านเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ www.principal.th หรือติดต่อขอรับแบบฟอร์มดังกล่าวได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรื...
	(2) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะทำการขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2352-4000 กด 2 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
	(3) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจำนวนหน่วยลงทุน และ/หรือจำนวนเงินที่ต้องการขายคืนมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนและ/หรือจำนวนเงินที่ปรากฏในบัญชีกองทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยล...
	(4) เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกจากเครื่องโทรสารของผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเพียงเอกสารการบันทึกรายการเท่านั้น ไม่ใช่หลักฐานการทำรายการอย่างสมบูรณ์ บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานในการทำรายการที่สมบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้
	(5) นายทะเบียนหน่วยลงทุนซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ จะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี และ/หรือเอกสาร/ หรือข้อความใดซึ่งไม่จำกัดรูปแบบและวิธีการอันสามารถเป็นหลักฐานยืนยันการทำรายการสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ ใ...
	(6) การขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์อัตโนมัติ หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบการให้บริการ บริษัทจัดการจะดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วยลงทุน
	7.4.3 การชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
	(1) บริษัทจัดการจะดำเนินการหรือมอบหมายให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน โดยนำฝากเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะระบุชื่อผู้ถือห...
	(2) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุน จะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั่งขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น
	7.5. ระยะเวลาในการรับซื้อคืน : ทุกวันทำการ
	7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื้อคืน :
	การขายคืนหน่วยลงทุนไม่ว่ากระทำผ่านช่องทางใดก่อนเวลา 15.30 น. ในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนใดให้ถือเป็นรายการของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้น สำหรับการทำรายการขายคืนหน่วยลงทุนหลังเวลา 15.30 น. ในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนใดหรือในวันหยุดทำการ ให้ถือเป็นการ...
	ผู้ขายคืนที่ได้ทำการยื่นแสดงความจำนงในการขายคืนหน่วยลงทุนแล้วจะทำการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงไม่ได้ ทั้งนี้ เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
	7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
	7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม : -
	7.9. รายละเอียดเพิ่มเติม :
	เงื่อนไขการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
	7.9.1. กรณีหยุดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
	บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
	(1) กรณีที่เอกสารหลักฐานการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วน
	(2) กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ทำการขายคืนหน่วยลงทุนยังมิได้นำส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่ใช้เปิดบัญชีจน              ครบถ้วน ผู้ถือหน่วยลงทุนรายที่ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนำส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ จนครบถ้วน              ก่อน จึงจะทำการขายคืน...
	7.9.2. บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที่ทำการขายคืนหน่วยลงทุนได้ทำการศึกษา เข้าใจ และยินดีที่จะปฏิบัติตาม         นโยบาย รายละเอียด วิธีการเงื่อนไขต่างๆที่กำหนดในโครงการ
	ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง วันเวลาทำการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ จะต...

	8.        การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
	8.1 ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
	- Internet
	- บริษัทจัดการ
	- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
	- IVR
	หรือวิธีการอื่นๆ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต
	8.2 รายละเอียดการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :
	ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมนี้กับกองทุนรวมอื่นที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการได้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามที่บริษัทจัดการกำหนด
	ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน มีดังนี้
	1) บริษัทจัดการ
	2) ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
	3) ระบบโทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการ
	4) อินเตอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (www.principal.th)
	ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ช่องทาง วิธีการ และ/หรือ เงื่อนไขเกี่ยวกับการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน รวมถึงบริการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่ว...
	8.2.1. เงื่อนไขในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
	8.2.1.1 “การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน” หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนหนึ่ง (กองทุนต้นทาง) เพื่อซื้อ             หน่วยลงทุนของกองทุนอีกกองทุนหนึ่ง (กองทุนปลายทาง) ตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด โดย                       บริษัทจัดการจะดำเนินการนำเงินค...
	8.2.1.2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดรับคำสั่งสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราว หรือถาวรก็                       ได้ ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าการหยุดรับคำสั่งสับเปลี่ยนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ หรือมีผลกระทบ                       ในทางที่ด...
	8.2.1.3  สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ทำรายการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน มาจากกองทุนเปิดต้นทางในวัน                            ทำการก่อนหน้าจะสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ซึ่งเป็นกองทุนเปิดปลายทางได้เมื่อกองทุน                      ...
	8.2.1.4. สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนต้นทาง และสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนใน           การซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนปลายทาง จะเกิดขึ้นหลังจากที่ได้มีการบันทึกข้อมูลการสับเปลี่ยนหน่วย           ลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนลงในระบบของนายทะ...
	8.2.1.5. บริษัทจัดการจะลดจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางในวันทำการถัดจากวันทำการสับเปลี่ยน           หน่วยลงทุนออก และจะเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ในวันทำการถัดจากวันทำการ           สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า
	8.2.2.วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
	8.2.2.1. สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
	ขั้นตอนและวิธีการ
	ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ได้ทุกวันทำการ ในเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น.
	(1) ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้โดยกรอกรายละเอียดต่างๆ ในแบบคำสั่งทำรายการที่บริษัทจัดการกำหนดให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน โดยระบุชื่อกองทุนเปิดต้นทาง และชื่อกองทุนเปิดปลายทางที่ต้องการจะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุ...
	(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่สั่งสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี่ยนไม่ได้ หาก      รายการดังกล่าวนั้น บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้ทำรายการจนเสร็จสิ้น      สมบูรณ์แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
	(3) นายทะเบียนหน่วยลงทุนซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ จะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิใน      หน่วยลงทุน หรือเอกสาร/ข้อความใดซึ่งไม่จำกัดรูปแบบและวิธีการอันสามารถเป็นหลักฐานยืนยัน      การทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ ให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุ...
	8.2.2.2. สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านทางระบบโทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการ
	ขั้นตอนและวิธีการ
	(1) ผู้ที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ      ของบริษัทจัดการ จะต้องกรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการผ่านเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ         www.principal.th หรือติดต่อขอรับแบบฟอร์มดังกล่าวได้ที่บริษัทจัดการ หรือ  ...
	(2) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์       อัตโนมัติของบริษัทจัดการที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-6869595 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
	(3) ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องระบุชื่อกองทุนเปิดต้นทาง และชื่อกองทุน       เปิดปลายทางที่ต้องการจะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน รวมทั้งจำนวนเงินหรือจำนวนหน่วยลงทุนที่       จะออกจากกองทุนเปิดต้นทาง
	(4)  ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจำนวนหน่วยลงทุน และ/หรือจำนวนเงินที่ต้องการสับเปลี่ยน        มากกว่า       จำนวนหน่วยลงทุนและ/หรือจำนวนเงินที่ปรากฏในบัญชีกองทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่บันทึก        โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน...
	(5) นายทะเบียนหน่วยลงทุนซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ จะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิใน        หน่วยลงทุน หรือเอกสาร/ข้อความใดซึ่งไม่จำกัดรูปแบบและวิธีการอันสามารถเป็นหลักฐาน      ยืนยันการทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ ให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลง...
	เงื่อนไขการใช้บริการ
	(1) เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกจากเครื่องโทรสารของผู้สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นเพียงเอกสาร        การบันทึกรายการเท่านั้น ไม่ใช่หลักฐานการทำรายการอย่างสมบูรณ์ บริษัทจัดการจะถือ      หลักฐานที่ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานในการทำรายการที่สมบูรณ์ และ...
	(2) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์อัตโนมัติ หากเกิด      ข้อผิดพลาดจากระบบการให้บริการ บริษัทจัดการจะดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาด      ดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วยลงทุน
	(3) ปัจจุบันบริษัทจัดการเปิดให้ทำรายการผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติเฉพาะการขายคืนหน่วย      ลงทุนเท่านั้น โดยยังไม่เปิดให้ทำรายการ ซื้อ หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ทั้งนี้เมื่อผู้ถือหน่วย      ลงทุน สามารถทำการซื้อ หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศัพท์อั...
	8.2.2.3. สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (www.principal.th)
	ขั้นตอนและวิธีการ
	(1) ผู้ที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ จะต้องกรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการผ่านเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ www.principal.th หรือติดต่อขอรับแบบฟอร์มดังกล่าวได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน พร้อมสำเนาบัตรประชา...
	(2) ในการเข้ามาใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการครั้งแรก ระบบจะให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทำการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านที่ได้รับเป็นรหัสผ่านใหม่เสียก่อนจึงจะสามารถใช้บริการได้
	(3) ผู้สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการได้โดยเข้าสู่ระบบการซื้อขายโดยผ่านทางเว็บไซต์ “www.principal.th” ของบริษัทจัดการ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
	(4) ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องระบุชื่อกองทุนเปิดต้นทาง และชื่อกองทุนเปิดปลายทางที่ต้องการจะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน รวมทั้งจำนวนเงินหรือจำนวนหน่วยลงทุนที่จะออกจากกองทุนเปิดต้นทาง
	(5) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจำนวนหน่วยลงทุน และ/หรือจำนวนเงินที่ต้องการสับเปลี่ยนมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนและ/หรือจำนวนเงินที่ปรากฏในบัญชีกองทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี่...
	(6) นายทะเบียนหน่วยลงทุนซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ จะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือเอกสาร/ข้อความใดซึ่งไม่จำกัดรูปแบบและวิธีการอันสามารถเป็นหลักฐานยืนยันการทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ ให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนภายใน 15 วั...
	เงื่อนไขการใช้บริการ
	(1) เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกโดยเครื่องพิมพ์ของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นเพียงเอกสารการบันทึกรายการเท่านั้น ไม่ใช่หลักฐานการทำรายการอย่างสมบูรณ์ บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานในการทำรายการที่สมบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้
	(2) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ต หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบการให้บริการ บริษัทจัดการจะดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วยลงทุน
	8.2.3. วันและเวลาในการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน
	การสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากระทำผ่านช่องทางใดก่อนเวลา 15.30 น. ในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนใด ให้ถือเป็นรายการของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้น สำหรับการทำรายการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนหลังเวลา 15.30 น. ในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนใด หรือในวันห...
	8.2.4.  ราคาขายและราคารับซื้อคืน กรณีสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน
	ในการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาขาย และราคารับซื้อคืนในการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนนั้น จะเป็นมูลค่าหน่วยลงทุนที่ได้รับการรับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว โดยจะใช้เกณฑ์ในการคำนวณ ณ สิ้นวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตามที่ก...
	การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ
	(1) กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง
	การกำหนดราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน  ณ  สิ้นวันทำการรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) หรือตัวแทน (ถ้ามี) ได้รับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หักด้วย ค่าธรรมเนียมการส...
	(2) กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง
	การกำหนดราคาขายหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาขายหน่วยลงทุน ณ  สิ้นวันทำการขายที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) หรือตัวแทน (ถ้ามี) ได้ทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บวกด้วย ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนขาเข...
	8.2.5.   ค่าธรรมเนียมในการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน
	ผู้ถือหน่วยลงทุนจะเสียค่าธรรมเนียมในการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 15 เรื่อง         “ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อ หรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม”
	9.  การชำระค่ารับซื้อคืนสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน :
	กรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทน บริษัทจัดการจะกำหนดขั้นตอนการดำเนินการต่อไป โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานก่อน และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยขั้นต...

	10. การเลื่อนกำหนดชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
	บริษัทจัดการอาจเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของ      กองทุนเปิดได้ในกรณีดังต่อไปนี้

	(1) บริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
	(2) มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วแต่ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการยังไม่ได้ชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อน...
	(3) มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคารับซื้อค...
	การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรือ (3) บริษัทจัดการอาจเลื่อนได้ไม่เกิน 10 วันทำการนับตั้งแต่วันทำการถัดจากวันที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนั้น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี้ การผ่...

	(1) ประกาศการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที่ติดต่อทุกแห่งของตัวแทนสนับสนุนที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน
	(2) แจ้งการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทำรายงานในเรื่องดังกล่าว พร้อมทั้งแสดงเหตุผลและหลักฐานการได้รับความเห็นชอบหรือการรับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาจากผู้ดูแลผลประโยชน์ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทร...
	(3) ในระหว่างที่บริษัทจัดการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนนั้น หากถึงวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนวันอื่น และมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนอีก บริษัทจัดการจะต้องรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะต้องชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลง...
	11. การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง
	11.1  บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ในกรณีที่ปรากฏเหตุดังต่อไปนี้
	(1)  ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกติ
	(2)  บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดังต่อไปนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
	(ก)  มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
	(ข)  ไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ
	(ค)  มีเหตุจำเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
	ทั้งนี้ การไม่ขาย ไม่รับซื้อคืนหรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่ได้รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ให้กระทำได้ไม่เกิน 1 วันทำการ เว้นแต่ได้รับผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
	(3) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้
	(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้นๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำดังต่อไปนี้
	1. การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
	2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ
	3. การกระทำที่เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย
	(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ
	(4)  อยู่ในระหว่างดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการอันเนื่องมาจากการที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย...
	11.2 เมื่อปรากฏเหตุตามข้อ 11.1 และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปนี้
	(1)  แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 11.1(1) (2) หรือ (4) ให้เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคำสั่งซื้...
	(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมทั้งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดำเนินการของกองทุนรวมเปิดนั้นให้สำนักงานทราบโดยพลัน
	(3) ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 11.1(1) (2) และ (4) เกินหนึ่งวันทำการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดำเนินการดังต่อไปนี้ ก่อนการเปิดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลง...
	(ก)  รายงานการเปิดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วันทำการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั้นให้สำนักงานทราบภายในวันทำการก่อนวันเปิดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
	(ข)  แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดย...
	ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุ...
	11.3 บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมู...

	12.      การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
	เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับ...

	13.      เงื่อนไขและข้อจำกัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน :-
	14.      การจ่ายเงินปันผล :
	14. การจ่ายเงินปันผล : จ่าย
	14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : จ่าย
	14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล :
	บริษัทจัดการจะดำเนินการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยจะจ่ายจากกำไรสะสมหรือกำไรสุทธิเมื่อกองทุนรวมมีกำไรสะสมหรือมีกำไรสุทธิในงวดบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผล และการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่ทำให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มข...
	14.3. กำหนดเวลา วิธีการ และข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :
	บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ในหัวข้อ “นโยบายจ่ายเงินปันผล” โดยในกรณีที่มีการจ่ายเงินปันผล บริษัทจัดการจะดำเนินการจ่ายเงินปันผลโดยปฏิบัติดังนี้
	14.3.1. บริษัทจัดการจะปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อรับเงินปันผลภายใน 30 วันทำการนับจากวันสิ้นงวดบัญชีวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี และในวันอื่นๆ กรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมตามที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นสมควร
	14.3.2. ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลต้องเป็นผู้ถือหน่วยที่มีชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อรับเงินปันผล
	14.3.3. บริษัทจัดการจะประกาศการจ่ายเงินปันผล วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปันผล และอัตราเงินปันผล
	โดยดำเนินการดังต่อไปนี้
	(1) ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ
	(2) ปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ และจัดให้มีประกาศดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของตัวแทน (ถ้ามี) ที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน
	(3) ส่งหนังสือแจ้งผู้ดูแลผลประโยชน์และผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อรับเงินปันผล
	14.3.4. บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามผู้ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในแบบคำขอเปิดบัญชีกองทุน หรือนำเช็คเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว...
	ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ใช้สิทธิขอรับเงินปันผลจำนวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทจัดการจะไม่นำเงินดังกล่าวไปใช้เพื่อการอื่นใดนอกจากเพื่อประโยชน์ของกองทุน
	ข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
	(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในส่วนที่เกินข้อจำกัดการถือหน่วย      ลงทุน เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้รับยกเว้น ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์      เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุน...
	(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทำบัญชีและแยกเงินที่ไม่อาจจ่ายเป็นเงินปันผลออกจากบัญชีและทรัพย์สิน      ของกองทุนรวม และไม่นำเงินดังกล่าวมารวมคำนวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม และจะส่งเงิน      ดังกล่าวให้เป็นรายได้ของแผ่นดิน
	15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน :
	15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการได้ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด) :
	ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน            รวม
	15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม :
	15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี :
	ไม่เกินร้อยละ 0.49 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม
	15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี :
	ไม่เกินร้อยละ 0.06 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม
	15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี :
	ไม่เกินร้อยละ 0.13 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม
	หมายเหตุ: * มูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมที่ใช้ในการคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์   และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนตามข้อ 15.2.1 – 15.2.3 นี้ เท่ากับ มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมดของกองทุนรวม ณ วันที่ ค...
	15.2.4. ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน :ไม่มี
	15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่าย : ไม่มี
	15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ :
	ประมาณการค่าธรรมเนียมอื่นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม
	รายละเอียดเพิ่มเติม :
	การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย และในกรณีที่สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ...
	ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทนรวม เมื่อรวมกันทั้งหมดแล้วต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 2.14 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สิน
	15.3. ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน :
	15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend-Fee) : มี
	ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.54 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
	รายละเอียดเพิ่มเติม :
	บริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.54 ของมูลค่าหน่วยลงทุนขาย ทั้งนี้ ภายใต้ข้อ 15.5 เรื่อง “การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย” บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมดังกล่าวโดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่...
	15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Backend-Fee) :
	ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.54 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
	รายละเอียดเพิ่มเติม :
	บริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.54 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืน ทั้งนี้ ภายใต้ข้อ 15.5 เรื่อง “การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย” บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมดังกล่า...
	15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) :
	15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :ไม่มี
	15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) : ไม่มี
	15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน :
	ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บโดยนายทะเบียนจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้โอนในวันที่ยื่นคำขอโอนหน่วยลงทุน
	15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
	ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ
	15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กำหนดในโครงการ (Exit Fee) :
	ไม่มี
	15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ : ตามที่จ่ายจริง
	รายละเอียดเพิ่มเติม :
	(1) ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามอัตราที่ธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินกำหนด โดย     บริษัทจัดการจะหักจากจำนวนค่าขายคืนหน่วยลงทุนนั้นๆ
	(2) ค่าธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีของผู้ซื้อหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ตามอัตราที่ธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงิน     กำหนด โดยตัดจ่ายจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน
	(3) บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการดำเนินการให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติซึ่งเป็นกรณีที่บริษัทจัดการดำเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย ตามที่จ่ายจริง เช่น ค่า...
	ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นเป็นอัตราที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน
	บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน/ การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน/ การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ตามประเภทของผู้ลงทุน ตามมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน ตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน ตามช่องทางการซื้อขายหน่ว...
	15.4.   วิธีการคำนวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม :
	ทั้งนี้ การคำนวณค่าธรรมเนียมตามหัวข้อค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน และ หัวข้อค่าธรรมเนียม
	และค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกันไว้
	แล้ว
	การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง
	ประเทศไทย และในกรณีที่สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงาน
	คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การตัดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของ
	กองทุนเปิดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ ตามที่ระบุเป็นอย่างอื่นในอนาคต
	บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการตัดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ที่บังคับใช้ใหม่ โดยถือว่า
	ได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
	ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทนรวม เมื่อรวมกันทั้งหมดแล้วต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 2.14 ต่อปีของมูลค่า
	ทรัพย์สิน
	15.5. การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย :
	ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามข้อ “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุน” อาจมี
	การเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการ โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้
	1. สำหรับกรณีเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายจากที่ได้ระบุไว้ในโครงการ
	(1.1) บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน โดย
	(ก) ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ เป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน
	(ข) จัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าวไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุน      รวมและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
	(1.2) แจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
	(1.3) ให้เพิ่มค่าธรรมเนียมและหรือค่าใช้จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียม และหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที่ระบุไว้                    ล่าสุดในโครงการภายในรอบระยะเวลา 1 ปี
	2. กรณีเปลี่ยนแปลงลดลงของค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าใช้จ่าย
	(2.1) เปิดเผยข้อมูลเรื่องดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั่วถึงด้วยวิธีการที่เหมาะสม ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวมหรือทางหนังสือพิมพ์หรือจัดให้มีข...
	(2.2) แจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
	3. ในกรณีที่เป็นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที่ระบุไว้ล่าสุดในโครงการ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวได้ต่อเมื่อได้รับ...
	4. ในกรณีที่บริษัทจัดการได้ดำเนินการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นตามที่ได้ระบุไว้ในโครงการ
	(4.1)ให้บริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบด้วยวิธีที่เหมาะสม ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ่มขึ้น เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือทางหนังสือพิมพ์หรือจัดให้มีข้อมูลเรื่อง...
	(4.2)แจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
	16. วิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณ และการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วย   ลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนิน
	16.1. วิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณ และการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน :   ต่างประเทศ
	16.2. เงื่อนไขพิเศษ :
	16.2.1. บริษัทจัดการจะคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ      ก.ล.ต.  ประกาศกำหนด
	16.2.2. บริษัทจัดการจะคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืน          หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ ตามระยะเวลา          ดังต่อไปนี้
	(1) คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ้นวันทำการ
	(2) คำนวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน
	(3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด ภายในวันทำการถัดไป
	(4) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของวันปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปันผล ภายในวันทำการถัดจากวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล
	ในกรณีที่บริษัทจัดการกำหนดวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั้งห่างกันเกิน 1 สัปดาห์ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณทุกสิ้นวันทำการสุดท้ายของสัปดาห์ตาม (1) ภายในวันทำการถัดจากวันทำการสุดท้ายของสัปดาห์ดังกล่าวด้วย
	มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดเมื่อสิ้นวันทำการที่คำนวณนั้น
	16.2.3. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ประกาศข้างต้น ต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ด้วย
	16.2.4. ในกรณีที่มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
	16.2.5. บริษัทจัดการจะประกาศ/เผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการที่  www.principal.th ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะประกาศโดยช่องทางอื่นแทนการประกาศในเว็บไซด์ หรือช่องทางอื่นใดที่เหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และบ...
	ในกรณีที่การประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ได้กระทำผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที่จัดขึ้นโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (NAV Center) หรือช่องทางอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรับ บริษ...
	16.2.6. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้
	(1) คำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 2 ตำแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล
	(2) คำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตำแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สำหรับมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการคำนวณราคาขายหน่วยลงทุน ให้ปัดเศษทศนิยมตำแหน่งที่ 4 ขึ้น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการคำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ให้...
	(3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที่คำนวณได้ในข้อ (2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตำแหน่ง โดยตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิ้ง และประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามที่คำนวณได้ในข้อ (2)
	(4) คำนวณจำนวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตำแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่ให้ใช้ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตำแหน่ง โดยตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิ้ง
	(5) ในกรณีที่มีผลประโยชน์เกิดขึ้นจากการคำนวณตามข้อ (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนำผลประโยชน์นั้นรวมเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
	16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน
	16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
	16.4.1. ในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมปิดไม่ถูกต้องและได้มีการประกาศมูลค่าดังกล่าวไปแล้ว  หรือในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้อง  หากการไม่ถูกต้องดังกล่าวมีมูลค่าน้อยกว่าหนึ่งสตางค์ หรือคิดเป็นอัตราไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือร...
	(1) จัดทำและส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความไม่ถูกต้องภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันที่พบว่ามูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง  โดยรายงานดังกล่าวต้องมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้
	(ก) มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้อง
	(ข) มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง
	(ค) สาเหตุที่ทำให้มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
	(ง) มาตรการป้องกันเพื่อมิให้มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ในกรณีที่ความไม่ถูกต้องมิได้มีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้
	(2) ในกรณีที่สาเหตุที่ทำให้มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีผลต่อเนื่องถึงการคำนวณมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนครั้งต่อไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องตั้งแต่วันที่พบว่ามูลค่าหรือราคาไม่ถูกต้อง
	16.4.2. ในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมปิดไม่ถูกต้องและได้มีการประกาศมูลค่าดังกล่าวไปแล้ว หรือในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้อง หากการไม่ถูกต้องดังกล่าวมีมูลค่าตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหร...
	(1) คำนวณมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังตั้งแต่วันที่บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่ามูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวันที่มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง
	(2) ดำเนินการดังต่อไปนี้เฉพาะวันที่มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นมีมูลค่าและคิดเป็นอัตราดังกล่าว
	(ก) จัดทำรายงานการแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังให้เสร็จสิ้นภายในวันทำการถัดจากวันที่ บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่ามูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง  และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทำการถัดจากวันที่คำนวณมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนย้...
	รายงานตามวรรคหนึ่งให้มีสาระสำคัญตามที่กำหนดไว้ในข้อ 16.4.1 (1) โดยอนุโลม  เว้นแต่ในกรณีของรายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังของกองทุนรวมเปิด  ให้ระบุการดำเนินการของบริษัทจัดการกองทุนรวมเมื่อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องไว้แทนข้อมูลตามข้อ 16.4.1 (1)(ง)
	(ข) แก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องภายในวันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานตาม (ก)
	(ค) ดำเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถรับทราบชื่อกองทุนรวมที่มีการแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุน และวัน เดือน ปีที่มีการแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุน ภายในสามวันทำการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานตาม (ก) ความใน (ค) มิให้น...
	16.4.3. ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้อง หากการไม่ถูกต้องดังกล่าวมีมูลค่าตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที่ถูกต้อง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดำเนินการดังต่อไปนี้เฉพาะวันที่มูลค่าหรือราคาหน่วยล...
	(1) จัดทำรายงานการชดเชยราคาไว้ในรายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนตามข้อ 16.4.2. (2) (ก) ด้วย  โดยให้อยู่ในส่วนของการดำเนินการของบริษัทจัดการกองทุนรวมเมื่อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
	(2) ชดเชยราคาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 16.4.4. ให้แล้วเสร็จ  และดำเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื่อให้ผู้ซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตามข้อ 16.4.2 (2)(ข) และการชดเชยราคา ภายในห้าวันทำกา...
	(3) จัดทำมาตรการป้องกันเพื่อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง  และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั้งสำเนารายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังตามข้อ 16.4.2 (2)(ก) ให้สำนักงานภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว  เว้นแต่ในกรณี...
	16.4.4 ในการชดเชยราคาตามข้อ 16.4.3 (2) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
	(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่ำกว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง (understate)ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังนี้
	(ก) กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน  ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลดจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหน่วยลงทุนเป็นจำนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องหากปรากฏว่าผู้ซื้อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วย...
	(ข) กรณีที่เป็นการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจำนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนรวมเปิดเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่า...
	(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง (Overstate) ให้บริษัทปฏิบัติดังนี้
	(ก) กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน  ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหน่วยลงทุนเป็นจำนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนรวมเปิดเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคา ...
	(ข) กรณีที่เป็นการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลดจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจำนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องหากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ ...
	ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ่งร้อยบาท  บริษัทอาจนำเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน  แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน...
	การจ่ายเงินของกองทุนรวมเปิดเพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1)(ข)  หรือผู้ซื้อหน่วยลงทุนตาม (2)(ก)  บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจจ่ายเงินของบริษัทเองแทนกองทุนเปิดก็ได้
	16.4.5 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจัดให้มีสำเนารายงานตามข้อ 16.4.1. (1) และข้อ 16.4.2. (2)(ก)  ไว้ ณ ที่ทำการของบริษัท  เพื่อให้สำนักงานสามารถตรวจสอบได้
	16.4.6 ห้ามมิให้บริษัทจัดการกองทุนรวมคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากมูลค่าหน่วยลงทุน หรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจากกองทุนรวม เว้นแต่ในกรณีที่ความไม่ถูกต้องดังกล่าวมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้
	16.4.7 บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไขราคาตามข้อ 16.4.2 (3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนและผู้ขายคืนหน่วยลงทุน เป...
	17.1. ชื่อบริษัทจัดการ :
	ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
	17.2. ชื่อผู้ดูแลผลประโยชน์ :
	ชื่อ : ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
	17.3. ชื่อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : ไม่มี
	17.4. ชื่อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : ไม่มี
	17.5. ที่ปรึกษา : ไม่มี
	17.5.1 ชื่อที่ปรึกษาการลงทุน : ไม่มี
	17.5.2 ชื่อที่ปรึกษากองทุน :
	ที่ปรึกษาทางการเงินในการจัดตั้งกองทุน
	บริษัทหลักทรัพย์ฟินันซ่า จำกัด
	อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 20 เลขที่ 48/45 ถนนสาทรเหนือ
	แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
	โทรศัพท์ 026973800
	โทรสาร 026380301
	17.6. ผู้สอบบัญชี :
	ชื่อ : นางสาว สุมาลี รีวราบัณฑิต
	ชื่อ : นางสาว รัตนา จาละ
	ชื่อ : นาง นงลักษณ์ พุ่มน้อย
	17.7. การแต่งตั้งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :
	ไม่มี
	18. รอบระยะเวลาบัญชีประจำปีของกองทุนรวม :
	18.1. วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี : วันที 31 ธันวาคม
	18.2. วันที่สิ้นสุดรอบบัญชีครั้งแรก : วันที 31 ธันวาคม 2551
	18.3. รายละเอียดเพิ่มเติม :
	19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :
	19.1 การดำเนินการและการบริหารจัดการกองทุน โดยบริษัทจัดการ
	ในการดำเนินการและบริหารจัดการใด ๆ ของกองทุนรวมนั้น บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมและหนังสือชี้ชวน เว้นแต่กรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจต...
	19.2  การแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการ
	(1) หากมีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรือวิธีการจัดการกองทุนรวม เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุนให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยหากมิได้กระทำโดยมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งคิดตามจำนวน...
	ในการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนในเรื่องใดๆ  บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นในส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดรวมในจำนวนเสียงในการขอมติครั้งนั้น
	(2) ในกรณีที่การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการกองทุนรวม ได้กระทำโดยมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการ บริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล...
	การขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนนั้น หากปรากฏว่ามติของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่เกินร้อยละห้าสิบห้าของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการ  ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์  เพื่อให้ผ...
	ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการใด หากไม่สามารถดำเนินตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ เนื่องจากข้อจำกัดในการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ขอ...
	ในกรณีที่มติดังกล่าวของผู้ถือหน่วยลงทุนเกี่ยวข้องกับสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามข้อ 22. “สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของ บริษัทจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ตัวแทน (ถ้ามี) และที่ปรึกษา (ถ้ามี)” หรือเกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ 15. “...
	อย่างไรก็ดี ในการขอมติในเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับการควบรวมกองทุนรวมนั้น หากกองทุนรวมได้รับมติเสียงข้างมากจากผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวมเห็นชอบให้สามารถ...
	(3) ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการที่มีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม หรือเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด บริษัทจัดการอาจขอรับความเห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการดังกล่าวจ...
	บริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือการแก้ไขวิธีการจัดการไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย และจะประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวันที่ได้มีมติให้แก...
	(4) บริษัทจัดการอาจดำเนินการเพิ่มจำนวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม โดยเสนอขายหน่วยลงทุนตามจำนวนที่เพิ่มขึ้นของเงินทุนโครงการได้ต่อเมื่อได้มีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงเงินทุนโครงการต่อสำนักงานแล้ว
	19.3  หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน
	19.3.1 ในการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจใช้วิธีดังต่อไปนี้
	1) การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ
	2) การส่งหนังสือเพื่อขอมติไปยังผู้ถือหน่วยลงทุน
	19.3.2. วันและเวลาในการดำเนินการรวมถึงวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อขอมติจะเป็นไปตามวันที่บริษัทจัดการจะ                  กำหนดขึ้นโดยไม่ชักช้า
	บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการใช้วิธีการในการดำเนินการตามความเหมาะสม หรือวิธีการอื่นใดที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ ในการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมดในบางกรณี เช่น กรณีที่ผู้ถือห...
	การดำเนินการใดที่โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดำเนินการไปตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงเห็นชอบให้ดำเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ
	มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ให้ดำเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมาย ให้ถือว่ามตินั้นเสียไป
	ในกรณีที่เป็นการขอมติเพื่อแก้ไขข้อผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ต้องได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการกอง...
	(1) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เท่ากัน ให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนชนิดที่ได้รับผลกระทบเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
	(2) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนชนิดที่ได้รับผลกระทบเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
	(3) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดที่ได้รับผลกระทบเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนชนิดนั้น
	หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกำหนดในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ การขอมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญั...

	20. ข้อกำหนดอื่นๆ
	1. การแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการ
	บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการตามที่เห็นสมควร ในกรณีที่ส่วนราชการต่างๆ เช่น คณะกรรมการ ก.ล.ต. สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจตามกฎหมาย ได้มีการปรับเปลี่ยน แก้ไข...

	2. การดำรงความเพียงพอของเงินกองทุน
	ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนตามนัยข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนและการทำประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเปลี่ยนให้บริษัทจัดการรายอื่นเข้าจัดการกอ...
	ทั้งนี้ หากมีเหตุจำเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการรายใหม่จะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ และในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนบริษัทจัดการ บริษัทจ...

	3. การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)
	ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้แก่กองทุนรวมที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทต้องกระทำด้วยความเป็นธรรมและคำนึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที่อาจมีไว้ได้ของกองทุนรวมนั้นด้วย
	4. การจัดทำทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดในการโอนหน่วยลงทุน
	ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ตามที่ประกาศกำหนด บริษัทจัดการจะดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการรายอื่นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากสำนักงานหรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกั...
	22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม :
	บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีที่ข้อกำหน...
	บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแลผลประโยชน์มีอำนาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ การลงนามในข้อผูกพันของผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ได้รับการแต่...
	การที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี้ไม่ว่าในทอดใดๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกำหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริ...
	โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมัติจากสำนักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือ...


