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• 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 ทาํให้กองทุนรวม/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 

 

สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีปีท่ี 12 ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
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ประเภทกองทุนรวม  

กองทุนรวมตราสารแห่งทุน 

นโยบายการลงทุน  

เน่ืองจากกองทุนรวมมนีโยบายสรา้งผลตอบแทนของกองทุนรวมใหเ้ป็นไปตามการเคลื่อนไหวของดชันีธุรกจิพลงังาน และ

ธุรกจิปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ ์ดงันัน้ กองทุนรวมจะลงทุนโดยใชก้ลยุทธก์ารบรหิารกองทุนเชงิรบั (Passive Management 

Strategy) โดยเน้นการลงทนุในตราสารแห่งทุนทีอ่อกโดยบรษิทัในธุรกจิพลงังาน และธุรกจิปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ ์ทีจ่ดทะเบยีน

ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ซึง่เป็นสว่นประกอบของดชันีธุรกจิพลงังาน และธุรกจิปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ ์และกองทุน

เปิดทีม่นีโยบายการลงทุนซึง่จะสง่ผลใหม้ ีNet Exposure ในตราสารทุนดงักล่าวโดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 

ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน ทัง้น้ี กองทุนรวมอาจไม่ไดล้งทุนในหุน้ซึง่ประกอบเป็นดชันีธรุกจิพลงังาน และธุรกจิปิโตร

เคมแีละเคมภีณัฑ ์ครบทุกหุน้ โดยจะพจิารณาจากปัจจยัต่างๆ เช่น สภาวะตลาดหลกัทรพัย ์มลูค่าตลาดรวมของหลกัทรพัย ์และ

สภาพคล่องในการซือ้ขายหลกัทรพัย ์เป็นตน้ 

ดชันีธุรกจิพลงังาน และธุรกจิปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑท์ีใ่ชอ้า้งองิในการสรา้งผลตอบแทนของกองทุนรวมนัน้ จะคาํนวณมาจาก

ค่าเฉลีย่ของดชันีธุรกจิพลงังานและสาธารณูปโภค (ENERG) และดชันีธุรกจิปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ ์(PETRO) ถ่วงน้ําหนกัดว้ย

มลูค่าตลาดรวมของแต่ละดชันี ดงัมรีายละเอยีดวธิกีารคาํนวณปรากฏตามเอกสารแนบ 1  โดยมตีวัแปรทีใ่ชใ้นการคาํนวณคอื 1) 

มลูค่าตลาดรวมของหลกัทรพัยใ์นธุรกจิพลงังานและสาธารณูปโภค 2) มลูค่าตลาดรวมของหลกัทรพัยใ์นธุรกจิปิโตรเคมแีละ

เคมภีณัฑ ์3) ดชันีธุรกจิพลงังานและสาธารณูปโภค (ENERG) และ 4) ดชันีธุรกจิปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ ์(PETRO) ซึง่ตวัแปร

ทัง้หมดเป็นขอ้มลูทีป่ระกาศโดยตลาดหลกัทรพัยแ์ละอาจเปลีย่นแปลงไดทุ้กวนัทาํการตามสภาวะการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัย ์

ทัง้น้ี ดชันีหลกัทรพัยต์าม 3) และ 4) นัน้ เป็นดชันีหมวดธุรกจิทีต่ลาดหลกัทรพัยค์าํนวณขึน้และเผยแพร่อย่างต่อเน่ืองเป็นประจาํ

ทุกวนัทาํการเพื่อสะทอ้นความเคลื่อนไหวของราคาหลกัทรพัยท์ีม่กีารซือ้ขายอยู่ในกลุ่มธุรกจิพลงังานและสาธารณูปโภค และ

กลุ่มธุรกจิปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ ์ตามลาํดบั  

 

ชื่อกองทนุ : กองทุนเปิดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและ

ธุรกจิปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ ์

Principal Energy and Petrochemical Index Fund 

ชื่อย่อ : PRINCIPAL EPIF 

ประเภทโครงการ : โครงการจดัการกองทุนเปิด 

ลกัษณะพเิศษ : กองทุนรวมตราสารแห่งทุน ประเภทกองทุนรวมดชันี 

อายุโครงการ : ไม่กาํหนดระยะเวลาสิน้สดุของกองทุนรวม 

วนัทีไ่ดร้บัอนุมตัใิหจ้ดัตัง้และจดัการกองทุนรวม : 11 กรกฎาคม 2551  

วนัทีจ่ดทะเบยีนกองทุนรวม : 21 สงิหาคม 2551  

จาํนวนเงนิทุนของโครงการ : 50,000,000,000 บาท 

มลูค่าทีต่ราไวต่้อหน่วย : 10 บาท 

จาํนวนหน่วยลงทุน : 5,000,000,000 หน่วย 

ระดบัความ

เส่ียงท่ีลงทุน 

7 
1 2 3 4 5 6 7 8 8+ 
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ในกรณีทีด่ชันีธุรกจิพลงังาน และธุรกจิปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ ์ถูกยกเลกิหรอืกรณีทีไ่มม่กีารคาํนวณดชันีดงักล่าว บรษิทัจดัการ

จะเปลีย่นดชันีทีก่องทุนรวมใชอ้า้งองิในการสรา้งผลตอบแทนเป็นดชันีราคาหุน้อื่นๆ ทีใ่ชว้ดัผลตอบแทนของการลงทุนในธุรกจิ

พลงังาน และธุรกจิปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ ์ ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ทัง้น้ี บรษิทัจดัการอาจพจิารณาปรบันโยบาย

การลงทุนใหส้อดคลอ้งกบัดชันีทีก่องทุนรวมใชอ้า้งองิในการสรา้งผลตอบแทนในแต่ละช่วงเวลา และขอความเหน็ชอบจาก

สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการใหส้อดคลอ้งกบัดชันีทีใ่ชอ้า้งองิโดยถอืว่าไดร้บัมตจิากผูถ้อืหน่วย

ลงทุนแลว้   

เงนิลงทุนสว่นทีเ่หลอืจะลงทุนในตราสารแห่งหน้ีและ/หรอืเงนิฝาก ตลอดจนหลกัทรพัยห์รอืสนิทรพัยอ์ื่น หรอืการหาดอกผลโดย

วธิอีื่นทีไ่ม่ขดัต่อกฎหมาย ก.ล.ต. ทัง้น้ี สาํหรบัการลงทุนในตราสารแห่งหน้ี กองทุนรวมจะเลอืกลงทุนในตราสารหน้ีทีอ่อกโดย

บรษิทัทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชือ่ถอืในอนัดบั A- ขึน้ไป 

นอกจากน้ี กองทุนรวมอาจจะพจิารณาลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อเพิม่ประสทิธภิาพการ

บรหิารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และอาจจะลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่ตราสารทีม่ลีกัษณะของสญัญาซือ้ขาย

ล่วงหน้าแฝง โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

หลกัเกณฑก์ารจ่ายเงินปันผล 

บรษิทัจดัการจะดาํเนินการจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยจะจ่ายจากกาํไรสะสมหรอืกาํไรสทุธิ

เมื่อกองทุนรวมมกีาํไรสะสมหรอืมกีาํไรสทุธใินงวดบญัชทีีจ่ะจ่ายเงนิปันผล และการจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวจะตอ้งไม่ทาํใหก้องทนุ

รวมมผีลขาดทนุสะสมเพิม่ขึน้ในงวดบญัชทีีม่กีารจ่ายเงนิปันผลนัน้ ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะเป็นผูก้าํหนดอตัราเงนิปันผลจ่ายในแต่

ละปีตามทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็สมควร โดยพจิารณาจากผลการดาํเนินงานของกองทุนรวม ปรมิาณเงนิสดทีส่ามารถจะจ่าย

ได ้นโยบายการดาํรงสภาพคล่อง นโยบายการลงทุนเพิม่เตมิ และปัจจยัอื่นๆ ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ในช่วงเวลา

นัน้ๆ  

(โปรดศกึษารายละเอยีดเงื่อนไขการจ่ายเงนิปันผลเพิม่เตมิในหนงัสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูโครงการ) 

ผูล้งทุนจะได้อะไรจากเงินลงทุน 

1.    โอกาสที่จะไดร้บัผลกําไรส่วนเกนิ (Capital Gain) เมื่อเปรยีบเทยีบกบัเงนิลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุน อนัเน่ืองมาจากการ

เพิม่ขึน้ของราคาหลกัทรพัยท์ีล่งทุน โดยจะไดร้บัเมื่อผูถ้อืหน่วยลงทุนสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนทัง้น้ี กรณีลูกคา้ทีเ่ป็นบุคคล

ธรรมดา ไม่ตอ้งเสยีภาษจีากกาํไรสว่นเกนิดงักล่าว 

2. โอกาสทีจ่ะไดร้บัเงนิปันผลจากการลงทุนในกองทุน ซึง่มนีโยบายจ่ายเงนิปันผลอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยจะจ่ายจากกาํไร

สะสมหรอืกาํไรสทุธ ิเมื่อกองทุนรวมมกีาํไรสะสมหรอืมกีาํไรสทุธใินงวดบญัชทีีจ่ะจ่ายเงนิปันผล และการจ่ายเงนิปันผล

ดงักล่าวจะตอ้งไมท่าํใหก้องทุนรวมมผีลขาดทุนสะสมเพิม่ขึน้ในงวดบญัชทีีม่กีารจ่ายเงนิปันผลนัน้ ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะเป็น

ผูก้าํหนดอตัราเงนิปันผลจ่ายในแต่ละปีตามทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็สมควร โดยพจิารณาจากผลการดาํเนินงานของ

กองทุนรวม ปรมิาณเงนิสดทีส่ามารถจะจ่ายได ้นโยบายการดาํรงสภาพคล่อง นโยบายการลงทนุเพิม่เตมิ และปัจจยัอื่น ๆ 

ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ในช่วงเวลานัน้ๆ 
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ความเส่ียงในการลงทุนของกองทุนรวม 

1. ความเส่ียงของตลาด (Market Risk)  

ความเสี่ยงของตลาด คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตราสารที่กองทุนรวมลงทุน อนัเกิดจากการ

เปลีย่นแปลงของปัจจยัต่างๆ ทัง้ภายในและภายนอกประเทศ เช่น ภาวะเศรษฐกจิ ภาวะอุตสาหกรรม ปัจจยัทางการเมอืง 

ความผนัผวนของอตัราดอกเบี้ย และ/หรอื สถานการณ์ของตลาดทุนและตลาดเงนิ เป็นตน้ ซึง่อาจส่งผลใหมู้ลค่าของตรา

สารทุน หรอืตราสารหน้ีทีก่องทุนรวมลงทุนเพิม่ขึน้หรอืลดลงได ้ ดงันัน้ เมื่อมลูค่าของตราสารทุน หรอืตราสารหน้ีทีก่องทุน

ลงทุนมกีารเปลีย่นแปลงลดลง มลูค่าหน่วยลงทุนกจ็ะลดลงตามไปดว้ย 

2. ความเส่ียงของการลงทุนกระจุกตวัในธุรกิจพลงังานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์ (Industry Concentration 

Risk)  

ความเสี่ยงของการลงทุนกระจุกตัวในธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการ

เปลีย่นแปลงของราคาตราสารทีก่องทุนรวมลงทุน อนัเกดิจากการเปลีย่นแปลงของปัจจยัต่างๆ ทีก่ระทบต่อธุรกจิพลงังาน

และธุรกจิปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ์โดยเฉพาะ เน่ืองจากกองทุนรวมเน้นลงทุนในตราสารแห่งทุนที่ออกโดยบรษิัทในธุรกจิ

พลงังานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทยเป็นจํานวนเฉลี่ยในรอบ

ระยะเวลาบญัชไีม่น้อยกว่ารอ้ยละ 65 ของมูลค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม ทําใหก้ารลงทุนกระจุกตวัในธุรกจิพลงังาน

และธุรกจิปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ ์การเปลีย่นแปลงของปัจจยัต่างๆ ทีก่ระทบต่อธุรกจิดงักล่าวอาจสง่ผลใหม้ลูค่าของตราสาร

แห่งทุนที่กองทุนรวมลงทุนเพิม่ขึน้หรอืลดลงได ้ดงันัน้ เมื่อมูลค่าของตราสารทุนแห่งทุนดงักล่าวมกีารเปลีย่นแปลงลดลง 

มลูค่าหน่วยลงทุนกจ็ะลดลงตามไปดว้ย 

3. ความเส่ียงของอตุสาหกรรมพลงังาน (Energy Industry Risk)  

ความเสีย่งของการลงทุนในอุตสาหกรรมพลงังาน คอื ความเสีย่งที่เกดิจากการเปลี่ยนแปลงของปัจจยัต่างๆ ทีก่ระทบต่อ

อุตสาหกรรมพลงังานโดยเฉพาะ เช่น ความผนัผวนของราคาผลิตภัณฑ์ที่เปลี่ยนแปลงไปตามอุปสงค์และอุปทานของ

ผลิตภัณฑ์ในตลาดโลก รวมทัง้การเปลี่ยนแปลงของนโยบายรฐับาลและกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม

พลงังาน เป็นต้น การเปลีย่นแปลงของปัจจยัต่างๆ ทีก่ระทบต่ออุตสาหกรรมดงักล่าวอาจสง่ผลใหมู้ลค่าของตราสารแห่งทุน

ทีก่องทุนรวมลงทุนเพิม่ขึน้หรอืลดลงได ้ดงันัน้ เมื่อมูลค่าของตราสารทุนแห่งทุนดงักล่าวมกีารเปลีย่นแปลงลดลง มูลค่า

หน่วยลงทุนกจ็ะลดลงตามไปดว้ย 

4. ความเส่ียงของอตุสาหกรรมปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ ์(Petrochemical Industry Risk)  

ความเสีย่งของการลงทุนในอุตสาหกรรมปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ ์คอื ความเสีย่งทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงของปัจจยัต่างๆ 

ทีก่ระทบต่ออุตสาหกรรมปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑโ์ดยเฉพาะ ทัง้ในเรื่องความผนัผวนของราคาผลติภณัฑ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไป

ตามวงจรอุตสาหกรรมของตลาดโลกซึง่เป็นลกัษณะเฉพาะของอุตสาหกรรมน้ี และผลกระทบจากการปรบัเปลีย่นนโยบาย

ของรฐับาล   เช่น การออกกฎหมายใหม่เพิม่เตมิเกีย่วกบัการแขง่ขนัทางการคา้ เป็นตน้ การเปลีย่นแปลงของปัจจยัต่างๆ ที่

กระทบต่ออุตสาหกรรมดงักล่าวอาจส่งผลใหมู้ลค่าของตราสารแห่งทุนทีก่องทุนรวมลงทุนเพิม่ขึน้หรอืลดลงได ้ดงันัน้ เมื่อ

มลูค่าของตราสารทนุแห่งทุนดงักล่าวมกีารเปลีย่นแปลงลดลง มลูค่าหน่วยลงทุนกจ็ะลดลงตามไปดว้ย 

5. ความเส่ียงทางธรุกิจ (Business Risk) 

ความเสีย่งทางธุรกจิ คอื ความเสีย่งทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงของสภาพแวดลอ้มทางธรุกจิ หรอืการเปลีย่นแปลงจากปัจจยั

ภายในของบรษิทั ทีท่ําใหค้วามสามารถในการทาํกาํไรของบรษิทัเปลีย่นแปลงไป และสง่ผลทาํใหม้ลูค่าของหลกัทรพัยข์อง

บรษิทันัน้ลดตํ่าลง ซึง่อาจเป็นเหตุใหผู้ล้งทุนไมไ่ดร้บัผลตอบแทนทีค่าดหวงั 

6. ความเส่ียงจากความสามารถในการชาํระหน้ีของผูอ้อกตราสาร (Credit Risk) 

นอกเหนือจากการลงทุนในตราสารทุนแลว้ กองทุนรวมอาจจะทาํการลงทุนในตราสารหน้ีบางสว่นเพื่อรกัษาสภาพคล่องของ

กองทุนรวม ซึ่งถึงแม้ว่ากองทุนรวมจะเลอืกลงทุนในตราสารหน้ีที่ออกโดยบรษิัทที่ได้รบัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือใน
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อนัดบั A- ขึน้ไป กอ็าจก่อให้เกดิความเสีย่งจากการทีผู่้ออกตราสารหน้ีหรอืผู้คํ้าประกนัตราสารหน้ีทีก่องทุนรวมไปลงทุน

ปฏเิสธการชําระเงนิหรอืไม่สามารถชําระคนืเงนิต้นและดอกเบีย้ตามที่กําหนด หรอืชําระไม่ครบตามจํานวนทีส่ญัญาไวไ้ด ้

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะทบทวนฐานะทางการเงนิและความน่าเชื่อถอืของผูอ้อกตราสารอย่างสมํ่าเสมอ หากมกีารเปลีย่นแปลง

อย่างมนียัสาํคญั บรษิทัจดัการจะพจิารณาปรบัเปลีย่นแผนการลงทุนใหเ้หมาะสมกบัสภาวการณ์ 

7. ความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk) 

ความเสีย่งจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร คอื ความเสีย่งทีเ่กดิจากการทีก่องทุนรวมไม่สามารถซือ้หรอืขายหลกัทรพัย์

ไดภ้ายในระยะเวลาหรอืราคาทีก่าํหนดไว ้เน่ืองจากตราสารทีก่องทุนรวมลงทุนไวม้จีาํนวนและปรมิาณการซือ้ขายเปลีย่นมอื

ไม่มากนกั ทาํใหโ้อกาสในการซือ้หรอืขายหลกัทรพัยข์องกองทุนรวมมจีาํกดั 
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คาํถามและคาํตอบเก่ียวกบัลกัษณะท่ีสาํคญัของกองทุน 

Q:    กองทุนรวมน้ีเป็นกองทุนรวมท่ีมีการกาํหนดประเภทของผูล้งทุน หรอืมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรอืไม่ อย่างไร ? 

A:    เป็นกองทุนรวมสาํหรบัผูล้งทุนทัว่ไป และไม่มกีารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน 

Q:    กองทุนรวมน้ีเหมาะสมท่ีจะเป็นทางเลือกสาํหรบัเงินลงทุนลกัษณะใด 

A:    - เหมาะกบัเงนิลงทุนของนักลงทุนทีม่องเหน็ถงึแนวโน้มทีด่ขีองการลงทุนระยะปานกลางถึงระยะยาวในตราสารทุน และ 

  ต้องการโอกาสสรา้งผลตอบแทนที่ด ีใหม้คีวามใกล้เคยีงกบัผลตอบแทนของดชันีธุรกจิพลงังานและธุรกจิปิโตรเคมแีละ 

  เคมภีณัฑ ์รวมทัง้สามารถยอมรบัความผนัผวนของดชันีดงักล่าวในบางช่วงของการลงทุนได ้ 

       - เหมาะกบันกัลงทุนทีม่องเหน็ถงึแนวโน้มทีด่ขีองการลงทนุในตราสารทุน และตอ้งการโอกาสสรา้งผลตอบแทนทีด่เีพื่อให ้ 

         มคีวามใกลเ้คยีงกบัผลตอบแทนของดชันีธุรกจิพลงังาน ธุรกจิปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ ์รวมทัง้นกัลงทุนสามารถยอมรบั 

         ความผนัผวนของดชันีดงักล่าวในบางช่วงของการลงทุนได ้  

       - ผูล้งทุนทีส่ามารถรบัความผนัผวนของราคาหุน้ที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึง่อาจปรบัตวัสงูขึน้ หรอืลดลงจนตํ่ากว่ามูลค่าที ่

         ลงทุนและทาํใหข้าดทุนได ้

       - ผูท้ีส่ามารถลงทุนในระยะกลางถงึระยะยาว โดยคาดหวงัผลตอบแทนในระยะยาวทีด่กีว่าการลงทุนในตราสารหน้ี 

       - ผูล้งทุนทีต่อ้งการสภาพคล่องในการซือ้ขายไถ่ถอนหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัทาํการ  

       - ผูล้งทุนทีต่อ้งการโอกาสรบัรายไดจ้ากเงนิปันผล รวมถงึมสีทิธไิดร้บัสทิธพิเิศษทางภาษ ีหากปฏบิตัเิป็นไปตามเกณฑ/์ 

         เงื่อนไขทีก่รมสรรพากรกาํหนด (โปรดศกึษารายละเอยีดเงื่อนไขการจ่ายเงนิปันผลเพิม่เตมิในหนงัสอืชีช้วนสว่นขอ้มลู 

         โครงการ) 

Q: กองทุนรวมน้ีมีจาํนวนเงินทุนโครงการเท่าใด 

A:    จาํนวนเงนิทุนโครงการเท่ากบั 50,000 ลา้นบาท  

Q:    ปัจจยัใดท่ีมีผลกระทบอย่างมีนัยสาํคญัต่อเงินลงทุนของผูล้งทุน 

A:    - การเปลี่ยนแปลงของราคาของตราสารแห่งทุนซึ่งเป็นส่วนประกอบของดัชนีธุรกิจพลงังานและธุรกิจปิโตรเคมีและ  

         เคมภีณัฑ ์การเปลีย่นแปลงของราคาดงักล่าว อาจเป็นผลมาจากปัจจยัทางเศรษฐกจิโดยรวม ภาวะตลาด อตัราดอกเบีย้  

         รวมทัง้ผลประกอบการของผูอ้อกตราสาร ในกรณีทีม่กีารปรบัตวัลดลงของราคาจะทาํใหม้ลูค่าตราสารทีก่องทุนรวมลงทุน 

         ไวล้ดลงซึ่งจะส่งผลให้มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมปรบัตวัลดลง สภาพคล่องของตราสารที่กองทุนรวมลงทุน ใน 

         กรณีที่ตราสารที่กองทุนรวมลงทุนมสีภาพคล่องไม่เพียงพอ อาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถขายตราสารดงักล่าวใน 

         ช่วงเวลาและราคาทีต่อ้งการได ้ 

- กองทุนรวมดงักล่าวมนีโยบายเฉพาะจงในหมวดอุตสาหกรรม จงึอาจมคีวามเสีย่งและความผนัผวนของราคาสูงกว่า

กองทุนรวมทัว่ไปทีม่กีารกระจายการลงทุนในหลายอุตสาหกรรม ดงันัน้ ผูล้งทุนควรศกึษาขอ้มูลของหมวดอุตสาหกรรม

ดงักล่าวเพื่อประกอบการตดัสนิใจลงทุน 

- กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารการลงทุน(Efficient Portfolio Management)  

กองทุนจงึมคีวามเสยีงมากกว่ากองทุนรวมทีล่งทุนในหลกัทรพัยอ์า้งองิโดยตรง เน่ืองจากใชเ้งนิลงทุนในจาํนวนทีน้่อยกว่า

จงึมกีาํไร/ขาดทุนสงูกว่าการลงทนุในหลกัทรพัยอ์า้งองิโดยตรง 

- กองทุนน้ีลงทุนกระจุกตวัในหมวดอุตสาหกรรม จงึมคีวามเสีย่งทีผู่ล้งทุนอาจสญูเสยีเงนิลงทุนจาํนวนมาก 

Q:    เป็นกองทุนรวมท่ีมีผูป้ระกนัเงินลงทุนหรอืเป็นกองทุนรวมท่ีมุ่งเน้นจะคุม้ครองเงินต้นหรอืไม่ อย่างไร 

A:    ไม่มผีูป้ระกนัเงนิลงทุนและไม่คุม้ครองเงนิตน้ 
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Q:   การลงทุนในกองทุนรวมน้ีควรเปรียบเทียบกบัตวัช้ีวดั (Benchmark) ใด และควรลงทุนในกองทุนรวมน้ีเป็น

ระยะเวลาเท่าใด 

A:   กองทุนใช้อัตราผลตอบแทนดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์เป็นตัวชี้ว ัด (Benchmark) ในการ

เปรยีบเทยีบผลการการดําเนินงานของกองทุนรวม และเน่ืองจากกองทุนรวมน้ีเป็นกองทุนเปิด ไม่กาํหนดระยะเวลาสิน้สุด

ของกองทุนรวม ดงันัน้ระยะเวลาทีเ่หมาะสมในการลงทุนสามารถพจิารณาไดจ้ากภาวะของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ

ไทย และภาวะเศรษฐกจิโดยรวมในขณะนัน้ อย่างไรกต็าม นกัลงทุนควรตระหนกัว่าการลงทนุระยะยาวเป็นวธิหีน่ึงทีจ่ะช่วย

ลดความเสีย่งทีเ่กดิจากความผนัผวนของราคาหลกัทรพัยใ์นช่วงเวลาใดเวลาหน่ึงทีก่องทุนรวมไปลงทุนได ้

Q:   การลงทุนในกองทุนรวมน้ีกบักองทุนรวมอ่ืนท่ีมีนโยบายการลงทุนต่างกนัมีความเส่ียงแตกต่างกนัอย่างไร ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q:   กองทุนรวมน้ีมีรอบระยะเวลาบญัชีอย่างไร 

A:   วนัทีส่ ิน้สดุรอบบญัช ี: วนัท ี31 ธนัวาคม 

วนัทีส่ ิน้สดุรอบบญัชคีรัง้แรก : วนัท ี31 ธนัวาคม 2551 

ข้อกาํหนดในการซ้ือขายและโอนหน่วยลงทุน 

1. กองทุนรวมน้ีมีวิธีการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนอย่างไร 

 การเสนอขายหน่วยลงทุนและการชาํระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน 

 สาํหรบัการสัง่ซือ้ครัง้แรก :   ขัน้ตํ่า 2,000 บาท (สองพนับาทถว้น) 

 สาํหรบัการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป : ไม่กาํหนด 

     บรษิทัจดัการอาจยกเวน้มลูค่าขัน้ตํ่าสาํหรบัการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนครัง้แรกขา้งตน้ใหก้บัผูล้งทุนบางรายได ้โดยบรษิทัจดัการ

ไม่  จาํเป็นตอ้งประกาศใหท้ราบล่วงหน้า 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ ดชันีธุรกจิพลงังานและธุรกจิปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ์ เปิดเสนอขายทุกวนัทําการ ตัง้แต่เวลา 8.30-

15.30 น. โดยกรอกใบจองซือ้ใหค้รบถ้วนและแนบเอกสารหลกัฐานในการจองซือ้ พรอ้มชาํระเงนิค่าจองซือ้หน่วยลงทุนโดย

ชาํระเงนิสด เงนิโอน เชค็ ดราฟต ์หรอืคาํสัง่หกับญัชธีนาคาร หรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั ในกรณีทีท่่านชาํระเงนิ

ค่าซือ้เป็นเชค็ หรอืดราฟต ์เชค็ หรอืดราฟต ์ดงักล่าวจะตอ้งลงวนัทีต่ามวนัทีท่ีส่ ัง่ซือ้และขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนาม “บญัชี

จองซือ้กองทุน บลจ.พรนิซเิพลิ จํากดั” โดยระบุชื่อ ทีอ่ยู่และหมายเลขโทรศพัทข์องท่านลงบนดา้นหลงัของเชค็ หรอืดราฟต์

นัน้ เพื่อความสะดวกในการตดิต่อและเพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง 

 ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลง แกไ้ข หรอืเพิม่เตมิบญัชจีองซือ้หน่วยลงทุนในอนาคตโดยไม่ถอืว่าเป็นการ

แกไ้ขโครงการ โดยบรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบผ่านเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ www.principal.th หรอืช่องทางอื่นใด

ทีจ่ะกาํหนดต่อไป 

ท่านสามารถซือ้หน่วยลงทุนผ่านช่องทาง ดงัน้ี 
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• บรษิทัจดัการ 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั 

          เลขที ่44 อาคารซไีอเอม็บ ีไทย ชัน้ 15 ถ.หลงัสวน  

          เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330   

          โทรศพัท ์: 0-2686-9500 โทรสาร: 0-2657-3167 

          www.principal.th 

• ทาํรายการดว้ยตนเองผ่านทางระบบอนิเทอรเ์น็ต 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีย่ื่นคําขอใชบ้รกิารธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกสต่์อบรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื

และไดร้บัชื่อผูใ้ชแ้ละรหสัผ่านสาํหรบัใชบ้รกิารดงักล่าวแลว้  สามารถเขา้สู่ระบบการซือ้ขายผ่านทาง www.principal.th” 

ไดทุ้กวนัตลอด 24 ชัว่โมง 

กรณีทีผู่ล้งทุนชาํระเงนิโดยการหกับญัชเีงนิฝาก (ระบบ ATS) ผูแ้ละ/หรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการกาํหนด ถอืหน่วย

ลงทุน ตอ้งทาํรายการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนใหเ้สรจ็สมบรูณ์ภายใน 15.30 น. 

• ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

บรษิทัจดัการอาจแต่งตัง้ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิหรอืยกเลกิการแต่งตัง้ผูส้นบัสนุนการขาย

หรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนในภายหลงั โดยบรษิทัจดัการจะแจง้การแต่งตัง้หรอืการยกเลกิการแต่งตัง้ผูส้นับสนุนการขาย

หรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนใหส้าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบทุกครัง้ ในกรณีของการแต่งตัง้ผูส้นับสนุนการขาย

หรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนดงักล่าวอาจเป็นบุคคลธรรมดาหรอืนิติ

บุคคลทีส่าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ใหค้วามเหน็ชอบเพื่อทําหน้าที่เป็นผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วย

ลงทุนของกองทุนรวม โดยผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้จะต้องปฏบิตังิานไดภ้ายใต้

ระบบงานเดยีวกนักบัผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีป่ฏบิตัหิน้าทีอ่ยู่ก่อนแลว้ 

การทาํรายการภายในเวลา 15.30 น. ของวนัทําการซือ้หน่วยลงทุน ใหถ้อืว่าเป็นการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนในวนัทําการซือ้

หน่วยลงทุนนัน้ ในราคาขายหน่วยลงทุนที่คํานวณได้สําหรบัสิ้นวนัทําการซื้อนัน้ ซึ่งเป็นราคาที่รบัรองโดยผู้ดูแล

ผลประโยชน์แลว้ 

การสัง่ซือ้หน่วยลงทุนหลงัเวลาทีก่ําหนด หรอืในวนัหยุดทําการซือ้ขายใหถ้อืเป็นการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนในวนัทําการซือ้

ถัดไป ในราคาขายหน่วยลงทุนที่คํานวณได้สําหรับสิ้นวันทําการซื้อถัดไปนัน้ ซึ่งเป็นราคาที่ร ับรองโดยผู้ดูแล

ผลประโยชน์แลว้  

บรษิทัจดัการอาจเปลีย่นแปลง ปรบัปรุง ช่องทาง วธิกีาร และ/หรอื เงื่อนไขเกีย่วกบัการเสนอขายหน่วยลงทนุภายหลงั

การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก/การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน/การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน (แลว้แต่กรณี) รวมถงึบรกิาร

ใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน และถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนัก่อนวนัทีม่กีารเปลีย่นแปลงดงักล่าวผ่าน

เวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

บรษิัทจดัการจะทําการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนกบัผูถ้ือหน่วยลงทุนทุกรายและเปิดให้มกีารขายคนืหน่วยลงทุนทุกวนัทําการ 

และท่านสามารถขายคนืหน่วยลงทุนไดใ้นช่องทาง ดงัน้ี 

• ทาํรายการผ่านบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื ไดทุ้กวนัทําการ ในเวลา 8.30-15.30 น. โดยกรอก

รายละเอยีดในใบคาํสัง่ขายคนืใหค้รบถว้น 

• ทาํรายการผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการที ่www.principal.th ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง 
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 การทาํรายการภายในเวลา 15.30 น. ของวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทุน ใหถ้อืว่าเป็นการขายคนืหน่วยลงทุนในวนัทาํการซือ้

ขายหน่วยลงทุนนัน้ ในราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนที่คํานวณได้สําหรบัสิน้วนัทําการซื้อขายนัน้ ซึ่งเป็นราคาที่รบัรองโดย

ผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ 

การสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนหลงัเวลาทีก่ําหนด หรอืในวนัหยุดทาํการซือ้ขายใหถ้อืเป็นการขายคนืหน่วยลงทุนในวนัทาํการซือ้

ขายถดัไป ในราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีค่ํานวณไดส้ําหรบัสิน้วนัทําการซือ้ขายถดัไปนัน้ ซึ่งเป็นราคาทีร่บัรองโดยผูดู้แล

ผลประโยชน์แลว้ 

บรษิทัจดัการจะดาํเนินการหรอืมอบหมายใหน้ายทะเบยีนหน่วยลงทุนชาํระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัทาํการนบั

แต่วนัรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนของกองทุน โดยนําฝากเงนิดงักล่าวเขา้บญัชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืจ่ายเป็นเชค็ขดี

คร่อมสัง่จ่ายเฉพาะระบุชื่อผูถ้อืหน่วยลงทุน และจดัสง่ทางไปรษณียห์รอืนําสง่โดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุน ตามทีผู่ถ้อืหน่วย

ลงทุนไดแ้จง้ความประสงค ์

2.  กรณีใดท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน 

    บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธ และ/หรอื ระงบัการจองซือ้หน่วยลงทุนทัง้หมดหรอืบางสว่นในกรณีใดกรณีหน่ึง 

    ดงัต่อไปน้ี 

(1) กรณีทีก่ารสัง่ซือ้หน่วยลงทุนนัน้มผีลทําใหจ้าํนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ ดชันีธุรกจิพลงังานและธุรกจิปิ

โตรเคมแีละเคมภีณัฑ ์เกนิกว่าจาํนวนหน่วยลงทุนของโครงการตามทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(2) กรณีเอกสารหรอืขอ้มูลที่บรษิัทจดัการและ/หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไดร้บัจากผูส้ ัง่ซื้อหน่วย

ลงทุนไม่ถูกตอ้งตามความเป็นจรงิหรอืไม่ครบถว้น 

(3) กรณีบรษิทัจดัการและ/หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนเกดิขอ้สงสยัว่าการซือ้หน่วยลงทุนของผูส้ ัง่ซือ้

หน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น อาจเป็นการฟอกเงนิ เป็นตน้ 

(4) กรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร เช่น ในกรณีทีบ่รษิัทจดัการเหน็ว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุนรวมหรอืผูถ้ือหน่วย

ลงทุน หรอืกรณีทีก่ารสัง่ซือ้หน่วยลงทุนอาจก่อใหเ้กดิปัญหาในการบรหิารกองทุนหรอืก่อให้เกดิผลเสยีหายต่อกองทุน 

เป็นตน้ ทัง้น้ี เพื่อเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุน และชื่อเสยีงของบรษิทัจดัการเป็นหลกั 

(5) กรณีทีป่รากฏเหตุการณ์ในรายละเอยีดโครงการการจดัการตามขอ้ 18 เรื่อง “การเลื่อนกาํหนดการชาํระค่าขายคนืหน่วย

ลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน” ขอ้ “การไม่ขายหรอืไม่รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซือ้ หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” 

ขอ้ “การหยุดขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน” หรอืขอ้ “วธิกีารคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและประกาศมูลค่า

ทรพัยส์นิสทุธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดําเนินการในกรณีทีม่ลูค่าหน่วยลงทุนไม่

ถกูตอ้ง” 

(6)  กรณีทีม่ผีูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนจนอาจทาํใหก้ารจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดเกนิกว่าหน่ึงใน 

สามของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

3.    กองทุนรวมน้ีมีข้อกาํหนดเก่ียวกบัการเลื่อนกาํหนดเวลาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือรบัซ้ือคืน  

หน่วยลงทุนตามคาํสัง่ท่ีรบัไว้แล้ว และการหยุดรบัคาํสัง่ซ้ือหรอืขายคืนหน่วยลงทุนไว้อย่างไร 

     การเลื่อนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 

บรษิทัจดัการอาจเลื่อนกาํหนดการชาํระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดม้คีาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนของ

กองทุนเปิดไดใ้นกรณีดงัต่อไปน้ี  

(1) บรษิทัจดัการโดยความเหน็ชอบของผูด้แูลผลประโยชน์เหน็ว่ามเีหตุจาํเป็นทาํใหไ้ม่สามารถจาํหน่าย จ่าย โอนหลกัทรพัย์

หรอืทรพัย์สนิของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผลหรอืมเีหตุที่ทําให้กองทุนรวมไม่ไดร้บัชําระเงนิจากหลกัทรพัย์หรอื

ทรพัยส์นิทีล่งทุนไวต้ามกาํหนดเวลาปกต ิซึง่เหตุดงักล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการ 

(2) มคีําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้แต่ในช่วงระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการยงัไม่ไดช้ําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนให้แก่ผูถ้ือ

หน่วยลงทุน บรษิัทจดัการพบว่าราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รบัรอง

ขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้องนัน้ต่าง
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จากราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้แต่หน่ึงสตางค์ขึน้ไปและคดิเป็นอตัราตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของราคารบัซื้อคืน

หน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง 

(3) มีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแล

ผลประโยชน์ยงัไม่ได้รบัรองขอ้มูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารบัซื้อคืน

หน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนัน้ต่างจากราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีถู่กต้องตัง้แต่หน่ึงสตางคข์ึน้ไป และคดิเป็นอตัราตัง้แต่

รอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง 

ทัง้น้ี การเลื่อนกําหนดชําระเงนิค่าขายคืนข้างต้น บรษิัทจดัการจะดําเนินการตามที่ระบุในรายละเอียดโครงการและ

หลกัเกณฑท์ีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 

การไม่ขายหรอืไม่รบัซ้ือคืนหรอืไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ 

บรษิทัจดัการอาจไม่ขาย ไม่รบัซือ้คนื หรอืไม่รบัสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ซือ้ คาํสัง่ขายคนื หรอืคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วย

ลงทุนที่ได้รบัไว้แล้ว หรอือาจหยุดรบัคําสัง่ซื้อ คําสัง่ขายคืน หรอืคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ในกรณีที่ปรากฏเหตุ

ดงัต่อไปน้ี 

(1)  ตลาดหลกัทรพัยห์รอืศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัยไ์ม่สามารถเปิดทาํการซือ้ขายไดต้ามปกต ิ

(2)  เมื่อบรษิัทจดัการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอน

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของกองทุนเปิดไดอ้ย่างสมเหตุสมผล หรอืไม่สามารถคํานวณมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุนเปิดได้

อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรอืมเีหตุจาํเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะ

ไม่ขาย ไม่รบัซือ้คนื หรอืไมร่บัสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ซือ้ คาํสัง่ขายคนื หรอืคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บั

มาแลว้ หรอืจะหยุดรบัคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคนื หรอืคําสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนในกรณีน้ีได้ไม่เกนิ 1 วนัทําการ เวน้แต่

ไดร้บัผ่อนผนัจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ทัง้น้ี การไมข่ายหรอืไมร่บัซือ้คนืหรอืไม่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ขา้งตน้ บรษิทัจดัการจะดาํเนินการตามทีร่ะบุใน

รายละเอยีดโครงการและหลกัเกณฑท์ีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 

การหยุดรบัคาํสัง่ซ้ือหรอืขายคืนหน่วยลงทุน 

เพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืในกรณีทีม่คีวามจําเป็นเพื่อรกัษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิและการเงนิของ

ประเทศ หรอืเพื่อรกัษาเสถยีรภาพในระบบตลาดการเงนิ สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศใหบ้รษิทัจดัการหยุด

รบัคาํสัง่ซือ้ คาํสัง่ขายคนื หรอืคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไดเ้ป็นการชัว่คราวตามระยะเวลาทีเ่หน็สมควร แต่

รวมแลว้ต้องไม่เกนิ 20 วนัทําการตดิต่อกนั เวน้แต่จะไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหข้ยายระยะเวลาหยุด

รบัคาํสัง่ซือ้ คาํสัง่ขายคนื หรอืคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออกไปได ้

4.  วิธีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร 

    ท่านสามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมน้ีกบักองทุนรวมอื่นทีอ่ยู่ภายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทัจดัการได ้

ตามหลกัเกณฑเ์งื่อนไข และวธิกีารตามทีบ่รษิทัจดัการกาํหนด 

ท่านสามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไดใ้นช่องทาง ดงัน้ี 

• ทาํรายการผ่านบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื ไดทุ้กวนัทําการ ในเวลา 8.30-15.30 น. โดยกรอก

รายละเอยีดในใบคาํสัง่ทาํรายการใหค้รบถ้วนโดยระบุชื่อกองทุนเปิดต้นทาง และชื่อกองทุนเปิดปลายทางทีต่้องการจะ

สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน รวมทัง้จาํนวนเงนิหรอืจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่ะออกจากกองทุนเปิดตน้ทาง 

• ทาํรายการผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการที ่www.principal.th ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง 

 การสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุนไม่ว่ากระทําผ่านช่องทางใดก่อนเวลา 15.30น. ในวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทุนใด 

ใหถ้อืเป็นรายการของวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทุนนัน้ สาํหรบัการทํารายการสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุนหลงัเวลา 

15.30น. ในวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทุนใด หรอืในวนัหยุดทําการ ใหถ้อืเป็นการสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุนในวนั

ทาํการซือ้ขายถดัไป 
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บรษิทัจดัการอาจเปลีย่นแปลง ปรบัปรุง ช่องทาง วธิกีาร และ/หรอื เงื่อนไขเกีย่วกบัการเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลงั

การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก/การรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน/การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน (แลว้แต่กรณี) รวมถงึบรกิาร

ใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน และถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกวา่ 15 วนัก่อนวนัทีม่กีารเปลีย่นแปลงดงักล่าวผ่าน

เวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

5. กองทุนน้ีกาํหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจาํกดัการโอนไว้อย่างไร  

   ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนไดใ้นกรณีดงัต่อไปน้ี  

(1) การโอนหน่วยลงทุนใหบ้ดิา มารดา บุตร และคู่สมรสของผูถ้อืหน่วยลงทุน  

(2) การโอนหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ศาล หรอืโดยผลของกฎหมาย  

(3) การโอนหน่วยลงทุนในกรณีพเิศษอื่นๆ ทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควรและอนุมตัใิหโ้อนได ้

ทัง้น้ีผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะโอนหน่วยลงทุนจะต้องกรอกแบบคําขอโอนหน่วยลงทุนตามที่บรษิัทจดัการหรอืนาย

ทะเบยีนหน่วยลงทุนกาํหนด พรอ้มทัง้ลงลายมอืชื่อผูโ้อนและผูร้บัโอน และยื่นคาํขอโอนหน่วยลงทุนดงักล่าวพรอ้มเอกสารที่

กาํหนดแก่นายทะเบยีนหน่วยลงทุน พรอ้มทัง้ชาํระค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี 

นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะบนัทกึขอ้มูลการโอนหน่วยลงทุนและออกหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืหลกัฐานแสดง

สทิธใินหน่วยลงทุนให้ผู้โอนและผู้รบัโอนหน่วยลงทุน ภายใน 30 วนันับแต่วนัที่นายทะเบยีนหน่วยลงทุนได้รบัคําขอโอน

หน่วยลงทุนถูกตอ้งสมบรูณ์  

ทัง้น้ี ผูร้บัโอนหน่วยลงทุนจะมสีทิธใินฐานะผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไดต่้อเมื่อนายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดบ้นัทกึชื่อ

ผูร้บัโอนหน่วยลงทุนในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนเรยีบรอ้ยแลว้ 

ขอ้จาํกดัการโอนหน่วยลงทุน  

บรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะปฏเิสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีทีก่ารถอืหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรอืกลุ่ม

บุคคลเดยีวกนัใดเกนิขอ้จาํกดัการถอืหน่วยลงทุน 

6.  ท่านจะได้รบัเงินปันผลหรอืไม่และมีข้อจาํกดัในการจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน? 

    บรษิัทจดัการจะดําเนินการจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยจะจ่ายจากกําไรสะสมหรอืกําไร

สทุธ ิเมือ่กองทุนรวมมกีาํไรสะสมหรอืมกีาํไรสทุธใินงวดบญัชทีีจ่ะจ่ายเงนิปันผล และการจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวจะตอ้งไม่ทํา

ใหก้องทุนรวมมผีลขาดทนุสะสมเพิม่ขึน้ในงวดบญัชทีีม่กีารจา่ยเงนิปันผลนัน้ ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะเป็นผูก้าํหนดอตัราเงนิปัน

ผลจ่ายในแต่ละปีตามทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็สมควร โดยพจิารณาจากผลการดาํเนินงานของกองทุนรวม ปรมิาณเงนิสด

ที่สามารถจะจ่ายได้ นโยบายการดํารงสภาพคล่อง นโยบายการลงทุนเพิ่มเติม และปัจจยัอื่นๆ ตามความเหมาะสมของ

สถานการณ์ในช่วงเวลานัน้ ๆ 

ขอ้จาํกดัในการจ่ายเงนิปันผลแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน 

(1) บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะไม่จ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในสว่นทีเ่กนิขอ้จาํกดัการถอืหน่วยลงทุน เวน้แต่เป็น 

     กรณีที่ได้รบัยกเวน้ ทัง้น้ี ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์เกี่ยวกบัขอ้จํากดัการถือหน่วย 

     ลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่องบรษิทัจดัการ 

(2) บรษิัทจดัการกองทุนรวมจะจดัทําบญัชแีละแยกเงนิทีไ่ม่อาจจ่ายเป็นเงนิปันผลออกจากบญัชแีละทรพัยส์นิของกองทุน 

     รวม และไม่นําเงนิดงักล่าวมารวมคํานวณเป็นมูลค่าทรพัยส์นิของกองทุนรวม และจะส่งเงนิดงักล่าวให้เป็นรายไดข้อง 

     แผ่นดนิ 

7.    ผูถื้อหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเก่ียวกบัมูลค่าสินทรพัยส์ุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรบัซ้ือคืนหน่วย  

  ลงทุนได้จากช่องทางใด 

      เวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ www.principal.th และ/หรอื ช่องทางอื่นทีบ่รษิทัจดัการเหน็ว่าเหมาะสม 
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สิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุน 

1.  กองทุนรวมมีการออกและส่งมอบหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนอย่างไร 

  นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออก “หนังสอืรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบเสร็จรบัเงิน/ใบกํากบัภาษี และ/หรอืเอกสาร/

ขอ้ความใดซึง่ไม่จาํกดัรปูแบบและวธิกีารอนัสามารถเป็นหลกัฐานยนืยนัการทาํรายการสัง่ซือ้ขายหน่วยลงทุนดงักล่าวได ้” 

ทุกครัง้ทีม่กีารสัง่ซื้อหรอืขายคนืหน่วยลงทุน เพื่อเป็นการยนืยนัจํานวนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน และจะจดัส่ง

หนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน/ใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบกํากบัภาษแีละ/หรอืเอกสาร/ขอ้ความใดซึง่ไม่จาํกดัรปูแบบและวธิกีาร

อนัสามารถเป็นหลกัฐานยนืยนัการทํารายการสัง่ซือ้ขายหน่วยลงทุนดงักล่าวได ้ให้แก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนภายใน 15 วนัทํา

การนับแต่วนัทําการถดัจากวนัทีปิ่ดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก หรอืภายใน 4 วนัทําการนับแต่วนัทําการถดัจาก

วนัที่ทํารายการนัน้ๆ ทัง้น้ี ผู้ถอืหน่วยลงทุนสามารถแสดงความประสงคข์อรบัหนังสอืเพื่อรบัรองการถือหน่วยลงทุน ณ 

ขณะใดขณะหน่ึงได้ โดยติดต่อยงับรษิัทจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื  อน่ึงเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ จะ

จดัสง่โดยทางไปรษณีย ์หรอืใหผู้ส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืเป็นผูม้อบให ้และ/หรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการกาํหนด

และเหน็ว่าเหมาะสมโดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูส้ ัง่ซือ้ แลว้แต่กรณี 

นายทะเบยีนหน่วยลงทุนและ/หรอืบรษิัทจดัการจะถือเอายอดคงเหลอืของหน่วยลงทุนที่ปรากฏในทะเบยีนผู้ถือหน่วย

ลงทุนและในหนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดส้ง่ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนฉบบัล่าสดุเป็นรายการที่

เป็นปัจจุบนัและถูกตอ้ง 

ทัง้น้ี บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธใินการแก้ไข/เปลีย่นแปลง/เพิม่เติม เอกสาร ขอ้ความ รวมถึงวธิกีารแจ้ง และ/หรอืการ

ดาํเนินการใดๆ เพื่อเป็นหลกัฐานการยนืยนัจาํนวนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต โดยบรษิทัจดัการจะแจง้

ใหท้ราบล่วงหน้าก่อนการแกไ้ข/เปลีย่นแปลง/เพิม่เตมิ นัน้ ทัง้น้ี เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นสาํคญั   

2.   ผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทนุรวมน้ีอาจถกูจาํกดัสิทธิในเรือ่งใดภายใต้เง่ือนไขอยา่งไร 

       สทิธใินการไม่ไดร้บัจดัสรรหน่วยลงทุน : 

บรษิทัจดัการจะไม่จดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่บุคคลใดหรอืกลุ่มบคุคลเดยีวกนัใดถอืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเกนิกว่าหน่ึง

ในสามหรอืการไม่นบัคะแนนเสยีงในการลงมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีถ่อืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จาํกดัการถอืหน่วยลงทุน 

สทิธใินการลงมตเิพื่อแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการลงทุนหรอืแกไ้ขวธิจีดัการ : 

การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนรวมหรอืแกไ้ขวธิกีารจดัการจะตอ้งไดร้บัมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุน

ซึง่คดิตามจาํนวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกึง่หน่ึงของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการจดัการ

กองทุนรวม 

ในกรณีทีบุ่คคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดถอืหน่วยลงทุนเกนิกว่าหน่ึงในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้

ทัง้หมด บรษิทัจดัการกองทุนรวมหรอืบรษิทัหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นเจา้ของบญัชแีบบไม่เปิดเผยชื่อผูถ้อืหน่วยลงทุน (Omnibus 

account) จะไม่นบัคะแนนเสยีงของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนันัน้ในสว่นทีเ่กนิกว่าหน่ึงในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนที่

จาํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

3.   ช่องทางและวิธีการท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและดาํเนินการใช้สิทธิออก

เสียงของบริษทัจดัการกองทนุเพ่ิมเติม  

   ผูล้งทุนสามารถตรวจดแูนวทางในการใชส้ทิธอิอกเสยีงและดาํเนินการใชส้ทิธอิอกเสยีงไดท้ีเ่วบ็ไซต ์www.principal.th 

4.  กองทุนน้ีมีช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการ

อนุญาโตตลุาการ ตลอดจนวิธีการเข้าสู่กระบวนการดงักล่าวหรอื อย่างไร 

  ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสง่ขอ้รอ้งเรยีนมาไดท้ี ่

• ตดิต่อบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั ทีส่ว่นกาํกบัการปฏบิตังิาน  

ทีอ่ยู่ 44 อาคาร ธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย ชัน้ 16 ถนนหลงัสวน แขวงลุมพนีิ เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 
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โทรศพัท ์0-2686-9500 หรอื 0-2686-9508 หรอื 0-2686-9513 หรอืทางโทรสาร 0-2657-3166 

• ผูด้แูลผลประโยชน์ : ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จาํกดั (มหาชน) 

ทีอ่ยู่ : 100 ถนนสาทรเหนือ สลีม บางรกั กรุงเทพฯ 10500 

โทรศพัท ์: 0-2724-5265, 0-2724-5207 

• สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทร. 1207 

การระงบัขอ้พพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 

บรษิทัจดัการตกลงใหม้กีารระงบัขอ้พพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการปฏบิตัไิม่เป็นไปตาม

โครงการจดัการกองทุนเปิดพรนิซิเพิล ดชันีธุรกิจพลงังานและธุรกิจปิโตรเคมแีละเคมีภัณฑ์และ/หรอืหลกัเกณฑ์ตาม

ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอืประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทีเ่กีย่วขอ้ง อนัมผีลใหเ้กดิความเสยีหาย

แก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดดชันีธุรกจิพลงังานและธุรกจิปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ ์แลว้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุน

เปิดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ สามารถนําข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาตาม

กระบวนการอนุญาโตตุลาการของสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได ้

คาํถามและคาํตอบเก่ียวกบับคุคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินการของกองทุนรวม 

(1)         รายช่ือคณะกรรมการ (มีผลตัง้แต่วนัท่ี 22 เมษายน 2562 เป็นต้นไป) 

• นาย ชอง ว ีย ี                                        ประธานกรรมการ 

• นาย เอฟเฟนดี ้ชาฮลู ฮามดิ                        กรรมการ 

• นาย อดศิร เสรมิชยัวงศ ์                            กรรมการ 

• นาย ฮวน อกีนาซโีอ อยีซ์ากรีเ์ร บาราโอนา     กรรมการ 

• นางสาว วไิลพร ลิว่เกษมศานต ์                   กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

• นาย บุญศกัดิ ์เจยีมปรชีา                           กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 

• คุณจุมพล สายมาลา   กรรมการบรษิทั และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร       

 (2)        รายช่ือผูบ้ริหาร  

• คุณจุมพล สายมาลา             ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

• คุณต่อ อนิทววิฒัน์   ประธานเจา้หน้าทีพ่ฒันาธุรกจิ         

• คุณโช ซ ูฮุน, CPA   ประธานเจา้หน้าทีป่ฏบิตักิาร  

• คุณวนิ พรหมแพทย,์ CFA  ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุน  

• คุณวศิณุ รุ่งขวญัศริโิรจน์, CFA              หวัหน้าฝ่ายบรหิารความเสีย่ง 

• คุณกุณฑรีา พรโรจนางกรู             หวัหน้าฝ่ายกาํกบัการปฏบิตังิาน 

 (3)        จาํนวนกองทุนรวมภายใต้การบริหารจดัการของบริษทั (ข้อมูล ณ วนัท่ี 28 ธนัวาคม 2561) 

           มกีองทุนรวมทัง้หมดภายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทั จาํนวน 54 กองทุน 

 (4)        มูลค่าทรพัยสิ์นสทุธิภายใต้การบริหารจดัการของบริษทั (ข้อมูล ณ วนัท่ี 28 ธนัวาคม 2561) 

           มลูค่าทรพัยส์นิสทุธภิายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทั 61,462,203,421.07 บาท 

 (5)        รายช่ือคณะกรรมการการลงทุน  

• คุณวนิ พรหมแพทย,์ CFA  ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุน  

• คุณวศิณุ รุ่งขวญัศริโิรจน์, CFA  ผูอ้าํนวยการอาวโุสดา้นบรหิารความเสีย่ง 

• คุณชนยักานต ์สวสัดฤิกษ ์  ผูจ้ดัการกองทุน 
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• คุณวทิยา เจนจรสัโชต,ิ CISA  ผูจ้ดัการกองทุน 

• คุณวสชุนม ์ทรายแกว้, CFA  ผูจ้ดัการกองทุน 

• คุณวศนิ ปรธิญั, CFA  ผูจ้ดัการกองทุน 

• คุณวริยิา โภไคศวรรย ์  ผูจ้ดัการกองทุน 

• คุณธนทั เจตจนัทรป์ระภา, CFA  ผูจ้ดัการกองทุน 

• คุณปณิธ ิจติรโีภชน์  ผูจ้ดัการกองทุน 

• คุณปุณยนุช บุญยรตัพนัธุ ์   ผูจ้ดัการกองทุน 

• คุณธนา เชนะกุล, CFA   ผูจ้ดัการกองทุน 

• คุณวรุณ ทรพัยท์วกุีล   ผูจ้ดัการกองทุน 

• คุณชาตร ีมชียัเจรญิยิง่   ผูจ้ดัการกองทุน 

• คุณปิยะศกัดิ ์ดวงบณัฑติกุล   ผูจ้ดัการกองทุน 

(6)  รายช่ือผูจ้ดัการกองทุน 

• คณุวิน พรหมแพทย,์ CFA  

ประวตักิารศกึษา 

พ.ศ. 2543 – 2545  ปรญิญาโท สาขาบรหิารธุรกจิ จาก Erasmus University  

พ.ศ. 2537 – 2541 ปรญิญาตร ีสาขาเศรษฐศาสตร ์(หลกัสตูรภาษาองักฤษ) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

ประสบการณ์ทาํงาน 

พ.ศ. 2558 – ปัจจุบนั ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุน บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั 

พ.ศ. 2555 - 2558 หวัหน้ากลุ่มงานลงทุนและรองโฆษก สาํนกังานประกนัสงัคม 

พ.ศ. 2548 - 2555  หวัหน้างานลงทุนต่างประเทศและอสงัหารมิทรพัย,์ สาํนกังานประกนัสงัคม 

พ.ศ. 2547 - 2548 หวัหน้างานบรหิารความเสีย่ง, สาํนกังานประกนัสงัคม 

พ.ศ. 2546 - 2547 ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทุน, สาํนกังานประกนัสงัคม 

พ.ศ. 2544 - 2546 นกัวเิคราะหก์ารลงทุน, สาํนกังานประกนัสงัคม 

พ.ศ. 2544 Summer Associated (ปัจจุบนัคอื AJF) 

• คณุวศิน ปริธญั, CFA 

ประวตักิารศกึษา 

พ.ศ. 2548 - 2551           ปรญิญาตรวีศิวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 

ประสบการณ์ทาํงาน 

พ.ศ. 2558 - ปัจจุบนั         ผูจ้ดัการกองทุน บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั 

พ.ศ. 2557 - 2558            ผูจ้ดัการกองทุน บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนฟินนัซ่า 

พ.ศ. 2557 - 2557          ผูช้่วยอาํนวยการ ฝ่ายลงทุน กรุงไทย แอกซ่า ประกนัชวีติ 

พ.ศ. 2556 - 2557           ผูช้่วยอาํนวยการ ฝ่ายวาณิชธนกจิ บรษิทัหลกัทรพัยฟิ์นนัซ่า 

พ.ศ. 2554 - 2556           ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายลงทนุ บรษิทัหลกัทรพัยฟิ์นนัซ่า 

พ.ศ. 2553 - 2554            ผูช้่วยผูจ้ดัการ ฝ่ายลกูคา้บุลคล บรษิทัหลกัทรพัยก์สกิร 

พ.ศ. 2552 - 2553           Management Trainee, ไอดเีอส แมนูแฟคเจอรงิ 
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• คณุธนัท เจตจนัทรป์ระภา, CFA 

  ประวตักิารศกึษา 

  พ.ศ. 2551 - 2555              ปรญิญาตร ีพาณิชยศาตรแ์ละการบญัชภีาคภาษาองักฤษ (BBA) สาขาการเงนิ

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

  ประสบการณ์ทาํงาน 

  พ.ศ. 2556 - ปัจจุบนั        ผูจ้ดัการกองท,ุ บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ  จาํกดั 

  พ.ศ. 2555 - 2556       นกัวเิคราะหห์ลกัทรพัย,์  บล.โนมรูะ พฒันสนิ จาํกดั 

• คณุปุณยนุช บุณยรตัพนัธุ ์

  ประวตักิารศกึษา 

  พ.ศ. 2556 - 2557 ปรญิญาโท Finance มหาวทิยาลยั Lancaster 

  พ.ศ. 2549 - 2553 ปรญิญาตร ีคณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

  ประสบการณ์ทาํงาน  

  พ.ศ. 2560 - ปัจจุบนั ผูจ้ดัการกองทุน บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั 

  พ.ศ. 2559 - 2560  ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทุน บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กสกิรไทย จาํกดั 

  พ.ศ. 2557 - 2558 นกัวเิคราะหก์ารลงทุน บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กสกิรทย จาํกดั 

• คณุชาตรี มีชยัเจริญย่ิง 

  ประวตักิารศกึษา 

  พ.ศ. 2554 – 2555 ปรญิญาโท MSC QUANTITATIVE FINANCE LANCASTER UNIVERSITY 

พ.ศ. 2548 – 2552 ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิ สาขาการธนาคารและการเงนิ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ประวตักิารทาํงาน 

  พ.ศ. 2561 - ปัจจุบนั ผูจ้ดัการกองทุน บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั 

  พ.ศ. 2560 - 2561 ผูจ้ดัการกองทุนฝ่ายลงทุนต่างประเทศ บลจ. ไทยพาณิชย ์จาํกดั 

พ.ศ. 2559 - 2560 นกัวจิยัฝ่ายการลงทุนตราสารทนุ บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ไทยพาณิชย ์จาํกดั 

  พ.ศ. 2557 - 2558 วาณิชธนากร ฝ่ายวาณิชธนกจิ  ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

  พ.ศ. 2555 - 2557 นกัวเิคราะห ์PORTFOLIO MANAGEMENT ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

  พ.ศ. 2552 - 2554  นกัวเิคราะห ์FPRI ADVISORY CO LTD (ปัจจุบนัคอืมลูนิธสิถาบนัวจิยั

นโยบายเศรษฐกจิการคลงั) 

(7)   รายช่ือผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จาํกดั (มหาชน) โทรศพัท ์0-2626-7777  

และผูส้นบัสนุนการขายและรบัซือ้คนืทีบ่รษิทัจดัการแต่งตัง้ 

(8)   ใครเป็นผูด้แูลปรบัปรงุรายช่ือผูถื้อหน่วยลงทุนเพื่อให้การชาํระเงินและจดัสรรหน่วยลงทุนแก่ผูถื้อหน่วย

ลงทุนเป็นไปอย่างถกูต้อง ? 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั โทรศพัท ์0-2686-9595  

 (9)   ใครเป็นผูเ้กบ็รกัษาทรพัยสิ์นและดแูลบริษทัจดัการให้ปฏิบติัตามข้อกาํหนดการลงทุนท่ีตกลงไว้ ? 

ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จาํกดั (มหาชน) โทรศพัท ์0-2724-5490, 0-2724-5207 

นอกจากหน้าทีต่ามทีก่าํหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้  ผูด้แูลผลประโยชน์ยงัมหีน้าทีต่ามกฎหมายในการรกัษาประโยชน์

ของผูถ้อืหน่วยลงทุนดว้ย 
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ช่องทางท่ีผูล้งทุนสามารถทราบขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบักองทุนรวมน้ี 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั 

โทรศพัท ์0-2686-9500 หรอื 0-2686-9595 หรอืทางโทรสาร 0-2657-3166 

Website : www.principal.th 
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ตารางแสดงค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากผูซ้ื้อ หรอืผูถื้อหน่วยลงทุน หรอืกองทุนรวม 

 

ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเกบ็จากผู้สัง่ซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน 
ร้อยละของมลูค่าหน่วยลงทุน 

อตัราตามท่ีระบไุว้ในโครงการ เกบ็จริง 

o คา่ธรรมเนียมการขายหน่วย ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.54 0.50 

o คา่ธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วย ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.54 ยกเวน้ 

o คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน ไมม่ ี ไมม่ ี

o คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ตามอตัราทีธ่นาคารเรยีกเกบ็ 

o คา่ธรรมเนียมการโอนเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุน ตามอตัราทีธ่นาคารเรยีกเกบ็ 

o คา่ธรรมเนียมในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนรอ้งขอให้

นายทะเบยีนดาํเนินการใดๆ ใหเ้ป็นกรณีพเิศษ 
ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

หมายเหตุ  * ค่าธรรมเนยีมและค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดร้วมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธุีรกจิเฉพาะหรอืภาษอีื่นใดในทาํนองเดยีวกนั (ถา้ม)ี ไวแ้ลว้ 

               ** ไมร่วมค่านายหน้าซื้อขายหลกัทรพัยแ์ละค่าธรรมเนียมต่างๆทีเ่กดิขึน้จากการซื้อขายหลกัทรพัย ์

• อตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุน : ร้อยละ 11.34 

• Port Folio Duration : - 

• ผลขาดทุนสงูสดุในช่วง 5 ปี (Maximum Drawdown) : ร้อยละ -37.06 

 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จาก

กองทุนรวม* 

  รอบบญัชี (ร้อยละของมูลค่าทรพัยสิ์น ต่อปี) 

อตัราตามท่ีระบุ

ไว้ในโครงการ 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 ม.ค. 

2561 - 31 ธ.ค. 2561 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 ม.ค. 

2560 - 31 ธ.ค. 2560 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 ม.ค. 

2559 - 31 ธ.ค. 2559 

เกบ็จริง*,**  เกบ็จริง*,** เกบ็จริง*,** 

1. คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยรวมทัง้หมดที่

ประมาณการได ้

(รอ้ยละต่อปีของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ)ิ** 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 0.577 0.55666 0.54991 

o คา่ธรรมเนียมการจดัการ ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.49 0.482 0.48151 0.48151 

o คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.06 0.020 0.01980 0.01990 

o คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.13 0.043 0.04280 0.04280 

2.    คา่ใชจ้่ายอื่นๆ ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 0.032 0.01255 0.0057 

o คา่ทีป่รกึษาการลงทุน ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี

o คา่ธรรมเนียมจดัตัง้กองทุน ตามทีจ่า่ยจรงิ ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี

o คา่ประกาศ NAV ตามทีจ่า่ยจรงิ ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี

o คา่สอบบญัช ี ตามทีจ่า่ยจรงิ 0.030 0.00976 0.00409 

o คา่ธรรมเนียมธนาคาร ตามทีจ่า่ยจรงิ ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี

o คา่วารสารและสิง่พมิพ ์ ตามทีจ่า่ยจรงิ ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี

o คา่ใชจ้า่ยอื่น ตามทีจ่า่ยจรงิ 0.002 0.00279 0.00161 

o คา่โฆษณา ประชาสมัพนัธ ์และสง่เสรมิ 

    การขาย 

          - ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

          - หลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

 

 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 

ไมม่ ี

ไมม่ ี

ไมม่ ี

ไมม่ ี

ไมม่ ี

ไมม่ ี
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ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซ้ือขายหลกัทรพัย ์

ตัง้แต่วนัท่ี  1 มกราคม 2561 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

    

อนัดบั รายช่ือบริษทันายหน้า 

 ค่านายหน้าจากการ

ซ้ือขายหลกัทรพัย ์

(หน่วย : บาท)  

 ร้อยละของค่า

นายหน้าทัง้หมด  

1 บรษิทัหลกัทรพัยเ์ครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จาํกดั 241,276.31                35.13  

2 บรษิทัหลกัทรพัย ์กสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) 157,700.85                22.96  

3 บรษิทัหลกัทรพัย ์ธนชาต จํากดั (มหาชน) 119,397.53                17.39  

4 บรษิทัหลกัทรพัย ์อารเ์อชบ ี(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  67,290.40                 9.80  

5 บรษิทัหลกัทรพัย ์ซติีค้อรป์ (ประเทศไทย) จํากดั 43,807.97                 6.38  

6 บรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 33,403.63                 4.86  

7 บรษิทัหลกัทรพัย ์เคทบี ี(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 23,915.95                 3.48  

รวมค่านายหน้าทัง้หมด      686,792.64 100.00 

 

 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย อตัราตามโครงการ  เรียกเกบ็จริง 

 - คา่ใชจ้า่ยในการซือ้ขายหลกัทรพัย ์ ตามทีจ่า่ยจรงิ            0.05%  

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผกูพนั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2561 

    

มลูค่าตามราคาตลาด 

(บาท)*  % NAV 

หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นในประเทศ       

 หุน้สามญั / จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์    

  หมวด พลงังานและสาธารณูปโภค 1,051,192,062.95  83.75  

  หมวด ปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ ์ 97,905,209.25  7.80  

 เงนิฝากธนาคาร  107,063,687.24  8.53  

อ่ืนๆ          

 หน้ีสนิอื่น  (1,014,110.30)  (0.08) 

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ     1,255,146,849.14   100.00 

หมายเหตุ : * มลูค่าตามราคาตลาดทีร่วมดอกเบีย้คา้งรบัแลว้   
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รายงานสรปุจาํนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหน้ี เงินฝากหรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน ของกองทุนรวม 

รายงานสรปุเงินลงทุน 

กลุ่มของตราสาร 

มลูค่าตาม   

ราคาตลาด % NAV 

(บาท)*   

 (ก) ตราสารภาครฐัไทยและตราสารภาครฐัต่างประเทศ   

      - ตราสารภาครฐัไทย - ไมม่ ี- - ไมม่ ี- 

      - ตราสารภาครฐัต่างประเทศ - ไมม่ ี- - ไมม่ ี- 

 (ข) ตราสารที่ธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย ์หรอืบรษิทัเงนิทุน     

      เป็นผูอ้อก ผูส้ ัง่จา่ย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอื ผูค้ํ้าประกนั 107,063,687.24 8.53 

 (ค) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้(investment grade) - ไมม่ ี- - ไมม่ ี- 

 (ง) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นอนัดบัตํ่ากวา่อนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้   

      (investment grade) หรอืตราสารทีไ่มไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื - ไมม่ ี- - ไมม่ ี- 

สดัส่วนเงินลงทุนขัน้สงู (upper limit) ท่ีบริษทัจดัการคาดว่าจะลงทุนในตราสารกลุ่ม (ง)=15%

ของ NAV   

หมายเหตุ :* มลูค่าตามราคาตลาดทีร่วมดอกเบีย้คา้งรบัแลว้   

 

 

รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารทุกตวัใน Port 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ดชันีธรุกิจพลงังานและธรุกิจปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ ์

        

  ประเภท ผูอ้อก 

ผูค้ํ้า/ 

ผูร้บัรอง/ 

ผูส้ลกัหลงั 

วนัครบ

กําหนด 

อนัดบั 

ความ 

น่าเชื่อถอื 

 จาํนวนเงนิตน้/ 

มลูคา่หน้าตัว๋  

มลูคา่ตาม 

ราคาตลาด *1 

1 เงนิฝากธนาคาร 

ธนาคาร สแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ 

(ไทย) จาํกดั(มหาชน) - - A-  107,039,570.82   107,063,687.24  

 หมายเหตุ : *1 มลูค่าตามราคาตลาดทีร่วมดอกเบี้ยคา้งรบัแลว้    
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ผลการดาํเนินงานของกองทุนรวม 

 

 

ผลการดาํเนินงานส้ินสดุ  

ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2561 

นับจากวนั

เร่ิม

โครงการ 

(21 ส.ค. 51) 

ผลการดาํเนินงานย้อนหลงั (ร้อยละต่อปี) 

3 เดือน 

(28 ก.ย. 61) 

6 เดือน 

(29 มิ.ย. 61) 

1 ปี 

(29 ธ.ค. 60) 

3 ปี 

(25 ธ.ค. 58) 

5 ปี 

(27 ธ.ค. 56) 

10 ปี 

(26 ธ.ค. 51) 

มลูคา่หน่วยลงทุน (บาท) 12.4948* 14.4861 12.8096 12.6000 11.2622 13.8998 6.5801 

กองทนุเปิดพรนิซเิพลิ 

ดชันีธุรกจิพลงังานและ

ธรุกจิปิโตรเคมแีละ

เคมภีณัฑ ์

7.21% -13.75% -2.46% -0.11% 21.87% 7.74% 11.82% 

ตวัชีว้ดั (Benchmark) n/a -14.72% -3.02% -2.98% 20.90% 8.03% n/a 

 

หมายเหตุ : - เอกสารการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมฉบบันี้ไดจ้ดัทาํตามมาตรฐานการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมของ

สมาคมบรษิทัจดัการลงทุน 

 -  ตวัชีว้ดั (Benchmark) EPIF TRI Index 100.00% 

 *  NAV ณ วนัที ่28 ธ.ค. 2561 

 -  ผลการดาํเนินงานในอดตี มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการดาํเนินงานในอนาคต 

 

 

 



 



 

 

คาํเตือน/ข้อแนะนํา 

 กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษทัจดัการ ดงันัน้ บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จาํกดั

จึงไม่มีภาระผกูพนัในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดพรินซิเพิล ดชันีธรุกิจพลงังานและธรุกิจปิโตรเคมีและ

เคมีภณัฑ ์ทัง้น้ี ผลการดาํเนินงานของกองทุนเปิดพรินซิเพิล ดชันีธรุกิจพลงังานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ ์

ไม่ได้ขึน้อยู่กบัสถานะทางการเงินหรอืผลการดาํเนินงานของบริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จาํกดั 

 บริษทัจดัการอาจลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืนเพื่อบริษทัจดัการเช่นเดียวกนักบัท่ีบริษทัจดัการลงทุนใน

หลกัทรพัย์หรือทรพัย์สินอ่ืนเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจดัการจะจดัให้มีระบบงานท่ีป้องกนัความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผูถื้อหน่วยลงทุน 

 ผูล้งทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลท่ีได้รบัความเหน็ชอบจากสาํนักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. และควรขอดบูตัรประจาํตวัของบุคคลดงักล่าวท่ีสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกให้ด้วย 

 หนังสือช้ีชวนส่วนสรปุข้อมูลสาํคญัน้ี เป็นเพียงการสรปุใจความสาํคญัของหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลโครงการเพื่อ

ความกระชับและเข้าใจง่ายเท่านัน้ ทัง้น้ี ในการบริหารจดัการกองทุน บริษัทจดัการจะยึดตามรายละเอียด

โครงการจดัการกองทุนท่ีได้รบัอนุมติัจากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 ในกรณีท่ีผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพ่ิมเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ท่ีบริษัท

หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จาํกดั หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซ้ือคืน 

 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลท่ีอาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวข้อง 

(Connected Person) และการลงทุนตามอตัราส่วนท่ีกําหนดในวตัถปุระสงคก์ารลงทุน เป็นต้น ได้ท่ีสาํนักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืโดยผา่นเครอืข่ายอินเตอรเ์นตของสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (www.sec.or.th) 

 บริษัทจดัการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลกัทรพัย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบติัตามจรรยาบรรณและ

ประกาศต่างๆ ท่ีสมาคมบริษทัจดัการลงทุนกาํหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดงักล่าวให้บริษทัจดัการทราบ 

เพื่อท่ีบริษทัจดัการจะสามารถกาํกบัและดแูลการซ้ือขายหลกัทรพัยข์องพนักงานได้ 

 บริษทัจดัการจะดาํเนินการเปิดเผยข้อมูลแนวปฏิบติัในการใช้สิทธิออกเสียง และการดาํเนินการใช้สิทธิออกเสียง

ในหลกัทรพัยท่ี์กองทุนรวมลงทุน เพื่อให้ผูล้งทุนเข้าถึงและรบัทราบข้อมูลดงักล่าวได้โดยสะดวกตามหลกัเกณฑ์ท่ี

สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนดท่ี website ของบริษทัจดัการ www.principal.th ทัง้น้ีผู้ลงทุน สามารถขอ

ตรวจสอบข้อมูลการลงทุนเพื่อกองทุนรวมได้จาก website ของบริษทัจดัการข้างต้น 

 ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม และรบัหนังสือช้ีชวนและโครงการและข้อผกูพนัได้ท่ีบริษัทจดัการและ

ผูส้นับสนุนการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จาํกดั ที ท่ีอยู่ 44 อาคาร 

ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย ชัน้ 16 ถนนหลงัสวน แขวงลุมพินี  เขตปทุมวนั กรงุเทพฯ 10330 โทรศพัท์ : 0-2686-9500 

หรอื 0-2686-9595 www.principal.th 

รวบรวมข้อมลู ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561
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	เนื่องจากกองทุนรวมมีนโยบายสร้างผลตอบแทนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามการเคลื่อนไหวของดัชนีธุรกิจพลังงาน และธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ ดังนั้น กองทุนรวมจะลงทุนโดยใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรับ (Passive Management Strategy) โดยเน้นการลงทุนในตราสารแห่งทุนที...
	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...
	หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล
	(โปรดศึกษารายละเอียดเงื่อนไขการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ)
	(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) กรณีที่ปรากฏเหตุการณ์ในรายละเอียดโครงการการจัดการตามข้อ 18 เรื่อง “การเลื่อนกำหนดการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” ข้อ “การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ หรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน” ข้อ “การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่ว...
	(6)  กรณีที่มีผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจนอาจทำให้การจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่าหนึ่งใน สามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
	ทั้งนี้ การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหรือไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งข้างต้น บริษัทจัดการจะดำเนินการตามที่ระบุในรายละเอียดโครงการและหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
	ข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
	(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในส่วนที่เกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เป็น      กรณีที่ได้รับยกเว้น ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วย      ลงทุนในกองทุนรวมและหน้...
	(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทำบัญชีและแยกเงินที่ไม่อาจจ่ายเป็นเงินปันผลออกจากบัญชีและทรัพย์สินของกองทุน      รวม และไม่นำเงินดังกล่าวมารวมคำนวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม และจะส่งเงินดังกล่าวให้เป็นรายได้ของ      แผ่นดิน
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