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

: กองทุ น เปิ ดพริน ซิ เ พิ ล ดัช นี ธุ ร กิ จ พลัง งานและ
ธุรกิจปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์
Principal Energy and Petrochemical Index Fund

ชื่อย่อ

: PRINCIPAL EPIF

ประเภทโครงการ

: กองทุนเปิ ด

ลักษณะพิเศษ

: กองทุนรวมตราสารแห่งทุน ประเภทกองทุนรวมดัชนี กองทุน
รวมหมวดอุตสาหกรรม

อายุโครงการ

: ไม่กาหนดระยะเวลาสิน้ สุดของกองทุนรวม

วันทีไ่ ด้รบั อนุมตั ใิ ห้จดั ตัง้ และจัดการกองทุนรวม

: 11 กรกฎาคม 2551

วันทีจ่ ดทะเบียนกองทุนรวม

: 21 สิงหาคม 2551

จานวนเงินทุนของโครงการ

: 50,000,000,000 บาท

มูลค่าทีต่ ราไว้ต่อหน่วย

: 10 บาท

จานวนหน่วยลงทุน

: 5,000,000,000 หน่วย

ประเภทกองทุนรวม
กองทุนรวมตราสารแห่งทุน
นโยบายการลงทุน
เนื่ องจากกองทุน รวมมีน โยบายสร้างผลตอบแทนของกองทุน รวมให้เป็ น ไปตามการเคลื่อ นไหวของดัช นีธุร กิจพลังงาน และ
ธุร กิจปิ โ ตรเคมีแ ละเคมี ภัณ ฑ์ ดัง นั น้ กองทุ น รวมจะลงทุ น โดยใช้ก ลยุท ธ์การบริห ารกองทุ น เชิง รับ (Passive Management
Strategy) โดยเน้นการลงทุนในตราสารแห่งทุนทีอ่ อกโดยบริษทั ในธุรกิจพลังงาน และธุรกิจปิ โตรเคมีและเคมีภัณฑ์ ทีจ่ ดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็ นส่วนประกอบของดัชนี ธุรกิจพลังงาน และธุรกิจปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์ และหน่ วย
ลงทุนของกองทุนรวม รวมถึง Exchange Traded Fund (ETF) ที่มนี โยบายการลงทุนซึ่งจะส่งผลให้มี Net Exposure ในตราสาร
ทุนดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน ทัง้ นี้ กองทุนรวมอาจไม่ได้ลงทุน
ในหุ้นซึ่งประกอบเป็ น ดัชนีธุรกิจพลังงาน และธุรกิจปิ โตรเคมีและเคมีภัณฑ์ ครบทุกหุ้น โดยจะพิจารณาจากปั จจัยต่างๆ เช่ น
สภาวะตลาดหลักทรัพย์ มูลค่าตลาดรวมของหลักทรัพย์ และสภาพคล่องในการซื้อขายหลักทรัพย์ เป็ นต้น
ดัชนีธุรกิจพลังงาน และธุรกิจปิ โตรเคมีและเคมีภัณฑ์ที่ใช้อ้างอิงในการสร้างผลตอบแทนของกองทุนรวมนัน้ จะคานวณมาจาก
ค่าเฉลี่ยของดัชนีธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค (ENERG) และดัชนีธุรกิจปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์ (PETRO) ถ่วงน้าหนักด้วย
มูลค่าตลาดรวมของแต่ละดัชนี ดังมีรายละเอียดวิธกี ารคานวณปรากฏตามเอกสารแนบ 1 โดยมีตัวแปรทีใ่ ช้ในการคานวณคือ 1)
มูลค่าตลาดรวมของหลักทรัพ ย์ในธุรกิจ พลังงานและสาธารณู ปโภค 2) มูลค่าตลาดรวมของหลักทรัพย์ในธุรกิจปิ โตรเคมีและ
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิ โตรเคมีและเคมีภัณฑ์

1

เคมีภัณฑ์ 3) ดัชนีธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค (ENERG) และ 4) ดัชนีธุรกิจปิ โตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (PETRO) ซึ่งตัวแปร
ทัง้ หมดเป็ นข้อมูลทีป่ ระกาศโดยตลาดหลักทรัพย์และอาจเปลี่ยนแปลงได้ทุกวันทาการตามสภาวะการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
ทัง้ นี้ ดัชนีหลักทรัพย์ตาม 3) และ 4) นัน้ เป็ นดัชนีหมวดธุรกิจทีต่ ลาดหลักทรัพย์คานวณขึน้ และเผยแพร่อย่างต่อเนื่องเป็ นประจา
ทุกวันทาการเพื่อสะท้อนความเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ที่มกี ารซื้อขายอยู่ในกลุ่มธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค และ
กลุ่มธุรกิจปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์ตามลาดับ
ในกรณีที่ดชั นีธุรกิจพลังงาน และธุรกิจปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์ ถูกยกเลิกหรือกรณีทไี่ ม่มีการคานวณดัชนีดงั กล่าว บริษัทจัดการ
จะเปลี่ยนดัชนีที่กองทุนรวมใช้อ้างอิงในการสร้างผลตอบแทนเป็ นดัชนีราคาหุน้ อื่นๆ ทีใ่ ช้วดั ผลตอบแทนของการลงทุนในธุรกิจ
พลังงาน และธุรกิจปิ โตรเคมีและเคมีภัณฑ์ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทัง้ นี้ บริษทั จัดการอาจพิจารณาปรับนโยบาย
การลงทุ น ให้ส อดคล้ องกับดัช นีที่กองทุ น รวมใช้อ้ างอิงในการสร้างผลตอบแทนในแต่ ละช่ วงเวลา และขอความเห็นชอบจาก
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการให้สอดคล้องกับดัชนีที่ใช้อ้างอิงโดยถือว่าได้รบั มติจากผู้ถือหน่ วย
ลงทุนแล้ว
เงิน ลงทุ น ส่ ว นที่เหลือ จะลงทุ น ในตราสารแห่ ง หนี้ และ/หรือ เงิน ฝาก และ/หรือ หน่ ว ย private equity ตามประกาศส านั กงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดจนหลักทรัพ ย์ห รือสิน ทรัพ ย์ อ่ืน หรือ การหาดอกผลโดยวิธอี ่ืนที่ไม่ขดั ต่อกฎหมาย ก.ล.ต. ทัง้ นี้
ส าหรับ การลงทุ น ในตราสารแห่ ง หนี้ กองทุ น รวมจะเลือ กลงทุ น ในตราสารหนี้ ที่อ อกโดยบริษัท ที่ไ ด้รบั การจัดอัน ดับความ
น่าเชื่อถือในอันดับ A- ขึน้ ไป
นอกจากนี้ กองทุนรวมอาจจะพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพการ
บริห ารการลงทุ น (Efficient Portfolio Management) และอาจจะลงทุ น ในหรือ มีไว้ซ่ึงตราสารที่มีล ักษณะของสัญ ญาซื้อ ขาย
ล่วงหน้าแฝง โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทสี่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
นโยบายการจ่ายเงิ นปันผล
พิจารณาจ่ายอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
หลักเกณฑ์การจ่ายเงิ นปันผล
บริษัทจัดการจะดาเนินการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผู้ถอื หน่ วยลงทุนอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ โดยจะจ่ายจากกาไรสะสมหรือกาไรสุทธิ
เมื่อกองทุนรวมมีกาไรสะสมหรือมีกาไรสุทธิในงวดบัญชีที่จะจ่ายเงินปั นผล และการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวจะต้องไม่ทาให้กองทุน
รวมมีผลขาดทุนสะสมเพิม่ ขึ้นในงวดบัญชีทมี่ ีการจ่ายเงินปั นผลนัน้ ทัง้ นี้ บริษัทจัดการจะเป็ นผู้กาหนดอัตราเงินปั นผลจ่ายในแต่
ละปี ตามที่บริษทั จัดการพิจารณาเห็นสมควร โดยพิจารณาจากผลการดาเนินงานของกองทุนรวม ปริมาณเงินสดทีส่ ามารถจะจ่าย
ได้ นโยบายการดารงสภาพคล่อง นโยบายการลงทุนเพิ่มเติม และปั จจัยอื่นๆ ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ในช่วงเวลา
นัน้ ๆ
(โปรดศึกษารายละเอียดเงื่อนไขการจ่ายเงินปั นผลเพิม่ เติมในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ)
ผู้ลงทุนจะได้อะไรจากเงิ นลงทุน
1. โอกาสที่จะได้รบั ผลกาไรส่วนเกิน (Capital Gain) เมื่อเปรียบเทียบกับเงินลงทุนของผู้ถอื หน่ วยลงทุน อันเนื่องมาจากการ
เพิ่มขึ้นของราคาหลักทรัพย์ทลี่ งทุน โดยจะได้รบั เมื่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุนทัง้ นี้ กรณี ลูกค้าที่เป็ นบุคคล
ธรรมดา ไม่ต้องเสียภาษีจากกาไรส่วนเกินดังกล่าว
2. โอกาสที่จะได้รบั เงินปั นผลจากการลงทุนในกองทุน ซึ่งมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ โดยจะจ่ายจากกาไร
สะสมหรือกาไรสุท ธิ เมื่อกองทุน รวมมีกาไรสะสมหรื อมีกาไรสุ ทธิในงวดบัญ ชีที่จ ะจ่ายเงิน ปั น ผล และการจ่ายเงินปั นผล
ดังกล่าวจะต้องไม่ทาให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมเพิม่ ขึน้ ในงวดบัญชีทมี่ ีการจ่ายเงินปั นผลนั น้ ทัง้ นี้ บริษทั จัดการจะเป็ น
ผู้กาหนดอัตราเงินปั นผลจ่ายในแต่ละปี ตามที่บริษัทจัดการพิจ ารณาเห็นสมควร โดยพิจารณาจากผลการดาเนินงานของ
กองทุนรวม ปริมาณเงินสดที่สามารถจะจ่ายได้ นโยบายการดารงสภาพคล่อง นโยบายการลงทุนเพิ่มเติม และปั จจัยอื่น ๆ
ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ในช่วงเวลานัน้ ๆ
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิ โตรเคมีและเคมีภัณฑ์
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ความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวม
1. ความเสี่ยงของตลาด (Market Risk)

ความเสี่ย งของตลาด คือ ความเสี่ย งที่เ กิดจากการเปลี่ย นแปลงของราคาตราสารที่กองทุ น รวมลงทุ น อัน เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงของปั จจัยต่างๆ ทัง้ ภายในและภายนอกประเทศ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะอุตสาหกรรม ปั จจัยทางการเมือง
ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย และ/หรือ สถานการณ์ของตลาดทุนและตลาดเงิน เป็ น ต้น ซึ่งอาจส่งผลให้มูลค่าของตรา
สารทุน หรือตราสารหนี้ที่กองทุนรวมลงทุนเพิม่ ขึ้นหรือลดลงได้ ดังนัน้ เมื่อมูลค่าของตราสารทุน หรือตราสารหนี้ที่กองทุน
ลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงลดลง มูลค่าหน่วยลงทุนก็จะลดลงตามไปด้วย
2. ความเสี่ยงของการลงทุนกระจุกตัวในธุรกิ จพลังงานและธุรกิ จปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์ (Industry Concentration
Risk)
ความเสี่ย งของการลงทุ น กระจุ กตัว ในธุ ร กิ จ พลังงานและธุ ร กิจ ปิ โ ตรเคมีแ ละเคมีภั ณ ฑ์ คือ ความเสี่ย งที่เ กิดจากการ
เปลี่ยนแปลงของราคาตราสารที่กองทุนรวมลงทุน อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของปั จจัย ต่างๆ ทีก่ ระทบต่อธุรกิจพลังงาน
และธุรกิจปิ โตรเคมีและเคมีภัณฑ์ โดยเฉพาะ เนื่องจากกองทุนรวมเน้นลงทุ นในตราสารแห่ งทุ นที่ออกโดยบริษัท ในธุรกิจ
พลังงานและธุ รกิจ ปิ โตรเคมีแ ละเคมีภั ณ ฑ์ ที่จ ดทะเบีย นในตลาดหลักทรัพ ย์ แห่ งประเทศไทยเป็ น จานวนเฉลี่ย ในรอบ
ระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ทาให้การลงทุนกระจุกตัวในธุรกิจพลังงาน
และธุรกิจปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์ การเปลี่ยนแปลงของปั จจัยต่างๆ ทีก่ ระทบต่อธุรกิจดังกล่าวอาจส่งผลให้มูลค่าของตราสาร
แห่งทุนที่กองทุนรวมลงทุนเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ ดังนัน้ เมื่อมูลค่าของตราสารทุนแห่งทุน ดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงลดลง
มูลค่าหน่วยลงทุนก็จะลดลงตามไปด้วย
3. ความเสี่ยงของอุตสาหกรรมพลังงาน (Energy Industry Risk)
ความเสี่ยงของการลงทุนในอุตสาหกรรมพลังงาน คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของปั จจัยต่างๆ ที่กระทบต่อ
อุต สาหกรรมพลัง งานโดยเฉพาะ เช่น ความผันผวนของราคาผลิต ภัณ ฑ์ ที่เปลี่ยนแปลงไปตามอุ ปสงค์ แ ละอุ ปทานของ
ผลิต ภัณ ฑ์ ในตลาดโลก รวมทัง้ การเปลี่ย นแปลงของนโยบายรัฐบาลและกฎหมายต่ าง ๆ ที่เกี่ย วข้อ งกับอุ ตสาหกรรม
พลังงาน เป็ นต้น การเปลี่ยนแปลงของปั จจัยต่างๆ ที่กระทบต่ออุตสาหกรรมดังกล่าวอาจส่งผลให้มูลค่าของตราสารแห่งทุน
ที่กองทุน รวมลงทุนเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ ดังนัน้ เมื่อมูลค่าของตราสารทุนแห่งทุนดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงลดลง มูลค่า
หน่วยลงทุนก็จะลดลงตามไปด้วย
4. ความเสี่ยงของอุตสาหกรรมปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์ (Petrochemical Industry Risk)

ความเสีย่ งของการลงทุนในอุตสาหกรรมปิ โตรเคมีและเคมีภัณฑ์ คือ ความเสีย่ งที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของปั จจัยต่างๆ
ทีก่ ระทบต่ออุตสาหกรรมปิ โตรเคมีและเคมีภัณฑ์โดยเฉพาะ ทัง้ ในเรื่องความผันผวนของราคาผลิตภัณฑ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
ตามวงจรอุตสาหกรรมของตลาดโลกซึ่งเป็ นลักษณะเฉพาะของอุตสาหกรรมนี้ และผลกระทบจากการปรับเปลี่ยนนโยบาย
ของรัฐบาล เช่น การออกกฎหมายใหม่เพิม่ เติมเกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้า เป็ นต้น การเปลี่ยนแปลงของปั จจัยต่างๆ ที่
กระทบต่ออุตสาหกรรมดังกล่าวอาจส่งผลให้มูลค่าของตราสารแห่งทุนทีก่ องทุนรวมลงทุนเพิ่มขึน้ หรือลดลงได้ ดังนัน้ เมื่อ
มูลค่าของตราสารทุนแห่งทุนดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงลดลง มูลค่าหน่วยลงทุนก็จะลดลงตามไปด้วย
5. ความเสี่ยงทางธุรกิ จ (Business Risk)
ความเสีย่ งทางธุรกิจ คือ ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ หรือการเปลี่ยนแปลงจากปั จจัย
ภายในของบริษัท ทีท่ าให้ความสามารถในการทากาไรของบริษัทเปลี่ยนแปลงไป และส่งผลทาให้มูลค่าของหลักทรัพย์ของ
บริษทั นัน้ ลดต่าลง ซึ่งอาจเป็ นเหตุให้ผลู้ งทุนไม่ได้รบั ผลตอบแทนทีค่ าดหวัง
6. ความเสี่ยงจากความสามารถในการชาระหนี้ ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk)

นอกเหนือจากการลงทุนในตราสารทุนแล้ว กองทุนรวมอาจจะทาการลงทุนในตราสารหนี้บางส่วนเพื่อรักษาสภาพคล่องของ
กองทุนรวม ซึ่งถึงแม้ว่ากองทุ นรวมจะเลือกลงทุ นในตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัท ที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือใน
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิ โตรเคมีและเคมีภัณฑ์
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อันดับ A- ขึ้นไป ก็อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงจากการที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือผู้ค้าประกันตราสารหนี้ที่กองทุ นรวมไปลงทุ น
ปฏิเสธการชาระเงินหรือไม่สามารถชาระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยตามที่กาหนด หรือชาระไม่ครบตามจานวนที่สญ
ั ญาไว้ได้
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการจะทบทวนฐานะทางการเงินและความน่ าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอย่างสม่าเสมอ หากมีการเปลี่ยนแปลง
อย่างมีนัยสาคัญ บริษทั จัดการจะพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับสภาวการณ์
7. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk)

ความเสีย่ งจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร คือ ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทีก่ องทุนรวมไม่สามารถซื้อหรือขายหลักทรัพย์
ได้ภายในระยะเวลาหรือราคาที่กาหนดไว้ เนื่องจากตราสารทีก่ องทุนรวมลงทุนไว้มีจานวนและปริมาณการซื้อขายเปลี่ยนมือ
ไม่มากนัก ทาให้โอกาสในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมมีจากัด

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิ โตรเคมีและเคมีภัณฑ์
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คาถามและคาตอบเกี่ยวกับลักษณะที่สาคัญของกองทุน
Q: กองทุนรวมนี้ เป็ นกองทุนรวมที่ มีการกาหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิ ดของหน่ วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร ?
A: เป็ นกองทุนรวมสาหรับผูล้ งทุนทัวไป
่ และไม่มกี ารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน
Q: กองทุนรวมนี้ เหมาะสมที่จะเป็ นทางเลือกสาหรับเงิ นลงทุนลักษณะใด
A: - เหมาะกับเงินลงทุนของนักลงทุนที่มองเห็นถึงแนวโน้มที่ดีของการลงทุนระยะปานกลางถึง ระยะยาวในตราสารทุน และ
ต้องการโอกาสสร้างผลตอบแทนทีด่ ี ให้มีความใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิ โตรเคมีแ ละ
เคมีภณ
ั ฑ์ รวมทัง้ สามารถยอมรับความผันผวนของดัชนีดงั กล่าวในบางช่วงของการลงทุนได้
- เหมาะกับนักลงทุนทีม่ องเห็นถึงแนวโน้มทีด่ ขี องการลงทุนในตราสารทุน และต้องการโอกาสสร้างผลตอบแทนทีด่ เี พื่อให้
มีความใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนีธุรกิจพลังงาน ธุรกิจปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์ รวมทัง้ นักลงทุนสามารถยอมรับ
ความผันผวนของดัชนีดงั กล่าวในบางช่วงของการลงทุนได้
- ผูล้ งทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุน้ ที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจปรับตัวสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ ากว่ามูลค่าที่
ลงทุนและทาให้ขาดทุนได้
- ผูท้ สี่ ามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวทีด่ กี ว่าการลงทุนในตราสารหนี้
- ผูล้ งทุนทีต่ ้องการสภาพคล่องในการซื้อขายไถ่ถอนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทาการ
- ผู้ลงทุนที่ต้องการโอกาสรับรายได้จากเงินปั นผล รวมถึงมีสิทธิได้รบั สิทธิพิ เศษทางภาษี หากปฏิบตั ิเป็ นไปตามเกณฑ์ /
เงื่อนไขที่กรมสรรพากรกาหนด (โปรดศึกษารายละเอียดเงื่อนไขการจ่ายเงินปั นผลเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อ มูล
โครงการ)
Q: กองทุนรวมนี้ มีจานวนเงิ นทุนโครงการเท่ าใด
A: จานวนเงินทุนโครงการเท่ากับ 50,000 ล้านบาท
Q: ปัจจัยใดที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อเงิ นลงทุนของผู้ลงทุน
A: - การเปลี่ย นแปลงของราคาของตราสารแห่ ง ทุ น ซึ่งเป็ น ส่ ว นประกอบของดัช นี ธุร กิจ พลังงานและธุ ร กิจ ปิ โ ตรเคมีแ ละ
เคมีภณ
ั ฑ์ การเปลี่ยนแปลงของราคาดังกล่าว อาจเป็ นผลมาจากปั จจัยทางเศรษฐกิจโดยรวม ภาวะตลาด อัตราดอกเบี้ย
รวมทัง้ ผลประกอบการของผู้ออกตราสาร ในกรณีทมี่ กี ารปรับตัวลดลงของราคาจะทาให้มูลค่าตราสารทีก่ องทุนรวมลงทุน
ไว้ลดลงซึ่งจะส่งผลให้มูลค่าหน่ วยลงทุ นของกองทุนรวมปรับตัวลดลง สภาพคล่องของตราสารที่กองทุนรวมลงทุน ใน
กรณี ที่ต ราสารที่กองทุ นรวมลงทุน มีสภาพคล่องไม่ เพียงพอ อาจทาให้กองทุ นรวมไม่สามารถขายตราสารดังกล่าวใน
ช่วงเวลาและราคาทีต่ ้องการได้
- กองทุน รวมดังกล่าวมีน โยบายเฉพาะจงในหมวดอุต สาหกรรม จึง อาจมีความเสี่ยงและความผัน ผวนของราคาสู งกว่ า
กองทุนรวมทัวไปที
่
่มีการกระจายการลงทุนในหลายอุตสาหกรรม ดังนัน้ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของหมวดอุตสาหกรรม
ดังกล่าวเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน
- กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน(Efficient Portfolio Management)
กองทุนจึงมีความเสียงมากกว่ากองทุนรวมทีล่ งทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจานวนทีน่ ้อยกว่า
จึงมีกาไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง
- กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม จึงมีความเสีย่ งทีผ่ ลู้ งทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจานวนมาก

Q: เป็ นกองทุนรวมที่มีผ้ปู ระกันเงิ นลงทุนหรือเป็ นกองทุนรวมที่มุ่งเน้ นจะคุ้มครองเงิ นต้ นหรือไม่ อย่างไร
A: ไม่มผี ปู้ ระกันเงินลงทุนและไม่คมุ้ ครองเงินต้น
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิ โตรเคมีและเคมีภัณฑ์
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Q: การลงทุนในกองทุนรวมนี้ ควรเปรียบเทียบกับตัวชี้วดั (Benchmark) ใด และควรลงทุนในกองทุนรวมนี้ เป็ น
ระยะเวลาเท่าใด
A: กองทุนใช้อตั ราผลตอบแทนรวมของดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์เป็ นตัวชี้วดั (Benchmark) ในการ
เปรียบเทียบผลการการดาเนินงานของกองทุนรวม และเนื่องจากกองทุนรวมนี้เป็ นกองทุนเปิ ด ไม่กาหนดระยะเวลาสิน้ สุด
ของกองทุนรวม ดังนัน้ ระยะเวลาที่เหมาะสมในการลงทุนสามารถพิจารณาได้จากภาวะของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย และภาวะเศรษฐกิจโดยรวมในขณะนัน้ อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรตระหนักว่าการลงทุนระยะยาวเป็ นวิธหี นึ่งที่จะช่วย
ลดความเสีย่ งทีเ่ กิดจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งทีก่ องทุนรวมไปลงทุนได้
Q: การลงทุนในกองทุนรวมนี้ กบั กองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนต่างกันมีความเสี่ยงแตกต่างกันอย่างไร ?

Q: กองทุนรวมนี้ มีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร
A: วันทีส่ นิ้ สุดรอบบัญชี : วันที 31 ธันวาคม
วันทีส่ นิ้ สุดรอบบัญชีครัง้ แรก : วันที 31 ธันวาคม 2551
ข้อกาหนดในการซื้อขายและโอนหน่ วยลงทุน
1. กองทุนรวมนี้ มีวิธีการขายและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนอย่างไร
การเสนอขายหน่ วยลงทุนและการชาระเงิ นค่าซื้อหน่ วยลงทุน
สาหรับการสั ่งซื้อครัง้ แรก : ขัน้ ต่า 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)
สาหรับการสั ่งซื้อครัง้ ถัดไป : ไม่กาหนด
บริษทั จัดการอาจยกเว้นมูลค่าขัน้ ต่าสาหรับการสั ่งซื้อหน่วยลงทุนครัง้ แรกข้างต้นให้กบั ผูล้ งทุนบางรายได้ โดยบริษทั จัดการ
ไม่ จาเป็ นต้องประกาศให้ทราบล่วงหน้า
กองทุน เปิ ดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิ โตรเคมีและเคมีภัณฑ์ เปิ ดเสนอขายทุกวันทาการ ตัง้ แต่เวลา 8.3015.30 น. โดยกรอกใบจองซื้อให้ครบถ้วนและแนบเอกสารหลักฐานในการจองซื้อ พร้อมชาระเงินค่าจองซื้อหน่ วยลงทุนโดย
ชาระเงินสด เงินโอน เช็ค ดราฟต์ หรือคาสั ่งหักบัญชีธนาคาร หรือวิธกี ารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการยอมรับ ในกรณีทที่ ่านชาระเงิน
ค่าซื้อเป็ นเช็ค หรือดราฟต์ เช็ค หรือดราฟต์ ดังกล่าวจะต้องลงวันทีต่ ามวันทีท่ สี่ ั ่งซื้อและขีดคร่อมเฉพาะสั ่งจ่ายในนาม “บัญชี
จองซื้อกองทุน บลจ.พรินซิเพิล จากัด” โดยระบุช่อื ทีอ่ ยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของท่านลงบนด้านหลังของเช็ค หรือดราฟต์
นัน้ เพื่อความสะดวกในการติดต่อและเพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิม่ เติมบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนในอนาคตโดยไม่ถือว่าเป็ นการ
แก้ไขโครงการ โดยบริษทั จัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ www.principal.th หรือช่องทางอื่นใด
ทีจ่ ะกาหนดต่อไป
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิ โตรเคมีและเคมีภัณฑ์
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ท่านสามารถซื้อหน่วยลงทุนผ่านช่องทาง ดังนี้
• บริษทั จัดการ
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด
เลขที่ 44 อาคารซีไอเอ็มบี ไทย ชัน้ 15 ถ.หลังสวน
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 0-2686-9500 โทรสาร: 0-2657-3167
www.principal.th
• ทารายการด้วยตนเองผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนทีย่ ่นื คาขอใช้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อบริษทั จัด การหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน
และได้รบั ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านสาหรับใช้บริการดังกล่าวแล้ว สามารถเข้าสู่ระบบการซื้อขายผ่านทาง www.principal.th”
ได้ทุกวันตลอด 24 ชัวโมง
่
กรณีทผี่ ลู้ งทุนชาระเงินโดยการหักบัญชีเงินฝาก (ระบบ ATS) ผู้และ/หรือวิธกี ารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด ถือหน่วย
ลงทุน ต้องทารายการสั ่งซื้อหน่วยลงทุนให้เสร็จสมบูรณ์ภายใน 15.30 น.
• ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
บริษทั จัดการอาจแต่งตัง้ ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิม่ เติมหรือยกเลิกการแต่งตัง้ ผูส้ นับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนในภายหลัง โดยบริษทั จัดการจะแจ้งการแต่งตัง้ หรือการยกเลิกการแต่งตัง้ ผูส้ นับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบทุกครัง้ ในกรณีของการแต่งตัง้ ผู้สนับสนุ นการขาย
หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิม่ เติม ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หน่วยลงทุนดังกล่าวอาจเป็ นบุคคลธรรมดาหรือนิติ
บุคคลที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นชอบเพื่อทาหน้าที่เป็ นผูส้ นับสนุ นการขายหรื อรับซื้อคืนหน่ วย
ลงทุนของกองทุนรวม โดยผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนที่ได้รบั การแต่งตัง้ จะต้องปฏิบตั งิ านได้ภายใต้
ระบบงานเดียวกันกับผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีอ่ ยู่ก่อนแล้ว
การทารายการภายในเวลา 15.30 น. ของวันทาการซื้อหน่วยลงทุน ให้ถือว่าเป็ นการสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนในวันทาการซื้อ
หน่ ว ยลงทุ น นั น้ ในราคาขายหน่ ว ยลงทุ น ที่คานวณได้ส าหรับ สิ้น วัน ท าการซื้อ นั น้ ซึ่งเป็ นราคาที่ร ับรองโดยผู้ ดูแ ล
ผลประโยชน์แล้ว
การสั ่งซื้อหน่วยลงทุนหลังเวลาทีก่ าหนด หรือในวันหยุดทาการซื้อขายให้ถือเป็ นการสั ่งซื้อหน่วยลงทุนในวันทาการซื้อ
ถั ด ไป ในราคาขายหน่ ว ยลงทุ น ที่ ค านวณได้ ส าหรับ สิ้ น วัน ท าการซื้ อ ถั ดไปนั ้น ซึ่ ง เป็ นราคาที่ ร ับ รองโดยผู้ ดู แ ล
ผลประโยชน์แล้ว
บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ช่องทาง วิธกี าร และ/หรือ เงื่อนไขเกี่ยวกับการเสนอขายหน่ วยลงทุนภายหลัง
การเสนอขายหน่ วยลงทุ นครัง้ แรก/การรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน/การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน (แล้วแต่กรณี) รวมถึงบริการ
ใดๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง โดยเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน และถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผู้ถอื หน่วยลงทุนแล้ว
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการจะแจ้งให้ผถู้ อื หน่ วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันที่มกี ารเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผ่าน
เว็บไซด์ของบริษทั จัดการ (www.principal.th)
ศึกษารายละเอียดการเสนอขายและการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเพิ่ มเติ มในภาคผนวก 1 แนบท้าย
การรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
บริษัทจัดการจะทาการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนกับผู้ถือหน่ วยลงทุน ทุกรายและเปิ ดให้มีการขายคืนหน่ วยลงทุนทุกวันทาการ
และท่านสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ในช่องทาง ดังนี้
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิ โตรเคมีและเคมีภัณฑ์

7

• ทารายการผ่านบริษัทจัดการ หรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน ได้ทุกวันทาการ ในเวลา 8.30-15.30 น. โดยกรอก
รายละเอียดในใบคาสั ่งขายคืนให้ครบถ้วน
• ทารายการผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของบริษทั จัดการที่ www.principal.th ได้ตลอด 24 ชัวโมง
่
การทารายการภายในเวลา 15.30 น. ของวันทาการซื้อขายหน่ วยลงทุน ให้ถอื ว่าเป็ นการขายคืนหน่วยลงทุนในวันทาการซื้อ
ขายหน่ วยลงทุน นัน้ ในราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุ นที่คานวณได้สาหรับสิ้น วันท าการซื้อ ขายนัน้ ซึ่งเป็ นราคาที่รบั รองโดย
ผูด้ ูแลผลประโยชน์แล้ว
การสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนหลังเวลาที่กาหนด หรือในวันหยุดทาการซื้อขายให้ถอื เป็ นการขายคืนหน่วยลงทุนในวันทาการซื้อ
ขายถัดไป ในราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุน ที่คานวณได้สาหรับสิน้ วันทาการซื้อขายถัดไปนัน้ ซึ่งเป็ นราคาที่รบั รองโดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์แล้ว
บริษทั จัดการจะดาเนินการหรือมอบหมายให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทาการนับ
แต่วนั รับซื้อคืนหน่ วยลงทุนของกองทุน โดยนาฝากเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากของผูถ้ ือหน่วยลงทุน หรือจ่ายเป็ นเช็คขีด
คร่อมสั ่งจ่ายเฉพาะระบุช่อื ผู้ถอื หน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนาส่งโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน ตามทีผ่ ถู้ อื หน่วย
ลงทุนได้แจ้งความประสงค์
2. กรณี ใดที่บริษทั จัดการกองทุนรวมสงวนสิ ทธิ ไม่ขายหน่ วยลงทุน
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะปฏิเสธ และ/หรือ ระงับการจองซื้อหน่วยลงทุนทัง้ หมดหรือบางส่วนในกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
(1) กรณีที่การสั ่งซื้อหน่วยลงทุ นนัน้ มีผลทาให้จานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิ
โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์ เกินกว่าจานวนหน่วยลงทุนของโครงการตามทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(2) กรณี เอกสารหรือข้อมูลที่บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนได้รบั จากผู้ส ั ่งซื้อหน่ วย
ลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็ นจริงหรือไม่ครบถ้วน
(3) กรณีบริษัทจัดการและ/หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนเกิดข้อสงสัยว่ าการซื้อหน่ วยลงทุนของผูส้ ั ่งซื้อ
หน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น อาจเป็ นการฟอกเงิน เป็ นต้น
(4) กรณี อ่นื ใดที่บริษัทจัดการเห็นสมควร เช่น ในกรณี ที่บริษัทจัดการเห็ น ว่าเป็ นประโยชน์ ต่อกองทุน รวมหรือผู้ถือหน่ วย
ลงทุน หรือกรณีทกี่ ารสั ่งซื้อหน่ ว ยลงทุนอาจก่อให้เกิดปั ญหาในการบริหารกองทุนหรือก่อให้เกิดผลเสียหายต่อกองทุน
เป็ นต้น ทัง้ นี้ เพื่อเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุน ผูถ้ อื หน่วยลงทุน และชื่อเสียงของบริษทั จัดการเป็ นหลัก
(5) กรณีที่ปรากฏเหตุการณ์ในรายละเอียดโครงการการจัดการตามข้อ “การเลื่อนกาหนดการชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุนคืน
แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน” ข้อ “การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่ วยลงทุนตามคาสั ่งซื้อ หรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน” ข้อ “การ
หยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน ” หรือข้อ “วิธกี ารคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธกี ารดาเนินการในกรณีทมี่ ูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง”
3. กองทุ นรวมนี้ มีข้อ กาหนดเกี่ ย วกับการเลื่ อนกาหนดเวลาชาระค่ า ขายคืน หน่ วยลงทุ น การไม่ขายหรือ รับซื้ อคื น
หน่ วยลงทุนตามคาสังที
่ ่รบั ไว้แล้ว และการหยุดรับคาสังซื
่ ้อหรือขายคืนหน่ วยลงทุนไว้อย่างไร
การเลื่อนกาหนดการชาระเงิ นค่าขายคืนหน่ วยลงทุนคืนแก่ผ้ถู ือหน่ วยลงทุน
บริษทั จัดการอาจเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถอื หน่ วยลงทุนทีไ่ ด้มีคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนของ
กองทุนเปิ ดได้ในกรณีดงั ต่อไปนี้
(1) บริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผูด้ ูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจาเป็ นทาให้ไม่สามารถจาหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์
หรือทรัพ ย์สินของกองทุน เปิ ดได้อ ย่างสมเหตุสมผลหรือมีเหตุที่ท าให้กองทุนรวมไม่ได้รบั ชาระเงินจากหลักทรัพ ย์หรือ
ทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนไว้ตามกาหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดงั กล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษทั จัดการ
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิ โตรเคมีและเคมีภัณฑ์
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(2) มีคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วแต่ในช่วงระยะเวลาทีบ่ ริษัทจัดการยังไม่ได้ชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนให้แก่ผู้ถือ
หน่ วยลงทุ น บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนดังกล่าวไม่ถู กต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้รบั รอง
ข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ถูกต้องนัน้ ต่าง
จากราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุน ที่ถูกต้ องตัง้ แต่หนึ่ งสตางค์ข้นึ ไปและคิดเป็ นอัตราตัง้ แต่ ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืน
หน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง
(3) มีคาสั ่งขายคืน หน่ ว ยลงทุ น ในช่ ว งระยะเวลาที่บริษัท จัดการพบว่ าราคารับซื้อ คืน หน่ ว ยลงทุ น ไม่ ถู กต้ อ ง และผู้ ดูแ ล
ผลประโยชน์ยงั ไม่ ได้รบั รองข้อมูล ในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื้อคืน
หน่ วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนัน้ ต่างจากราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้ แต่หนึ่ งสตางค์ข้นึ ไป และคิดเป็ นอัตราตัง้ แต่
ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง
ทัง้ นี้ การเลื่อ นกาหนดชาระเงินค่ า ขายคืนข้างต้น บริษัท จัดการจะดาเนิ น การตามที่ระบุ ในรายละเอีย ดโครงการและ
หลักเกณฑ์ทสี่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหรือไม่สบั เปลี่ยนหน่ วยลงทุนตามคาสัง่
บริษทั จัดการอาจไม่ขาย ไม่รบั ซื้อคืน หรือไม่รบั สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนตามคาสั ่งซื้อ คาสั ่งขายคืน หรือคาสั ่งสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุ น ที่ได้รบั ไว้แ ล้ ว หรืออาจหยุ ดรับ คาสั ่งซื้อ คาสั ่งขายคืน หรือ คาสั ่งสับเปลี่ยนหน่ ว ยลงทุ น ได้ ในกรณี ที่ปรากฏเหตุ
ดังต่อไปนี้
(1) ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซ้อื ขายหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิ ดทาการซื้อขายได้ตามปกติ
(2) เมื่อ บริษทั จัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแ ลผลประโยชน์เห็นว่ ามีเหตุ จาเป็ นทาให้ไม่ สามารถจ าหน่ าย จ่า ย โอน
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ของกองทุนเปิ ดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือไม่สามารถคานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนเปิ ดได้
อย่างเป็ นธรรมและเหมาะสม หรือมีเหตุจาเป็ นอื่นใดเพื่ อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถอื หน่ วยลงทุน ทัง้ นี้ บริษัทจัดการจะ
ไม่ขาย ไม่รบั ซื้อคืน หรือไม่รบั สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคาสั ่งซื้อ คาสั ่งขายคืน หรือคาสั ่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทีไ่ ด้รบั
มาแล้ว หรือจะหยุดรับคาสั ่งซื้อ คาสั ่งขายคืน หรือคาสั ่งสับเปลี่ย นหน่ วยลงทุนในกรณี นี้ได้ไม่เกิน 1 วันทาการ เว้นแต่
ได้รบั ผ่อนผันจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทัง้ นี้ การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหรือไม่สบั เปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคาสั ่งข้างต้น บริษทั จัดการจะดาเนินการตามทีร่ ะบุใน
รายละเอียดโครงการและหลักเกณฑ์ทสี่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
การหยุดรับคาสังซื
่ ้อหรือขายคืนหน่ วยลงทุน
เพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน หรือในกรณีทมี่ ีความจาเป็ นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษทั จัดการหยุด
รับคาสั ่งซื้อ คาสั ่งขายคืน หรือคาสั ่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดได้เป็ นการชัวคราวตามระยะเวลาที
่
เ่ ห็นสมควร แต่
รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทาการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ขยายระยะเวลาหยุด
รับคาสั ่งซื้อ คาสั ่งขายคืน หรือคาสั ่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปได้
4. วิ ธีการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเป็ นอย่างไร
ท่านสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมนี้กบั กองทุนรวมอื่นทีอ่ ยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษทั จัดการได้
ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธกี ารตามทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด
ท่านสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ในช่องทาง ดังนี้
•

ทารายการผ่านบริษทั จัดการ หรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน ได้ทุกวันทาการ ในเวลา 8.30-15.30 น. โดยกรอก
รายละเอียดในใบคาสั ่งทารายการให้ครบถ้วนโดยระบุช่อื กองทุนเปิ ดต้นทาง และชื่อกองทุนเปิ ดปลายทางที่ต้องการจะ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน รวมทัง้ จานวนเงินหรือจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ ะออกจากกองทุนเปิ ดต้นทาง

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิ โตรเคมีและเคมีภัณฑ์
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•

ทารายการผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของบริษทั จัดการที่ www.principal.th ได้ตลอด 24 ชัวโมง
่
การสับเปลี่ยนการถือหน่ วยลงทุนไม่ว่ากระทาผ่านช่องทางใดก่อนเวลา 15.30น. ในวันทาการซื้อขายหน่ วยลงทุนใด
ให้ถอื เป็ นรายการของวันทาการซื้อขายหน่ วยลงทุนนัน้ สาหรับการทารายการสับเปลี่ยนการถือหน่ วยลงทุนหลังเวลา
15.30น. ในวันทาการซื้อขายหน่ วยลงทุนใด หรือในวันหยุดทาการ ให้ถอื เป็ นการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนในวัน
ทาการซื้อขายถัดไป
บริษทั จัดการอาจเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ช่องทาง วิธกี าร และ/หรือ เงื่อนไขเกี่ยวกับการเสนอขายหน่ วยลงทุนภายหลัง
การเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรก/การรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน/การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน (แล้วแต่กรณี) รวมถึงบริการ
ใดๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง โดยเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถอื หน่วยลงทุน และถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผู้ถอื หน่วยลงทุนแล้ว
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการจะแจ้งให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันทีม่ กี ารเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผ่าน
เว็บไซด์ของบริษทั จัดการ (www.principal.th)

ศึกษารายละเอียดการเสนอขายและการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเพิ่ มเติ มในภาคผนวก 1 แนบท้าย

5. กองทุนนี้ กาหนดวิ ธีการโอนหน่ วยลงทุน และข้อจากัดการโอนไว้อย่างไร
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ในกรณีดงั ต่อไปนี้
(1) การโอนหน่วยลงทุนให้บดิ า มารดา บุตร และคู่สมรสของผูถ้ อื หน่วยลงทุน
(2) การโอนหน่วยลงทุนตามคาสั ่งศาล หรือโดยผลของกฎหมาย
(3) การโอนหน่วยลงทุนในกรณีพเิ ศษอื่นๆ ทีบ่ ริษทั จัดการเห็นสมควรและอนุมตั ใิ ห้โอนได้
ทัง้ นี้ ผู้ถือหน่ ว ยลงทุ น ที่ประสงค์จะโอนหน่ ว ยลงทุน จะต้ องกรอกแบบคาขอโอนหน่ ว ยลงทุ น ตามที่บริษัทจัดการหรือ นาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนกาหนด พร้อมทัง้ ลงลายมือชื่อผูโ้ อนและผูร้ บั โอน และยื่นคาขอโอนหน่วยลงทุนดังกล่าวพร้ อมเอกสารที่
กาหนดแก่นายทะเบียนหน่วยลงทุน พร้อมทัง้ ชาระค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะบันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุนและออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่ วยลงทุน หรือหลักฐานแสดง
สิทธิในหน่ วยลงทุนให้ผู้โอนและผู้รบั โอนหน่ วยลงทุน ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่น ายทะเบียนหน่ วยลงทุน ได้รบั คาขอโอน
หน่วยลงทุนถูกต้องสมบูรณ์
ทัง้ นี้ ผูร้ บั โอนหน่วยลงทุนจะมีสทิ ธิในฐานะผู้ถอื หน่วยลงทุนของกองทุนรวมได้ต่อเมื่อนายทะเบีย นหน่วยลงทุนได้บนั ทึกชื่อ
ผูร้ บั โอนหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว
6. ท่านจะได้รบั เงิ นปันผลหรือไม่และมีข้อจากัดในการจ่ายเงิ นปันผลแก่ผ้ถู ือหน่ วยลงทุน?
บริษัทจัดการจะดาเนินการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผู้ถือหน่ วยลงทุนอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ โดยจะจ่ายจากกาไรสะสมหรือกาไร
สุทธิ เมื่อกองทุนรวมมีกาไรสะสมหรือมีกาไรสุทธิในงวดบัญชีที่ จะจ่ายเงินปั นผล และการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวจะต้องไม่ทา
ให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมเพิม่ ขึ้นในงวดบัญชีทมี่ กี ารจ่ายเงินปั นผลนัน้ ทัง้ นี้ บริษัทจัดการจะเป็ นผู้กาหนดอัตราเงินปั น
ผลจ่ายในแต่ละปี ตามทีบ่ ริษทั จัดการพิจารณาเห็นสมควร โดยพิจารณาจากผลการดาเนินงานของกองทุ นรวม ปริมาณเงินสด
ที่ส ามารถจะจ่ายได้ นโยบายการดารงสภาพคล่ อง นโยบายการลงทุน เพิ่ม เติม และปั จ จัยอื่นๆ ตามความเหมาะสมของ
สถานการณ์ในช่วงเวลานัน้ ๆ
7. ผู้ถือหน่ วยลงทุนจะทราบข้อมู ลเกี่ยวกับมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืนหน่ วย
ลงทุนได้จากช่องทางใด
เว็บไซต์ของบริษทั จัดการ www.principal.th และ/หรือ ช่องทางอื่นทีบ่ ริษทั จัดการเห็นว่าเหมาะสม
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สิ ทธิ ของผู้ถือหน่ วยลงทุน
1. กองทุนรวมมีการออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิ ทธิ ในหน่ วยลงทุนอย่างไร
นายทะเบีย นหน่ ว ยลงทุ น จะออก “หนั งสือ รับรองสิท ธิในหน่ วยลงทุ น /ใบเสร็จรับเงิน /ใบกากับภาษี และ/หรือ เอกสาร/
ข้อความใดซึ่งไม่จากัดรูปแบบและวิธกี ารอันสามารถเป็ นหลักฐานยืนยันการทารายการสั ่งซื้อขายหน่ วยลงทุนดังกล่าวได้ ”
ทุกครัง้ ที่มีการสั ่งซื้อหรือขายคืนหน่ วยลงทุน เพื่อเป็ นการยื นยันจานวนหน่ วยลงทุนให้แก่ผถู้ ือหน่ วยลงทุน และจะจัดส่ง
หนังสือรับรองสิทธิในหน่ วยลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกากับภาษีและ/หรือเอกสาร/ข้อความใดซึ่งไม่จากัดรูปแบบและวิธีการ
อันสามารถเป็ นหลักฐานยืนยันการทารายการสั ่งซื้อ ขายหน่ วยลงทุนดังกล่าวได้ ให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทา
การนับแต่วนั ทาการถัดจากวันที่ปิดการเสนอขายหน่ วยลงทุน ครัง้ แรก หรือภายใน 4 วันทาการนับ แต่ วนั ทาการถัดจาก
วัน ที่ทารายการนัน้ ๆ ทัง้ นี้ ผู้ถือหน่ วยลงทุ น สามารถแสดงความประสงค์ขอรับหนังสือเพื่อรับรองการถือ หน่ วยลงทุน ณ
ขณะใดขณะหนึ่งได้ โดยติดต่อยังบริษัท จัดการ หรือผู้สนั บสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน อนึ่ง เอกสารหลักฐานต่ าง ๆ จะ
จัดส่งโดยทางไปรษณีย์ หรือให้ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็ นผูม้ อบให้ และ/หรือวิธกี ารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด
และเห็นว่าเหมาะสมโดยเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของผูส้ ั ่งซื้อ แล้วแต่กรณี
นายทะเบียนหน่ วยลงทุ นและ/หรือบริษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือ ของหน่ วยลงทุ นที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือ หน่ ว ย
ลงทุนและในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนทีน่ ายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ส่งให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนฉบับล่าสุดเป็ นรายการที่
เป็ นปั จจุบนั และถูกต้อง
ทัง้ นี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม เอกสาร ข้อ ความ รวมถึงวิธีการแจ้ง และ/หรือการ
ดาเนินการใดๆ เพื่อเป็ นหลักฐานการยืนยันจานวนหน่ วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยบริษทั จัดการจะแจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้าก่อนการแก้ไข/เปลี่ยนแปลง/เพิม่ เติม นัน้ ทัง้ นี้ เป็ นไปเพื่อประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ
2. ผู้ถือหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ อาจถูกจากัดสิ ทธิ ในเรื่องใดภายใต้เงื่อนไขอย่างไร
กรณีผถู้ อื หน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนรวม
บริษทั จัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนทีเ่ กินกว่า 1 ใน 3 เว้นแต่กรณีทมี่ ีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิด
ดังกล่าวมีผถู้ อื หน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผูถ้ อื หน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจานวนทีถ่ อื อยู่
สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิม่ เติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธจี ดั การ :
การแก้ไขเพิม่ เติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธกี ารจัดการจะต้องได้รบั มติโดยเสียงข้างมากของผูถ้ อื หน่วย
ลงทุนซึ่งคิดตามจานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของโครงการ
จัดการกองทุนรวม
ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้ หมด บริษทั จัดการกองทุนรวมหรือบริษทั หลักทรัพย์ทเี่ ป็ นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิ ดเผยชื่อผูถ้ อื หน่วยลงทุน (Omnibus
account) จะไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนัน้ ในส่วนทีเ่ กินกว่าหนึ่งในสามของจานวนหน่วยลงทุนที่
จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมด
3. ช่องทางและวิ ธีการที่ ผ้ถู ือหน่ วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิ ออกเสียงและดาเนิ นการใช้สิทธิ
ออกเสียงของบริษัทจัดการกองทุนเพิ่ มเติ ม
ผูล้ งทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สทิ ธิออกเสียงและดาเนินการใช้สทิ ธิออกเสียงได้ทเี่ ว็บไซต์ www.principal.th
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4. กองทุ น นี้ มี ช่ อ งทางและวิ ธี ก ารร้ อ งเรี ย นของผู้ ล งทุ น และนโยบายการระงับ ข้ อ พิ พาทโดยกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิ ธีการเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวหรือ อย่างไร
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถส่งข้อร้องเรียนมาได้ที่
• ติดต่อบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด ทีส่ ่วนกากับการปฏิบตั งิ าน
ทีอ่ ยู่ 44 อาคาร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชัน้ 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2686-9500 หรือ 0-2686-9508 หรือ 0-2686-9513 หรือทางโทรสาร 0-2657-3166
• ผูด้ ูแลผลประโยชน์ : ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
ทีอ่ ยู่ : 100 ถนนสาทรเหนือ สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : 0-2724-5265, 0-2724-5207
• สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทร. 1207
การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ
บริษัทจัดการตกลงให้มีการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุ ญาโตตุลาการ ในกรณีทบี่ ริษทั จัดการปฏิบตั ิไ ม่เป็ นไปตาม
โครงการจัดการกองทุ น เปิ ดพริน ซิเพิล ดัช นีธุ รกิจพลัง งานและธุ รกิจปิ โตรเคมีแ ละเคมีภัณฑ์ แ ละ/หรือหลักเกณฑ์ ต าม
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทีเ่ กี่ยวข้อง อันมีผลให้เกิดความเสียหาย
แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิ โตรเคมีและเคมีภัณฑ์ แล้ว ผูถ้ อื หน่วยลงทุนของกองทุน
เปิ ดพริน ซิเ พิ ล ดัช นี ธุ ร กิจ พลัง งานและธุ ร กิ จ ปิ โตรเคมีแ ละเคมีภั ณ ฑ์ สามารถน าข้ อ พิ พ าทเข้ าสู่ ก ารพิ จ ารณาตาม
กระบวนการอนุญาโตตุลาการของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้
5. การระงับข้อพิ พาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิ ธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร ?
ไม่มี
6. การวางทรัพย์สาหรับผู้ถือหน่ วยลงทุนที่ไม่มีภมู ิ ลาเนาในประเทศไทย ?
ในกรณีทผี่ ถู้ อื หน่วยลงทุนไม่มภี มิลาเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็ นอย่างอื่น บริษทั จัดการจะอ้างอิงทีอ่ ยู่ของบริษทั
จัดการเป็ นภูมลิ าเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีทตี่ ้องมีการวางทรัพย์
คาถามและคาตอบเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิ นการของกองทุนรวม
(1) รายชื่อคณะกรรมการ
• คุณจูเลียน คริสโตเฟอร์ วิเวียน พูลล์
• คุณเจสัน ลีออง ก๊อก ยิว
• คุณฮวน อีกนาซีโอ อีย์ซากีร์เร บาราโอนา
• คุณชอง ชอย วัน
• คุณวิไลพร ลิว่ เกษมศานต์
• คุณบุญศักดิ ์ เจียมปรีชา
• คุณจุมพล สายมาลา
(2) รายชื่อผู้บริหาร
• คุณจุมพล สายมาลา
• คุณแบรนดา ชู

ประธานกรรมการ (มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 7 กรกฎาคม 2564)
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ (มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 7 กรกฎาคม 2564)
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริษทั และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
ประธานเจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั ิการ
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• คุณศุภกร ตุลยธัญ
• คุณต่อ อินทวิวฒ
ั น์
• คุณปาจรีย์ บุณยัษฐิติ

ประธานเจ้าหน้าทีก่ ารลงทุน
ประธานเจ้าหน้าทีพ่ ฒ
ั นาธุรกิจ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ หัวหน้าฝ่ ายธุรกิจกองทุนสารองเลี้ยง
ชีพและกองทุนส่วนบุคคล
• คุณพรพรรณ ไพบูลย์วฒ
ั นชัย
รองกรรมการผูจ้ ดั การ หัวหน้าฝ่ ายพัฒนาธุรกิจรายย่อย
• คุณวิษณุ รุ่งขวัญศิริโรจน์
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ หัวหน้าฝ่ ายบริหารความเสีย่ ง
• คุณวนิดา ดวงพัตรา
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ หัวหน้าฝ่ ายกากับการปฏิบตั งิ าน
• คุณรัฐภูมิ บัวสาลี
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ หัวหน้าฝ่ ายกฎหมายและเลขานุการบริษทั
• คุณสุภชั นีย์ จงรักษ์ลขิ ติ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ หัวหน้าฝ่ ายพัฒนาและสนับสนุนผลิตภัณฑ์
• คุณวริษฐ์ โกบุตร
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ หัวหน้าสายงานนวัตกรรมธุรกิจ ดิจทิ ลั
• คุณจิรฐั ยา แซ่หลี
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ หัวหน้าฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
(3) จานวนกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)
มีกองทุนรวมทัง้ หมดภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท จานวน 62 กองทุน
(4) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ภายใต้การบริหารจัดการของบริษทั (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท 83,968,106,481.95 บาท
(5) คณะกรรมการพิ จารณาการลงทุน
• คุณศุภกร ตุลยธัญ, CFA

ประธานเจ้าหน้าทีก่ ารลงทุน (มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 มิถุนายน 2564)

• คุณวิศณุ รุ่งขวัญศิริโรจน์, CFA

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ หัวหน้าฝ่ ายบริหารความเสีย่ ง

• คุณชนัยกานต์ สวัสดิฤกษ์

ผูจ้ ดั การกองทุน

• คุณวิทยา เจนจรัสโชติ, CISA

ผูจ้ ดั การกองทุน

• คุณวสุชนม์ ทรายแก้ว, CFA

ผูจ้ ดั การกองทุน

• คุณวิรยิ า โภไคศวรรย์

ผูจ้ ดั การกองทุน

• คุณปุณยนุช บุณยรัตพันธุ์

ผูจ้ ดั การกองทุน

• คุณธนา เชนะกุล, CFA

ผูจ้ ดั การกองทุน

• คุณวรุณ ทรัพย์ทวีกุล

ผูจ้ ดั การกองทุน

• คุณชาตรี มีชยั เจริญยิง่

ผูจ้ ดั การกองทุน

• คุณปิ ยะศักดิ ์ ดวงบัณฑิตกุล

ผูจ้ ดั การกองทุน

• คุณประพจน์ อ้วนเจริญกุล

ผูจ้ ดั การกองทุน

• คุณสิทธิการย์ พงษ์พฒ
ั นศึกษา

ผูจ้ ดั การกองทุน

• คุณสุปรีดิ ์ สุวพันธ์

ผูจ้ ดั การกองทุน
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(6) รายชื่อผู้จดั การกองทุน
• คุณศุภกร ตุลยธัญ, CFA (มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 มิถุนายน 2564)
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2546
ประสบการณ์ทางาน
พ.ศ. 2564 - ปั จจุบนั
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2557 - 2564
พ.ศ. 2556 - 2557
พ.ศ. 2551 - 2556
พ.ศ. 2550 - 2551

ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์และการเงินระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาจิตวิทยาและสาขาสังคมวิทยา (เกียรตินิยม) จาก
Washington State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประธานเจ้าหน้าทีก่ ารลงทุน สายงานการลงทุน, บลจ. พรินซิเพิล จากัด
Assistant Managing Director – Head of Investment Research & Strategy,
บลจ. บัวหลวง จากัด
Executive Director – Head of Asset Allocation & Fund of Funds, บลจ. ไทย
พาณิชย์ จากัด
Assistant Vice President - ตราสารทุนต่างประเทศ, บลจ. วรรณ จากัด
ผูจ้ ดั การกองทุน – การลงทุนตราสารหนี้ไทยและกลยุทธ์การลงทุนตราสารหนี้ใน
ภูมภิ าคอาเซียน, บลจ. อเบอร์ดนี สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จากัด
นักเศรษฐศาสตร์ วิจยั และกลยุทธ์เศรษฐศาสตร์มหภาค, บล. ทิสโก้ จากัด

• คุณชาตรี มีชยั เจริญยิ่ ง
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2554 – 2555
พ.ศ. 2548 – 2552
ประวัตกิ ารทางาน
พ.ศ. 2561 - ปั จจุบนั
พ.ศ. 2560 - 2561
พ.ศ. 2559 - 2560
พ.ศ. 2557 - 2558
พ.ศ. 2555 - 2557
พ.ศ. 2552 - 2554

ปริญญาโท MSC QUANTITATIVE FINANCE LANCASTER UNIVERSITY
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการธนาคารและการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผูจ้ ดั การกองทุน บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด
ผูจ้ ดั การกองทุนฝ่ ายลงทุนต่างประเทศ บลจ. ไทยพาณิชย์ จากัด
นักวิจยั ฝ่ ายการลงทุนตราสารทุน บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด
วาณิชธนากร ฝ่ ายวาณิชธนกิจ ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
นักวิเคราะห์ PORTFOLIO MANAGEMENT ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
นักวิเคราะห์ FPRI ADVISORY CO LTD (ปั จจุบนั คือมูลนิธสิ ถาบันวิจยั
นโยบายเศรษฐกิจการคลัง)

• คุณปุณยนุช บุณยรัตพันธุ์
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2556 - 2557
ปริญญาโท Finance มหาวิทยาลัย Lancaster
พ.ศ. 2549 - 2553
ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ทางาน
พ.ศ. 2560 - ปั จจุบนั
ผูจ้ ดั การกองทุน บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด
พ.ศ. 2559 - 2560
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกองทุน บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กสิกรไทย จากัด
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิ โตรเคมีและเคมีภัณฑ์
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พ.ศ. 2557 - 2558

นักวิเคราะห์การลงทุน บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กสิกรทย จากัด

• คุณสิ ทธิ การย์ พงษ์พฒ
ั นศึกษา, CFA
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2553
ประวัตกิ ารทางาน
พ.ศ. 2564 - ปั จจุบนั
พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2556
• คุณสุปรีด์ ิ สุวพันธ์, CFA
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2554 – 2555
พ.ศ. 2549 - 2553
ประสบการณ์ทางาน
พ.ศ. 2564 - ปั จจุบนั
พ.ศ. 2560 - 2564
พ.ศ. 2557 - 2560
พ.ศ. 2555 - 2557
•

ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการ
จัดการ (หลักสูตรนานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผูจ้ ดั การกองทุน ส่วนตราสารทุน บลจ. พรินซิเพิล จากัด
ผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายกองทุนส่วนบุคคล บล. กรุงศรี จากัด (มหาชน)
ผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายคราสารทุน บลจ. วรรณ จากัด
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายตราสารทุน บลจ. วรรณ จากัด
ผูช้ ่วยนักวิเคราะห์ บริษทั ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

ปริญญาโท Investment Management, University of Reading, U.K.
ปริญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผูจ้ ดั การกองทุน, บลจ. พรินซิเพิล จากัด
ผูจ้ ดั การกองทุน, บลจ. เดนาลี เพรสทีจ จากัด
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกองทุน, บลจ. กสิกร จากัด
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกองทุน, บล. ฟิ ลลิป จากัด

คุณปฐมพงษ์ เรืองคณารักษ์
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2554 - 2558
ประสบการณ์ทางาน
พ.ศ. 2564 - ปั จจุบนั

ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายตราสารทุน, บลจ. พรินซิเพิล จากัด, ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกองทุน
ฝ่ ายตราสารทุน (ส.ค. - พ.ย. 2564)
พ.ศ. 2560 - 2564
นักวิเคราะห์ ฝ่ ายตราสารทุน บลจ.ไทยพาณิชย์ จากัด
(7) รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2626-7777
และผูส้ นับสนุนการขายและรับซื้อคืนที่บริษทั จัดการแต่งตัง้
(8) ใครเป็ นนายทะเบียนหน่ วยลงทุน ?
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด โทรศัพท์ 0-2686-9595
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(9) ใครเป็ นผู้ดูแลผลประโยชน์ ?
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2724-5490, 0-2724-5207
นอกจากหน้าทีต่ ามทีก่ าหนดไว้ในสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ยงั มีหน้าทีต่ ามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ของ
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนด้วย
(10) ใครเป็ นผู้สอบบัญชี ?
ชื่อ : นางสาว สุมาลี รีวราบัณฑิต
ชื่อ : นางสาว รัตนา จาละ
ชื่อ : นาง นงลักษณ์ พุ่มน้อย
ช่องทางที่ ผ้ลู งทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่ มเติ มเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด
โทรศัพท์ 0-2686-9500 หรือ 0-2686-9595 หรือทางโทรสาร 0-2657-3166
Website : www.principal.th
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ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อ หรือผู้ถือหน่ วยลงทุน หรือกองทุนรวม
ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน
รวม*
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทัง้ หมดที่ประมาณการ
ได้ (ร้อยละต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ)**
o ค่าธรรมเนียมการจัดการ
o ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์
o ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่ วยลงทุน
o ค่าใช้จ่ายอื่น**
o โฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย
- ในช่วงเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรก
- หลังการเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรก
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการไม่ได้
o ค่าสอบบัญชี
o ค่าใช้จ่ายอื่น

รอบบัญชี (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สิน ต่อปี )
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ม.ค. ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ม.ค. ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ม.ค.
อัตราตามที่ระบุไว้
2564 - 31 ธ.ค. 2564 2563 - 31 ธ.ค. 2563 2562 - 31 ธ.ค. 2562
ในโครงการ
เก็บจริง*,**
เก็บจริง*,**
เก็บจริง*,**
ไม่เกินร้อยละ 2.14

0.545

0.544

0.544

ไม่เกินร้อยละ 0.49

0.482

0.481

0.481

ไม่เกินร้อยละ 0.06
ไม่เกินร้อยละ 0.13
ไม่เกินร้อยละ 2.14

0.020
0.043
ไม่มี

0.020
0.043
ไม่มี

0.020
0.043
ไม่มี

ไม่เกินร้อยละ 1.07
ไม่เกินร้อยละ 1.07

ไม่มี
ไม่มี
0.039
0.034
0.005

ไม่มี
ไม่มี
0.04
0.036
0.004

ไม่มี
ไม่มี
0.035
0.031
0.004

0.584

0.584

0.579

0.06

0.03

0.09

ตามที่จ่ายจริง
ตามที่จ่ายจริง

รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทัง้ หมด**
(ค่าใช้จ่ายทัง้ หมดทัง้ ที่ประมาณการได้และประมาณการ
ไม่ได้)
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์

ตามที่จ่ายจริง

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่นื ใดในทานองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว
** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆที่เกิดขึน้ จากการซื้อขายหลักทรัพย์

ค่าธรรมเนี ยมที่เรียกเก็บจากผู้สั ่งซื้อหรือผู้ถือหน่ วยลงทุน
o
o
o
o
o
o

•
•
•

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วย
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมในกรณีทผี่ ถู้ อื หน่วยลงทุนร้องขอให้
นายทะเบียนดาเนินการใดๆ ให้เป็ นกรณีพเิ ศษ

ร้อยละของมูลค่าหน่ วยลงทุน
อัตราตามที่ระบุไว้ในโครงการ
เก็บจริง
ไม่เกินร้อยละ 0.54
0.50
ไม่เกินร้อยละ 0.54
ยกเว้น
ไม่มี
ไม่มี
ตามอัตราทีธ่ นาคารเรียกเก็บ
ตามอัตราทีธ่ นาคารเรียกเก็บ
ตามอัตราทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน : ร้อยละ 18.10
Port Folio Duration : ผลขาดทุนสูงสุดในช่วง 5 ปี (Maximum Drawdown) : ร้อยละ -44.92

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิ โตรเคมีและเคมีภัณฑ์

17

ตารางรายละเอียดค่านายหน้ าซื้อขายหลักทรัพย์
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

อันดับ

ค่านายหน้ าจากการ
ซื้อขายหลักทรัพย์
(หน่ วย : บาท)

รายชื่อบริษทั นายหน้ า

ร้อยละของค่า
นายหน้ าทัง้ หมด

1

บริษทั หลักทรัพย์ ธนชาต จากัด (มหาชน)

287,032.38

38.87

2

บริษทั หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

205,303.52

27.80

3

บริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

165,217.76

22.37

4

บริษทั หลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)

45,666.39

6.18

5

บริษทั หลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จากัด

35,270.76

4.78

738,490.81

100.00

รวมค่านายหน้ าทัง้ หมด

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
มูลค่าตามราคาตลาด
(บาท)*

% NAV

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ
หุน้ สามัญ / จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
หมวด พลังงานและสาธารณูปโภค

1,097,377,304.48

90.78

95,663,260.75

7.91

7,979,400.00

0.66

8,945,756.95

0.74

หนี้สนิ อื่น

(1,096,450.49)

(0.09)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

1,208,869,271.69

100.00

หมวด ปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์
หมวด กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
เงินฝากธนาคาร
อื่น ๆ

หมายเหตุ :

*

มูลค่าตามราคาตลาดทีร่ วมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิ โตรเคมีและเคมีภัณฑ์
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รายงานสรุปจานวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝากหรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ของกองทุนรวม
มูลค่าตาม
กลุ่มของตราสาร

ราคาตลาด

% NAV

(บาท)*
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ
- ตราสารภาครัฐไทย

- ไม่มี -

- ไม่มี -

- ตราสารภาครัฐต่างประเทศ

- ไม่มี -

- ไม่มี -

8,945,756.95

0.74

- ไม่มี -

- ไม่มี -

- ไม่มี -

- ไม่มี -

(ข) ตราสารทีธ่ นาคารทีม่ กี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษทั เงินทุน
เป็ นผู้ออก ผูส้ งจ่
ั ่ าย ผูร้ บั รอง ผูร้ บั อาวัล ผูส้ ลักหลัง หรือ ผูค้ ้าประกัน
(ค) ตราสารทีม่ อี นั ดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับทีส่ ามารถลงทุนได้ (investment grade)
(ง) ตราสารทีม่ อี นั ดับความน่ าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ากว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้
(investment grade) หรือตราสารทีไ่ ม่ได้รบั การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
สัดส่วนเงินลงทุนขัน้ สูง (upper limit) ที่บริษทั จัดการคาดว่าจะลงทุนในตราสารกลุ่ม (ง)=15%
ของ NAV
หมายเหตุ :* มูลค่าตามราคาตลาดทีร่ วมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว
รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่ าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
ประเภท

1 เงินฝากธนาคาร
หมายเหตุ :

ผูอ้ อก
ธนาคาร สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด
(ไทย) จากัด(มหาชน)
*1

ผูค้ ้า/
ผูร้ บั รอง/
ผูส้ ลักหลัง

วันครบ
กาหนด

อันดับ
ความ
น่าเชื่อถือ

-

-

A-

จานวนเงินต้น/
มูลค่าหน้าตั ๋ว

มูลค่าตาม
ราคาตลาด *1

8,943,506.32

8,945,756.95

มูลค่าตามราคาตลาดทีร่ วมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิ โตรเคมีและเคมีภัณฑ์
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ผลการดาเนิ นงานของกองทุนรวม
นับจากวัน
ผลการดาเนิ นงานสิ้นสุด
เริ่ม
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2564
โครงการ
(21 ส.ค. 51)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล
ดัชนีธุรกิจพลังงานและ
ธุรกิจปิ โตรเคมีและ
เคมีภณ
ั ฑ์
ตัวชี้วดั (Benchmark)

ผลการดาเนิ นงานย้อนหลัง (ร้อยละต่อปี )
3 เดือน
(17 ก.ย. 64)

6 เดือน
(25 มิ.ย. 64)

1 ปี
(25 ธ.ค. 63)

3 ปี
(28 ธ.ค. 61)

5 ปี
(30 ธ.ค. 59)

10 ปี
(30 ธ.ค. 54)

12.9102*

12.5275

12.1946

11.9748

12.4948

15.6783

13.6459

6.44%

2.25%

6.06%

9.55%

3.84%

7.26%

5.31%

n/a

2.56%

6.05%

11.96%

5.23%

7.44%

6.00%

หมายเหตุ : - เอกสารการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จดั ทาตามมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบริษทั จัดการลงทุน
- ตัวชี้วดั (Benchmark) อัตราผลตอบแทนรวมของดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์
* NAV ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2564
- ผลการดาเนินงานในอดีต มิได้เป็ นสิง่ ยืนยันถึงผลการดาเนิ นงานในอนาคต

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิ โตรเคมีและเคมีภัณฑ์
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ภาคผนวก 1
1. รายละเอียดการเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรก
ผูส้ ั ่งซื้อจะต้องเปิ ดบัญชีกองทุนกับบริษทั จัดการไว้ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อทารายการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนทุกกองทุนภายใต้การบริหารของบริษทั จัดการ โดยผูส้ ั ่งซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ใน
คาขอเปิ ดบัญชีกองทุนอย่างถูกต้องและตามความจริง พร้อมทัง้ แนบเอกสารประกอบการเปิ ดบัญชี (บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิในการพิจารณาเรียกเอกสารหลักฐานอื่นๆ ตามทีเ่ ห็นสมควร) ดังนี้
1.1 กรณีบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
(1) สาเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรประจาตัวข้ าราชการ หรือ สาเนาบัต รประจาตัว พนั กงาน
รัฐวิสาหกิจ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
ในกรณีที่ใช้สาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ หรือสาเนาบัตรประจาตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ ต้องแนบสาเนา
ทะเบียนบ้านพร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องเป็ นเอกสารหลักฐานเพิม่ เติมด้วย
ในกรณี ที่เป็ น ผู้เยาว์ ที่ย ังไม่ ได้บรรลุนิ ติภาวะ ให้ใช้เอกสารหลักฐานเป็ นส าเนาทะเบีย นบ้ านของผู้เยาว์
พร้อมทัง้ เอกสารหลักฐานทีก่ ล่าวมาในวรรคหนึ่งและวรรคทีส่ องข้างต้นของบิดาหรือมารดาของผูเ้ ยาว์
(2) สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ในกรณีที่มคี วามประสงค์จะรับเงินคืนในส่วนที่ไม่ได้รบั การจัดสรร หรือ
การรับเงินปั นผล โดยการโอนเข้าบัญชี) พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
(3) สาเนาเอกสารแสดงตนอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการเห็นสมควร
1.2 กรณีบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว
(1) สาเนาใบต่างด้าวหรือสาเนาหนังสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
(2) สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ในกรณีที่มีความประสงค์จะรับเงิน คืนในส่วนที่ไม่ได้รบั การจัดสรร หรือ
การรับเงินปั นผล โดยการโอนเข้าบัญชี) พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
(3) สาเนาเอกสารแสดงตนอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการเห็นสมควร
1.3 กรณีคณะบุคคล
(1) สาเนาหนังสือจัดตัง้ คณะบุคคล
(2) หนังสือแสดงความยินยอมของคณะบุคคลทุกท่านทีแ่ ต่งตัง้ ผูม้ อี านาจดาเนินการแทน
(3) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของคณะบุคคลทุกท่าน
(4) สาเนาบัตรประจาตัวผูเ้ สียภาษีในนามคณะบุคคล (ในกรณีทมี่ คี วามประสงค์ให้หกั ภาษี ณ ทีจ่ ่าย)
(5) สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ในกรณีที่มีความประสงค์จะรับเงินคืนในส่วนที่ไม่ได้รบั การจัดสรร หรือ
การรับเงินปั นผล โดยการโอนเข้าบัญชี)
ทัง้ นี้ เอกสารตามข้อ (1) (2) (4) และ (5) ต้องลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง โดยมีผมู้ อี านาจลงนามแทนนิติบคุ คล
นัน้ พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ส่วนเอกสารตามข้อ (3) ต้องลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยคณะบุคคลแต่
ละราย
1.4. กรณีนิตบิ ุคคลทีจ่ ดทะเบียนในประเทศไทย
(1) สาเนาหนังสือรับรองนิตบิ ุคคลทีอ่ อกโดยกระทรวงพาณิชย์ ทีอ่ อกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันสั ่งซื้อหน่วยลงทุน
(2) ตัวอย่างลายมือชื่อผูม้ อี านาจลงนามแทนนิตบิ ุคคลและเงื่อนไขในการลงนาม
(3) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูม้ อี านาจลงนามแทนนิตบิ ุคคล
(4) สาเนาบัตรประจาตัวผูเ้ สียภาษี
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(5) หนังสือมอบอานาจ (ในกรณีที่ผูม้ อี านาจลงนามแทนนิตบิ ุคคลไม่ได้เป็ นกรรมการผู้มอี านาจลงนามที่ระบุใน
หนังสือรับรองนิตบิ คุ คล)
(6) หนังสือแสดงการจดทะเบียนนิตบิ ุคคล สาหรับนิตบิ ุคคลทีม่ ไิ ด้จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์
(7) สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ในกรณีที่มีความประสงค์จะรับเงิน คืนในส่วนที่ไม่ได้รบั การจัดสรร หรือ
การรับเงินปั นผล โดยการโอนเข้าบัญชี)
ทัง้ นี้ เอกสารตามข้อ (1) (2) (4) (5) (6) และ (7) ต้องลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง โดยมีผู้มอี านาจลงนามแทน
นิติบุคคลนัน้ พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ส่วนเอกสารตามข้อ (3) ต้องลงนามรับรองสาเนาถู กต้องโดยผู้มี
อานาจลงนามแทนนิตบิ ุคคลแต่ละราย
1.5. กรณีนิตบิ ุคคลทีจ่ ดทะเบียนในต่างประเทศ
(1) สาเนาหนังสือสาคัญการจัดตัง้ บริษทั
(2) หนังสือบริคณห์สนธิ
(3) ข้อบังคับ
(4) หนังสือรับรองทีอ่ อกไม่เกิน 12 เดือนก่อนวันสั ่งซื้อหน่วยลงทุน
(5) ตัวอย่างลายมือชื่อผูม้ อี านาจลงนามแทนนิตบิ ุคคลและเงื่อนไขในการลงนาม
(6) สาเนาใบต่างด้าวหรือหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผูม้ อี านาจลงนามแทนนิตบิ ุคคล
(7) หนังสือมอบอานาจ (ในกรณีที่ผมู้ อี านาจลงนามแทนนิตบิ ุคคลไม่ได้เป็ นกรรมการผู้มอี านาจลงนามที่ระบุใน
หนังสือรับรองนิตบิ ุคคล)
(8) สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ในกรณีที่มีความประสงค์จะรับเงินคืนในส่ วนที่ไม่ได้รบั การจัดสรร หรือ
การรับเงินปั นผล โดยการโอนเข้าบัญชี)
(9) เอกสารอื่นใดทีก่ าหนดโดยบริษทั จัดการ
ทัง้ นี้ เอกสารตามข้อ (1) (2) (3) (4) (5) (7) และ (8) ต้องลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง โดยมีผูม้ ีอานาจลงนาม
แทนนิตบิ ุคคลนัน้ พร้อมประทับตราบริษทั (ถ้ามี) ส่วนเอกสารตามข้อ (6) ต้องลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้
มีอานาจลงนามแทนนิตบิ ุคคลแต่ละราย
1.6 การรับชาระ และการเก็บรักษาเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
(1) ผูส้ ั ่งซื้อหน่ วยลงทุนจะต้องชาระเงินค่าซื้อ ครัง้ เดียวเต็มจานวนที่ส ั ่งซื้อ โดยชาระเป็ นเงินสด เงินโอน เช็ค
ดราฟต์ หรือคาสั ่งหักบัญชีธนาคาร หรือวิธอี ่นื ใดทีบ่ ริษทั จัดการยอมรับ โดยผูส้ ั ่งซื้อจะต้องลงวันทีต่ ามวันที่
ทีส่ ั ่งซื้อและขีดคร่อมเฉพาะสั ่งจ่ายในนาม “บัญ ชีจองซื้อกองทุน บลจ.พรินซิเพิล จากัด” โดยระบุช่อื ที่อยู่
และหมายเลขโทรศัพ ท์ ข องผู้ ส ั ่งซื้ อ ลงบนด้ า นหลัง ของเช็ ค เพื่ อ ความสะดวกในการติ ด ต่ อ และเพื่ อ
ผลประโยชน์ของผูส้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุน
กรณี ส ั ่งซื้อ ด้วยวิธีอ่ืน ที่มิใช่ เงิน สด ผู้ ส ั ่งซื้อจะต้ อ งลงวัน ที่ให้บริษัท จัดการสามารถเรียกเก็บเงิน ได้ก่อ น
ระยะเวลาการเสนอขายครัง้ แรกจะสิ้นสุดลง ซึ่ง “บัญ ชีจองซื้อกองทุ น บลจ.พรินซิเพิล จากัด” เป็ น บัญ ชี
กระแสรายวัน มีดงั ต่อไปนี้
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) สาขาสีลม เลขทีบ่ ญ
ั ชี 118-3-25977-7
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) สาขาถนนสาทร เลขทีบ่ ญ
ั ชี 101-3-01170-3
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) สาขาสวนพลู เลขทีบ่ ญ
ั ชี 064-1-06299-5
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) สาขาถนนสาทร เลขทีบ่ ญ
ั ชี 170-6-01355-8
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ธนาคารซิต้แี บงก์ สานักงานใหญ่ เลขทีบ่ ญ
ั ชี 0-800464-153
(2) หลังจากที่บริษัทจัดการ ผู้สนับ สนุ นการขายหรือรับซื้อคืน หน่ วยลงทุ น (ถ้ามี) ผู้จดั จาหน่ าย (ถ้ามี) หรือ
ตัวแทน (ถ้ามี) ได้รบั การสั ่งซื้อหน่ วยลงทุน พร้อมทัง้ เงินค่าซื้อหน่ วยลงทุนจากผู้ส ั ่งซื้อแล้ว บริษทั จัดการ
ผู้สนับสนุ นการขายหรือรับ ซื้อคืนหน่ วยลงทุน (ถ้ามี) ผู้จดั จาหน่ าย (ถ้ามี) หรือตัว แทน (ถ้ามี) จะออก
สาเนาใบคาสั ่งซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผสู้ ั ่งซื้อไว้เป็ นหลักฐาน
(3) ในกรณีทผี่ ู้ส ั ่งซื้อหน่ วยลงทุนชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็ นเช็ค หรือดราฟต์ ซึ่งไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้
ในวันทีส่ ั ่งซื้อ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม บริษทั จัดการจะถือว่าผูส้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุนทาการสั ่งซื้อหน่วยลงทุนใน
วันทาการทีส่ ามารถเรียกเก็บเงินได้
ในกรณีที่วนั ทาการที่สามารถเรีย กเก็บเงินได้นัน้ เป็ น วัน และ/หรือ เวลาที่ล่วงเลยจากช่วงระยะเวลาการ
เสนอขายไปแล้ว บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะระงับการซื้อหน่วยลงทุนของผูส้ ั ่งซื้อนัน้
ในกรณีที่เช็ค หรือดราฟต์ดงั กล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิ น จากธนาคารของผู้ส ั ่งซื้อ บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิทจี่ ะระงับการขายหน่วยลงทุนให้กบั ผูส้ ั ่งซื้อนัน้
(4) ในการชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ผูส้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชาระค่าหน่วยลงทุนด้วยเงินจนเต็มจานวน จะ
หักลบหนี้กับบริษทั จัดการไม่ได้ เว้นแต่ผู้ถือหน่ วยลงทุนขายคื นหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมหนึ่งเพื่อซื้อ
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ทบี่ ริษัทจัดการเป็ นผูร้ บั ผิดชอบดาเนินการ บริษทั จัดการอาจจะดาเนินการให้
มีการหักลบกลบหนี้กนั ก็ได้
(5) ผูส้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุนทีไ่ ด้ทาการสั ่งซื้อหน่ วยลงทุน และได้ชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจานวนแล้วจะ
เพิกถอนการสัง่ ซื้อ หน่ วยลงทุน และ/หรือ ขอคืน เงินค่าซื้อหน่ วยลงทุน ไม่ได้ เว้น แต่ จะได้ร ับอนุ ม ตั ิจาก
บริษทั จัดการเป็ นกรณีพเิ ศษ
(6) บริษัทจัดการจะนาเงินที่ได้ร บั จากการสั ่งซื้อหน่วยลงทุนเก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากทีบ่ ริษทั จัดการเปิ ดไว้
เพื่อการนี้ ซึ่งดอกผล (ถ้ามี) ในช่วงดังกล่าวทัง้ หมดจะนาเข้าเป็ นผลประโยชน์ของกองทุน
1.7 การจัดสรรหน่วยลงทุน
ในกรณีทกี่ ารเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรกมีผสู้ ั ่งซื้อไม่เกินเงินทุนจดทะเบียนของโครงการ ผูส้ ั ่งซื้อหน่ วยลงทุ น
จะได้รบั การจัดสรรหน่ วยลงทุนตามจานวนที่ส ั ่งซื้อ หลังจากทีบ่ ริษัทจัดการได้รบั ชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็ม
จานวนแล้ว โดยจานวนหน่วยลงทุนที่ผสู้ ั ่งซื้อจะได้รบั การจัดสรรจะคานวณจากจานวนเงินค่าซื้อหน่ วยลงทุนที่
ได้รบั ชาระหารด้วยราคาเสนอขายหน่ วยลงทุน ครัง้ แรก โดยจานวนหน่ วยลงทุนที่ ได้รบั จัดสรรจะคานวณเป็ น
ทศนิยม 4 ตาแหน่ง
ในกรณีทมี่ ีการสั ่งซื้อหน่วยลงทุนเกินกว่าเงินทุนจดทะเบียนของโครงการ การจัดสรรหน่ วยลงทุนให้อยู่ในดุ ลย
พินจิ ของบริษทั จัดการ โดยใช้หลักการ “สั ่งซื้อก่อน ได้ก่อน” ตามวันและเวลาทีผ่ ู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน
หน่ วยลงทุน ได้รบั ใบคาสั ่งซื้อ หน่ วยลงทุน พร้อมเงิน ค่าซื้อเต็ม จานวน ในกรณี ที่ส ั ่งซื้อ พร้อมกัน และมีห น่ ว ย
ลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหน่ วยลงทุนให้แก่ผู้ส ั ่งซื้อตามสัดส่วนจานวน
หน่วยลงทุนทีส่ ั ่งซื้อ (Pro Rata) ทัง้ นี้ บริษทั จัดการสงวนสิทธิทจี่ ะจัดสรรหรือไม่จดั สรรหน่วยลงทุนบางส่วนหรือ
ทัง้ หมดก็ได้ โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สิทธิของผูถ้ อื หน่วยลงทุนจะเกิดขึน้ หลังจากทีน่ ายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บนั ทึกข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุนของผู้
สั ่งซื้อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่ วยลงทุ นแล้วเท่ านัน้ โดยนายทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิใน
หน่วยลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกากับภาษีให้แก่ผู้ส ั ่งซื้อหน่วยลงทุน โดยทางไปรษณีย์ ภายใน 15 วันทาการนับ
แต่วนั ทาการถัดจากวันสิน้ สุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
1.8 การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
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บริษัท จัดการจะคืนเงิน ค่ าซื้อหน่ วยลงทุน ให้แก่ ผู้ ส ั ่งซื้อ หน่ ว ยลงทุ น ในกรณี ต่ างๆ ภายใต้เงื่อ นไขที่กาหนด
ดังต่อไปนี้
(1) กรณีที่การสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนในการเสนอขายนัน้ ไม่ได้รบั การจัดสรรหน่วยลงทุน ไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วน
นอกเหนือจากกรณีตาม (2) ข้างล่าง
บริษั ท จัดการจะดาเนิ น การจัดส่ ง เงิน ค่ าซื้อ หน่ ว ยลงทุ น คืน ให้แ ก่ ผู้ซ้ื อ หน่ ว ยลงทุ น โดยการน าฝากเงิน
ดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ส ั ่งซื้อหน่ วยลงทุน หรือชาระเป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพาะให้แก่ผู้ส ั ่งซื้อภายใน 1
เดือนนับตัง้ แต่วนั ทาการถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรกตามสัดส่วนของเงิน
ค่าซื้อ หน่ ว ยลงทุ น อนึ่ ง สาหรับดอกเบี้ยหรือ ผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึ้น จากเงิน ที่ได้รบั จากการสั ่งซื้อ
หน่วยลงทุน (ถ้ามี) บริษทั จัดการจะนารวมเข้าเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุน
(2) ในกรณีทมี่ กี ารจัดสรรหน่ วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่าหนึ่งในสาม ของจานวน
หน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ ายได้แล้วทัง้ หมด หรือในกรณีทบี่ ริษัทจัดการต้องยุตโิ ครงการหลังจากสิน้ สุดระยะเวลา
การเสนอขายครัง้ แรกเนื่องจากไม่สามารถจาหน่ ายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนได้ถงึ 35 ราย หรือขายหน่วย
ลงทุนให้แก่ประชาชนได้ถึง 35 ราย แต่มมี ูลค่าหน่วยลงทุน ทีข่ ายได้แล้วทัง้ หมดต่ ากว่า 50 ล้านบาท หรือ
ขายหน่ วยลงทุนให้แก่ประชาชนได้ถึง 35 ราย แต่มีมูล ค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทัง้ หมดต่ ากว่า 1,000
ล้านบาท และบริษทั จัดการประสงค์จะยุตโิ ครงการหลังจากสิน้ สุดระยะเวลาเสนอขายครัง้ แรก
บริษัทจัดการจะดาเนิน การจัดส่งเงินค่าซื้อหน่ วยลงทุนพร้อมผลประโยชน์ ใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากเงิน ที่ได้รบั
จากการจาหน่ายหน่ วยลงทุน (ถ้ามี) โดยการนาฝากเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ส ั ่งซื้อหน่ วยลงทุน
หรือ ช าระเป็ นเช็ คขีดคร่ อ มเฉพาะให้ แ ก่ ผู้ ส ั ่งซื้ อ ภายใน 1 เดื อ นนั บ ตัง้ แต่ ว ัน ท าการถั ด จากวัน สิ้น สุ ด
ระยะเวลาการเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรกตามสัดส่วนของเงินค่าซื้อหน่ วยลงทุน และหากบริษทั จัดการ
ไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกาหนดเวลาดังกล่าวได้อนั เนื่องจากความผิดพลาดของบริษัท
จัดการเอง บริษทั จัดการจะชาระดอกเบี้ยในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 7.50 ต่อปี นับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันทีค่ รบ
กาหนดเวลาดังกล่าว ทัง้ นี้ เว้นแต่สานักงาน จะพิจารณาผ่อนผัน สั ่งการเป็ นอย่างอื่น
1.9 เงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน
บริษทั จัดการและ/หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิทจี่ ะปฏิเสธ และ/หรือระงับการ
สั ่งซื้อหน่วยลงทุนทัง้ หมดหรือบางส่วน ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) กรณี ที่การสั ่งซื้อ หน่ ว ยลงทุ น นั ้น มีผ ลท าให้ จ านวนหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น เปิ ดพริน ซิเพิ ล ดัช นี ธุ รกิ จ
พลังงานและธุรกิจปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์ เกินกว่าจานวนหน่วยลงทุนของโครงการตามทีไ่ ด้รบั อนุ มตั ิจาก
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(2) กรณีเอกสารหรือข้อมูลที่บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุ นการขายหรือ รับซื้อคืนหน่ วยลงทุนได้รบั จากผู้
สั ่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็ นจริงหรือไม่ครบถ้วน
(3) กรณี บริษัท จัดการและ/หรือผู้สนั บสนุ นการขายหรือ รับซื้อ คืน หน่ วยลงทุ นเกิดข้อสงสัยว่าการซื้อ หน่ ว ย
ลงทุนของผูส้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น อาจเป็ นการฟอกเงิน เป็ นต้น
(4) กรณีอ่นื ใดทีบ่ ริษทั จัดการเห็นสมควร เช่น ในกรณีทบี่ ริษัทจัดการเห็นว่าเป็ นประโยชน์ต่อกองทุนรวมหรือผู้
ถือหน่ วยลงทุน หรือกรณีที่การสั ่งซื้อหน่วยลงทุนอาจก่อให้เกิดปั ญหาในการบริหารกองทุนหรือก่อให้เกิด
ผลเสีย หายต่ อกองทุน เป็ นต้น ทัง้ นี้ เพื่อเป็ น การรักษาผลประโยชน์ข องกองทุน ผู้ ถือหน่ ว ยลงทุ น และ
ชื่อเสียงของบริษทั จัดการเป็ นหลัก
(5) กรณีที่มีผสู้ ั ่งซื้อหน่ วยลงทุนจนอาจทาให้การจัดสรรหน่ วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใด
เกินกว่าหนึ่งในสามของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมด
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บริษัท จัดการจะถือ ว่าผู้ถือ หน่ วยลงทุน ได้ศึกษา เข้าใจ และยินดีที่จะปฏิบตั ิต ามนโยบาย รายละเอีย ด และ
วิธกี ารเงื่อนไขต่างๆทีก่ าหนดในโครงการนี้แล้ว
ทัง้ นี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุ นรวมหรือวิธกี ารจัดการกองทุนรวม
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงวัน เวลาทาการขายหรื อรับซื้อคืนหน่ วยลงทุ น และวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง โดยถือว่ า
ได้รบั ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่ ว ยลงทุ นแล้ว ทัง้ นี้ จะต้ องได้รบั ความเห็นชอบจากส านั กงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ก่อน
2. รายละเอียดการเสนอขายหน่ วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก
2.1 วิธกี ารขอรับหนังสือชี้ชวน ใบคาสั ่งซื้อหน่วยลงทุน ใบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน
ผู้ส นใจลงทุ น ในหน่ วยลงทุ น ของกองทุ น สามารถติดต่ อขอรับ หนั งสือชี้ช วนส่ วนสรุปข้อ มู ลส าคัญ หนั งสือ ชี้ ช วน
ส่วนข้อมูลโครงการ ใบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน ใบคาสั ่งซื้อหน่ วยลงทุน ได้ทที่ ี่ทาการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ/
หรือสถานที่ ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน ในวัน และเวลาทาการตามปกติของบริษัท จั ดการ
หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน รวมถึงเรียกข้อมูลผ่านเว็บไซด์ของบริษทั จัดการ (www.principal.th)
2.2 วิธกี ารสั ่งซื้อหน่วยลงทุน
2.2.1. การกาหนดราคาขายหรือราคาสั ่งซื้อหน่วยลงทุน
การกาหนดราคาหน่วยลงทุนทีเ่ สนอขายหลังจากที่มกี ารปิ ดการเสนอขายครัง้ แรกไปแล้ว บริษทั จัดการจะใช้
มูลค่าหน่ วยลงทุน ณ สิน้ วันท าการขายหน่ วยลงทุน เป็ นเกณฑ์ในการคานวณราคาขายและจานวนหน่ วย
ลงทุนทีผ่ ซู้ ้ือจะได้รบั ซึ่งจะเป็ นมูลค่าหน่ วยลงทุน และราคาขายหน่ วยลงทุนทีร่ บั รองโดยผูด้ ูแลผลประโยชน์
แล้ว
ราคาขายหน่วยลงทุน =
มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิน้ วันทาการขายหน่วยลงทุน
บวกด้วย ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) (ถ้ามี)
2.2.2. วิธกี ารสั ่งซื้อหน่วยลงทุนหลังปิ ดการเสนอขายครัง้ แรก
2.2.2.1 วิธกี ารสั ่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
ก) ขัน้ ตอนและวิธกี าร
ผูส้ นใจสามารถสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนได้ทบี่ ริษทั จัดการหรือผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้า
มี) ได้ทุกวันทาการ ในเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น.
(1) ในการสั ่งซื้อ หน่ วยลงทุน ผู้ลงทุ นสามารถสั ่งซื้อหน่ วยลงทุ นได้ โดยกรอกรายละเอีย ด
ต่างๆ ในใบคาสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนให้ถูกต้ องครบถ้วนและชัดเจน โดยผู้ลงทุนจะต้องชาระ
เงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจานวน ณ บริษัทจัดการ หรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน
(ถ้ามี) โดยไม่กาหนดจานวนขัน้ ต่า
ทัง้ นี้ หากเป็ นการสั ่งซื้อ ในครัง้ แรกของผู้ลงทุ น ผู้ลงทุน จะต้ องสั ่งซื้ อหน่ ว ยลงทุ น เป็ น
มูลค่าไม่ต่ากว่า 1,000 บาท (หนึ่งพันบาท) เป็ นมูล ค่าทีร่ วมค่าธรรมเนียมการขายหน่ วย
ลงทุนแล้ว (ถ้ามี)
บริษทั จัดการอาจยกเว้นมูลค่าขัน้ ต่าสาหรับการสั ่งซื้อหน่วยลงทุนครัง้ แรกข้างต้นให้กบั ผู้
ลงทุ น บางรายได้ โดยบริษั ท จัดการไม่ จาเป็ น ต้ อ งประกาศให้ท ราบล่ ว งหน้ า ทัง้ นี้ ใ ช้
สาหรับการส่งเสริมการขายเท่านัน้
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(2) ผูส้ ั ่งซื้อจะต้องชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมทัง้ จานวนให้แก่บริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน โดยกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบคาสั ่งซื้อหน่ วย
ลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วนชัดเจน
(3) ผู้ส ั ่งซื้อหน่ วยลงทุ นที่มีถิ่น ฐานอยู่ ในประเทศต่าง ๆ จะต้ องเป็ น ผู้รบั ภาระในเรื่อ งของ
ข้อกาหนด กฎระเบีย บ และภาษี ต่ าง ๆ ที่เกี่ย วเนื่ องกับการลงทุ น ในหน่ วยลงทุ น ของ
กองทุนเอง
(4) ในกรณีทผี่ ูส้ ั ่งซื้อได้ส่งคาสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนและเอกสารหลักฐานของผู้ส ั ่งซื้อพร้อมรับรอง
สาเนาถู กต้ อ ง (ถ้ ามี) ให้ แ ก่ บริ ษัท จัดการ หรือผู้ ส นั บสนุ น การขายหรือ รับซื้อ คืน ทาง
โทรสาร และ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถยืนยันแหล่งทีม่ าได้ ผู้ส ั ่งซื้อตกลงส่ง
ต้นฉบับเอกสารทุกฉบับให้แก่บริษทั จัดการ หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนภายใน
7 วัน นั บแต่ วนั ที่มีการส่ง คาสั ่งซื้อ ทางโทรสารและ/หรือ ช่อ งทางอิเล็กทรอนิกส์อ่ืน นั น้
ทัง้ นี้ หากปรากฎในภายหลังว่ าข้ อ ความหรือ ข้อ มู ล ตามเอกสารที่ ไ ด้ร ับ และเอกสาร
ต้น ฉบับไม่ต รงกัน หรือ บริษัท จัดการ หรือผู้ส นับ สนุ นการขายหรือรับซื้อ คืน ไม่ไ ด้ร ับ
เอกสารต้นฉบับ และบริษัทจัดการ หรือผู้ส นับสนุ นการขายหรือรับซื้อ คืนได้ดาเนิน การ
ตามข้อมูลทีไ่ ด้รบั ทางโทรสารและ/
หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อ่นื นัน้ แล้ว บริษทั จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืนจะถือว่าผูส้ ั ่งซื้อได้ให้ความเห็นชอบในการดาเนินการตามข้อมูลทีไ่ ด้รบั ทาง
โทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อ่นื นัน้ แล้ว
ทัง้ นี้ หากข้อ มู ล ที่ได้ร ับไม่ ช ัดเจนหรือ ไม่ ครบถ้ วน และบริษัท จัดการ หรือ ผู้ส นั บสนุ น
การขายหรือ รับ ซื้ อ คืน ได้แ จ้ง ให้ ผู้ส ั ง่ ซื้อ ทราบแต่ ไม่ ไ ด้ร ับ การแก้ ไขหรือ ยืน ยัน จากผู้
สั ่งซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น บริษั ท จัด การ หรือ ผู้ ส นั บ สนุ น การขายหรือ รับ ซื้อ คื น สงวนสิท ธิ ที่
จะไม่รบั คาสั ่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว
ข) การรับชาระค่าซื้อหน่วยลงทุน
(1) ผูส้ ั ่งซื้อสามารถชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนครัง้ เดียวเต็มจานวนทีส่ ั ่งซื้อ โดยชาระเป็ นเงิน
สด เงิน โอน เช็ค ดราฟต์ หรือ คาสั ่งหักบัญ ชีธ นาคารหรือ วิธีก ารอื่น ใดที่บ ริษัท จัดการ
ยอมรับ โดยผู้ส ั ่งซื้ อ จะต้ องลงวัน ที่ต ามวัน ที่ที่ส ั ่งซื้อ และขีดคร่ อ มเฉพาะสั ่งจ่ ายในนาม
“บัญชีจองซื้อกองทุน บลจ.พรินซิเพิล จากัด” โดยระบุช่อื ทีอ่ ยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของ
ผูส้ ั ่งซื้อลงบนด้านหลังของเช็ค เพื่อความสะดวกในการติดต่อ และเพื่อผลประโยชน์ของผู้
สั ่งซื้อหน่วยลงทุน
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุน
ในอนาคต โดยไม่ถือว่าเป็ นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุน ทราบ
ผ่านเว็บไซด์ของบริษทั จัดการ www.principal.th หรือช่องทางอื่นใดทีจ่ ะกาหนดต่อไป
(2) กรณี ส ั ่งซื้อ หน่ ว ยลงทุ น ด้ว ยเงิน สด เงิน โอนผ่ านเครื่อ งเอทีเอ็ม หรือ ผ่ านระบบบริการ
ธนาคารทางโทรศัพท์ หรือผ่านระบบอินเตอร์เน็ทแบ็งกิ้ง หรือ Bill Payment ของธนาคาร
ทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด
 หากการทารายการสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนก่อนเวลา 15.30 น. ในวันทาการซื้อให้ถอื เป็ น
รายการของวันทาการซื้อนัน้ ในราคาขายหน่วยลงทุนทีค่ านวณได้ ณ สิน้ วันทาการซื้อ
นัน้ ซึ่ง เป็ นราคาที่รบั รองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ แล้ว ทัง้ นี้ บริษัทจัดการจะใช้มูลค่ า
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หน่ ว ยลงทุ น ที่คานวณได้เมื่อ สิ้น วัน ท าการซื้ อ เป็ น เกณฑ์ ใ นการคานวณราคาขาย
หน่วยลงทุน โดยบริษทั จัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนตามทีร่ ะบุไว้ใน
ข้อ 23 “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ส ั ่งซื้อหรือผู้ถือหน่ วยลงทุนและ
กองทุนรวม”
การท ารายการสัง่ ซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น หลัง เวลา 15.30 น. ในวัน ท าการซื้อ ให้ถื อ เป็ น
รายการของวันทาการซื้อถัดไปในราคาขายหน่วยลงทุนที่คานวณได้ ณ สิ้นวัน ทา
การซื้อถัดไปนัน้
ทัง้ นี้ บริษั ท จัดการขอสงวนสิ ท ธิ ในการขยายเวลาในการเสนอขายหน่ ว ยลงทุ น
ดังกล่าว ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทาการนับแต่วนั ที่ได้แจ้ง
การเปลี่ย นแปลงเวลาดัง กล่ าวต่ อ ส านั ก งาน ก.ล.ต. แล้ ว โดยจะติดประกาศไว้ที่
สานักงานของบริษทั จัดการ และผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)
 ผูล้ งทุนที่ประสงค์จะใช้บริการ การชาระเงินโดยอัตโนมัติ ผ่านระบบธนาคาร จะต้อง
ยื่น หนั งสือยินยอมให้ห ักบัญ ชีเงินฝาก (ระบบ ATS) (ถ้ ามี) เพื่อช าระค่ าซื้อ หน่ ว ย
ลงทุน หลังจากบริษทั ได้ตรวจสอบความถูกต้องขอหนังสือยินยอมดังกล่าวกับธนาคาร
เจ้าของบัญ ชีแล้ว จะแจ้งให้ผู้ถือหน่ วยลงทุนที่ขอใช้บริการทราบทางไปรษณีย์ห รือ
ด้วยวิธกี ารอื่นใดให้ผูล้ งทุนทราบก่อนเริม่ ใช้บริการ
กรณีส ั ่งซื้อหน่วยลงทุนด้วยเช็คหรือดราฟท์
 การทารายการสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนก่อนเวลา เคลียร์ริ่งเช็ คของแต่ละธนาคาร ในวันทา
การซื้อให้ถือเป็ นรายการของวันทาการซื้อนัน้ ในราคาขายหน่วยลงทุนทีค่ านวณได้ ณ
สิ้น วัน ท าการซื้อ นั น้ ซึ่ง เป็ น ราคาที่รบั รองโดยผู้ดูแ ลผลประโยชน์ แ ล้ ว ทัง้ นี้ บ ริษั ท
จัดการจะใช้มู ล ค่ าหน่ วยลงทุ น ที่คานวณได้เมื่อ สิ้น วัน ท าการซื้อ เป็ น เกณฑ์ ในการ
คานวณราคาขายหน่ วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนี ยมการขายหน่ ว ย
ลงทุนตามที่ระบุไว้ในข้อ 23 “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากผูส้ ั ่งซื้อหรือผู้
ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม”
 การทารายการสั ่งซื้อหน่ วยลงทุ นหลังเวลา เคลียร์ริ่งเช็คของแต่ ละธนาคารในวันท า
การซื้อให้ถือเป็ นรายการของวันทาการซื้อถัดไปในราคาขายหน่วยลงทุนทีค่ านวณได้
ณ สิน้ วันทาการซื้อถัดไปนัน้
ทัง้ นี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการขยายเวลาในการเสนอขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ซึ่ง
บริษัทจัดการจะแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทาการนับแต่วนั ที่ได้แจ้งการเปลี่ยนแปลง
เวลาดังกล่าวต่อสานักงาน ก.ล.ต. แล้ว โดยจะติดประกาศไว้ที่สานักงานของบริษัทจัดการ
และผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)
(3) ในกรณี ที่ผู้ ส ั ่งซื้อ หน่ ว ยลงทุ น ช าระเงิน ค่ าซื้อ หน่ ว ยลงทุ น เป็ นเช็ค หรือ ดราฟต์ ซึ่ ง ไม่
สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวัน ที่ส ั ่งซื้อไม่ ว่าด้วยเหตุ ผลใดก็ตาม บริษัทจัดการจะถือว่าผู้
สั ่งซื้อหน่ วยลงทุนทาการสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนในวันทาการทีส่ ามารถเรียกเก็บเงินได้ในราคา
ขายหน่วยลงทุนทีค่ านวณได้ ณ สิน้ สิน้ ทาการทีเ่ รียกเก็บเงินได้
ในกรณีที่เช็ค หรือดราฟต์ ดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผู้ส ั ่งซื้อ บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะระงับการขายหน่วยลงทุนให้กบั ผูส้ ั ่งซื้อนัน้
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(4) ในการชาระเงินค่าซื้อหน่ วยลงทุน ผู้ส ั ่งซื้อหน่ วยลงทุนจะต้องชาระเงินจนเต็มจานวน จะ
หักกลบลบหนี้กับบริษัทจัดการไม่ได้ เว้นแต่เป็ นการขายคืนหน่ วยลงทุน ของกองทุนรวม
ภายใต้การบริหารจัดการของบริษทั จัดการกองทุนรวมหนึ่งเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมนี้ บริษทั จัดการอาจดาเนินการให้มกี ารหักกลบกันก็ได้
อนึ่ ง ผู้ส ัง่ ซื้ อที่ ได้ท าการสัง่ ซื้อ หน่ ว ยลงทุ น และได้ช าระเงิน ค่ าซื้อ หน่ ว ยลงทุ น เต็ม ตาม
จานวนแล้ว และ/หรือ เพิกถอนการสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนจะขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้
เว้นแต่จะได้รบั อนุญาตจากบริษทั จัดการ ซึ่งขึ้นอยู่กบั ดุลยพินิจในการพิจารณาของบริษัท
จัดการเป็ นรายกรณี
(5) หลังจากทีบ่ ริษทั จัดการหรือผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ได้รบั คาสั ่งซื้อหน่ วย
ลงทุน พร้อมทัง้ เงินค่าซื้อหน่ วยลงทุนจากผู้ส ั ่งซื้ อแล้ว บริษทั จัดการหรือผู้สนับสนุ นการ
ขายหรือรับซื้อคืนจะส่งมอบสาเนาคาสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนให้แก่ ผู้ส ั ่งซื้อหน่ วยลงทุนไว้เป็ น
หลักฐาน
(6) นายทะเบียนหน่วยลงทุน ซึ่งได้รบั มอบหมายจากบริษทั จัดการจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิ
ในหน่ ว ยลงทุ น /ใบเสร็จ รับเงิน /ใบกากับภาษี และ/หรือ เอกสาร/ หรือ ข้อ ความใดซึ่งไม่
จากัดรู ปแบบและวิธกี ารอันสามารถเป็ นหลักฐานยืน ยัน การท ารายการสั ่งซื้อ ขายหน่ ว ย
ลงทุนดังกล่าวได้ ให้แ ก่ผู้ส ั ่งซื้อหน่ วยลงทุนภายใน 4 วันทาการนับแต่วนั ทาการถัดจาก
วันทีซ่ ้อื ขายหน่วยลงทุน
2.2.2.2. วิธกี ารสั ่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านอินเทอร์เน็ตของบริษทั จัดการ (www.principal.th)
ก) ขัน้ ตอนและวิธกี าร
(1) ผูท้ ปี่ ระสงค์จะสั ่งซื้อหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษทั จัดการ จะต้องกรอกแบบฟอร์ม
ขอใช้บริการผ่านเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ www.principal.th หรือติดต่อขอรับแบบฟอร์ม
ดัง กล่ าวได้ ที่ บ ริษั ท จัด การ หรือ ผู้ ส นั บ สนุ น การขายหรือ รับ ซื้ อ คื น พร้อ มส าเนาบัต ร
ประชาชนรวมทัง้ หนังสือยินยอมให้หกั บัญชีเงินฝาก (ระบบ ATS) (ถ้ามี) เพื่อชาระค่าซื้อ
หน่วยลงทุน หลังจากนัน้ บริษทั จะจัดส่งชื่อผูใ้ ช้และรหัสผ่านให้กบั ผูถ้ อื หน่วยลงทุนที่ขอใช้
บริการทางไปรษณี ย์ลงทะเบียน และ/หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการกาหนดและเห็นว่า
เหมาะสมโดยเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของผูส้ ั ่งซื้อ
(2) ในการเข้ามาใช้บริการซื้ อ ขายหน่ ว ยลงทุ น ทางอิน เทอร์เน็ ต ของบริษัท จัดการครัง้ แรก
ระบบจะให้ผถู้ ือหน่ วยลงทุนทาการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านทีไ่ ด้รบั เป็ นรหัสผ่านใหม่เสียก่อน
จึงจะสามารถใช้บริการได้
(3) ผูถ้ อื หน่วยจะทาการสั ่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่ วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของ
บริษั ท จัดการได้โ ดยเข้าสู่ ร ะบบการซื้อ ขายโดยผ่ านทาง www.principal.th” ของบริษั ท
จัดการ ได้ตลอด 24 ชัวโมง
่
(4) การสั ่งซื้อหน่ วยลงทุ นผ่านบริการซื้อขายหน่ วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัท จัดการ
จะต้องสั ่งซื้อหน่วยลงทุนเป็ นมูลค่าไม่ต่ ากว่า 1,000 บาท (หนึ่งพันบาท) สาหรับการสั ่งซื้อ
ครัง้ แรก และไม่เกินกว่าจานวนทีร่ ะบบกาหนด ซึ่งเป็ นมูลค่าที่รวมค่าธรรมเนียมการขาย
หน่วยลงทุนแล้ว (ถ้ามี) โดยไม่จากัดจานวนครัง้ การทารายการต่อวัน
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ข) การรับชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
(1) ผูส้ ั ่งซื้อหน่ วยลงทุนต้องชาระเงินโดยการหักบัญชีเงินฝาก (ระบบ ATS) และ/หรือวิธีการ
อื่นใดที่บริษัท จัดการกาหนด ผู้ถือหน่ วยลงทุ นต้องทารายการสั ่งซื้อหน่ วยลงทุ นให้เสร็จ
สมบูรณ์ภายใน 15.30 น. ของวันทาการซื้อหน่วยลงทุน
(2) การสั ่งซื้อหน่วยลงทุนภายในเวลาที่กาหนดในข้อ (1) ข้างต้นของวันทาการซื้อขายให้ถอื ว่า
เป็ นการสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนในวันทาการซื้อขายนัน้ ในราคาขายหน่วยลงทุนทีค่ านวณได้ ณ
สิน้ วันทาการซื้อขายซึ่งเป็ นราคาทีร่ บั รองโดยผูด้ ูแลผลประโยชน์แล้ว
การสั ่งซื้อหน่วยลงทุนหลังเวลาทีก่ าหนด หรือในวันหยุดทาการซื้อขายให้ถอื เป็ นการสั ่งซื้อ
หน่ วยลงทุนในวันทาการซื้อขายถัดไป ในราคาขายหน่ วยลงทุนที่คานวณได้ ณ สิ้นวันทา
การซื้อขายถัดไปซึ่งเป็ นราคาทีร่ บั รองโดยผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว
(3) คาสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้เรียกเก็บเงินค่าซื้อหน่ วยลงทุนเต็ม
จานวน และได้หลักฐานจนครบถ้วนแล้ว ทัง้ นี้ผสู้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วย
ลงทุ น ทางอิ น เทอร์ เ น็ ต อาจมี ภ าระค่ าธรรมเนี ย มที่ เกี่ ย วข้ อ งของธนาคาร โดยเป็ น
ค่าธรรมเนียมตามอัตราเงื่อนไขทีแ่ ต่ละธนาคารเรียกเก็บ
(4) กรณี ช าระเงิน โดยการหัก บัญ ชีเ งิน ฝาก (ระบบ ATS) ที่ร ะบุ ไ ว้ในแบบคาขอใช้บ ริก าร
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ถ้ามี) หากเงินในบัญชีไม่เพียงพอ บริษัทจัดการจะยกเลิกคา
สั ่งซื้อหน่วยลงทุนนัน้ โดยไม่หกั เงินจากบัญชีเงินฝากของผูส้ ั ่งซื้อนัน้
(5) นายทะเบียนหน่วยลงทุนซึ่งได้รบั มอบหมายจากบริษทั จัดการ จะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิ
ในหน่ วยลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกากับภาษี และ/หรือเอกสาร/ หรือข้อความใดซึ่งไม่จากัด
รูปแบบและวิธีการอัน สามารถเป็ น หลักฐานยืนยันการท ารายการสั ่งซื้อ ขายหน่ วยลงทุ น
ดังกล่าวได้ ให้แก่ผู้ส ั ่งซื้อหน่วยลงทุนภายใน 4 วันทาการนับแต่วนั ทาการถัดจากวันทีซ่ ้อื
ขายหน่วยลงทุน
ค) เงื่อนไขการใช้บริการ
(1) เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกโดยเครื่องพิมพ์ของผู้ส ั ่งซื้อหน่ วยลงทุนเป็ นเพีย งเอกสาร
การบันทึกรายการเท่านั น้ ไม่ใช่หลักฐานการทารายการอย่างสมบูรณ์ บริษัทจัดการจะถือ
หลักฐานที่ปรากฏอยู่กับบริษัท จัดการเป็ น หลักฐานในการทารายการที่ส มบูร ณ์ และใช้
อ้างอิงได้
(2) การซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่ วยลงทุน ทางอินเทอร์เน็ต หากเกิดข้อผิดพลาด
จากระบบการให้บ ริการ บริษั ท จัดการจะดาเนิ น การตรวจสอบและแก้ ไ ขข้ อ ผิด พลาด
ดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับจากวันทีไ่ ด้รบั แจ้งจากผูถ้ อื หน่วยลงทุน
2.2.2.3. วิธกี ารสั ่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านทางระบบโทรศัพท์อตั โนมัตขิ องบริษทั จัดการ
ก) ขัน้ ตอนและวิธกี าร
(1) ผู้ที่ ป ระสงค์ จ ะสั ่งซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น ผ่ านบริการซื้ อ ขายหน่ ว ยลงทุ น ผ่ านระบบโทรศัพ ท์
อัตโนมัติข องบริษัทจัดการ จะต้ องกรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการผ่านเว็ บไซด์ของบริษัท
จัดการ www.principal.th หรือ ติด ต่ อ ขอรับแบบฟอร์ ม ดัง กล่ าวได้ที่ บริษั ท จัดการ หรือ
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน พร้อมสาเนาบัตรประชาชน รวมทัง้ หนังสือยินยอมให้หกั
บัญชีเงินฝาก (ระบบ ATS) (ถ้ามี) เพื่อชาระค่าซื้อหน่วยลงทุน หลังจากนัน้ บริษทั จะจัดส่ ง
ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านให้กับผู้ถือหน่ วยลงทุนที่ขอใช้บริการทางไปรษณี ย์ลงทะเบียน และ/
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หรือวิธีการอื่นใดที่บริษทั จัดการกาหนดและเห็นว่าเหมาะสมโดยเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของ
ผูส้ ั ่งซื้อ
(2) ผู้ส ั ่งซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น จะท าการสั ่งซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น ผ่ านบริก ารซื้อ ขายหน่ ว ยลงทุ น ทาง
โทรศัพท์อตั โนมัตขิ องบริษทั จัดการทีห่ มายเลขโทรศัพท์ 02-686-9595
(3) การสั ่งซื้อ หน่ วยลงทุ น ผ่านบริการซื้อขายหน่ วยลงทุน ทางโทรศัพ ท์ อตั โนมัติข องบริษัท
จัดการจะต้องสั ่งซื้อหน่ วยลงทุน เป็ น มูลค่าไม่ต่ ากว่ า 1,000 บาท (หนึ่งพัน บาท) สาหรับ
การสั ่งซื้อครัง้ แรก และไม่เกินกว่าจานวนที่ระบบกาหนด ซึ่งเป็ นมูลค่าทีร่ วมค่าธรรมเนียม
การขายหน่วยลงทุนแล้ว (ถ้ามี) โดยไม่จากัดจานวนครัง้ การทารายการต่อวัน
ข) การรับชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
(1) ผูส้ ั ่งซื้อหน่ วยลงทุนต้องชาระเงินโดยการหักบัญชีเงินฝาก (ระบบ ATS) และ/หรือวิธีการ
อื่นใดที่บริษัท จัดการกาหนด ผู้ถือหน่ วยลงทุ นต้อ งทารายการสั ่งซื้อหน่ วยลงทุ นให้เสร็จ
สมบูรณ์ภายใน 15.30 น. ของวันทาการซื้อหน่วยลงทุน
(2) การสั ่งซื้อหน่วยลงทุนภายในเวลาที่กาหนดในข้อ (1) ข้างต้นของวันทาการซื้อขายให้ถอื ว่า
เป็ นการสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนในวันทาการซื้อขายนัน้ ในราคาขายหน่วยลงทุนทีค่ านวณได้ ณ
สิน้ วันทาการซื้อขายซึ่งเป็ นราคาทีร่ บั รองโดยผูด้ ูแลผลประโยชน์แล้ว
การสั ่งซื้อหน่วยลงทุนหลังเวลาทีก่ าหนด หรือในวันหยุดทาการซื้อขายให้ถอื เป็ นการสั ่งซื้อ
หน่ วยลงทุนในวันทาการซื้อขายถัดไป ในราคาขายหน่ วยลงทุนที่คานวณได้ ณ สิ้นวันทา
การซื้อขายถัดไปซึ่งเป็ นราคาทีร่ บั รองโดยผูด้ ูแลผลประโยชน์แล้ว
(3) คาสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้เรียกเก็บเงินค่าซื้อหน่ วยลงทุนเต็ม
จานวน และได้หลักฐานจนครบถ้วนแล้ว ทัง้ นี้ผสู้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วย
ลงทุน ทางโทรศัพ ท์อ ัตโนมัติ อาจมีภาระค่าธรรมเนีย มที่เ กี่ย วข้องของธนาคาร โดยเป็ น
ค่าธรรมเนียมตามอัตราเงื่อนไขทีแ่ ต่ละธนาคารเรียกเก็บ
(4) บริษัทจัดการจะหักเงินตามจานวนเงินที่ส ั ่งซื้อจากบัญชีเงินฝากของผู้ส ั ่งซื้อ (ระบบ ATS)
ที่ระบุ ไ ว้ในแบบค าขอใช้บ ริการธุร กรรมทางอิเล็กทรอนิ กส์ (ถ้ ามี) หากเงิ น ในบัญ ชีไ ม่
เพียงพอ บริษัทจัดการจะยกเลิกคาสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนนัน้ โดยไม่หกั เงินจากบัญชีเงินฝาก
ของผูส้ ั ่งซื้อนัน้
(5) นายทะเบียนหน่วยลงทุ นซึ่งได้รบั มอบหมายจากบริษทั จัดการ จะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิ
ในหน่ วยลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกากับภาษี และ/หรือเอกสาร/ หรือข้อความใดซึ่งไม่จากัด
รูปแบบและวิธีการอัน สามารถเป็ น หลักฐานยืนยันการท ารายการสั ่งซื้อ ขายหน่ วยลงทุ น
ดังกล่าวได้ ให้แก่ผู้ส ั ่งซื้อหน่วยลงทุนภายใน 4 วันทาการนับแต่วนั ทาการถัดจากวันทีซ่ ้ือ
ขายหน่วยลงทุน
ค) เงื่อนไขการใช้บริการ
(1) เอกสารใบบันทึกรายการทีอ่ อกจากเครื่องโทรสารของผูส้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุนเป็ นเพียงเอกสาร
การบันทึกรายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลักฐานการทารายการอย่างสมบูรณ์ บริษัทจัดการจะถือ
หลักฐานที่ปรากฏอยู่กับบริษั ท จัดการเป็ น หลักฐานในการทารายการที่ส มบูร ณ์ และใช้
อ้างอิงได้
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(2) การซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น ผ่ านบริ การซื้ อ ขายหน่ ว ยลงทุ น ทางโทรศัพ ท์ อ ัต โนมัติ หากเกิ ด
ข้อ ผิด พลาดจากระบบการให้ บริ การ บริษัท จัดการจะด าเนิ น การตรวจสอบและแก้ ไ ข
ข้อผิดพลาดดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับจากวันทีไ่ ด้รบั แจ้งจากผูถ้ อื หน่วยลงทุน
2.3. การจัดสรรหน่วยลงทุน
(1) บริษัทจัดการจะทาการเพิ่มจานวนหน่ วยลงทุนที่ข ายได้แล้วในวันท าการถัดจากวันที่มีการคานวณมูลค่าทรัพย์สิ น
สุทธิของกองทุน โดยจะจัดสรรหน่ วยลงทุนให้ผูส้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุนตามทีส่ ั ่งซื้อ และได้ชาระเงินค่าซื้อหน่ วยลงทุนเต็ม
ตามจานวนแล้ว
ในกรณีที่จานวนเงินทีร่ ะบุไว้ในใบคาสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนไม่ตรงกับจานวนเงินที่บริษัทจัดการได้รบั ชาระ บริษัทจัดการ
จะจัดสรรหน่ วยลงทุนให้ตามจานวนเงินที่ได้รบั ชาระเป็ นเกณฑ์ ยกเว้นในกรณีทกี่ ารสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนนัน้ มีผลทาให้
จานวนหน่ วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจานวนหน่ ว ยลงทุนของโครงการจัดการกองทุนที่ได้รบั อนุ มตั จิ ากสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณี ดงั กล่าวบริษัทจัดการจะจัดสรรตามสัดส่วนจานวนหน่ วยลงทุนที่ สามารถจัดสรรได้
ให้แก่ผสู้ ั ่งซื้อ โดยบริษทั จัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผสู้ ั ่งซื้อโดยใช้หลักการ “สั ่งซื้อก่อนได้ก่อน” ตามวันทีไ่ ด้รบั
การสั ่งซื้อและเงินค่าซื้อหน่ วยลงทุนเต็มตามจานวน ในกรณีทมี่ ีการสัง่ ซื้อพร้อมกัน และมีหน่ วยลงทุนไม่เพียงพอต่อ
การจัดสรร บริษทั จัดการจะจัดสรรตามสัดส่วนจานวนหน่วยลงทุนทีส่ ั ่งซื้อให้แก่ผสู้ ั ่งซื้อ
(2) ในกรณีทบี่ ริษทั จัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุน หรือของผูถ้ อื หน่วยลงทุน หรือ
ชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการสงวนสิทธิทจี่ ะจัดสรร หรือไม่จดั สรรหน่วย
ลงทุนแต่บางส่วนหรือทัง้ หมดก็ได้โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งให้ผซู้ ้อื หน่วยทราบล่วงหน้า
(3) สิทธิของผูถ้ อื หน่วยลงทุนจะเกิดขึน้ หลังจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บนั ทึกข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุน ของผูส้ ั ่งซื้อ
หน่ วยลงทุน ลงในสมุดทะเบีย นผู้ถือหน่ ว ยลงทุ นแล้วเท่านัน้ เว้น แต่บริษัทจัดการได้ร ับการผ่อ นผันระยะเวลาการ
คานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุน ตามทีส่ มาคม
บริษทั จัดการลงทุนกาหนดโดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะเพิม่ จานวนหน่ วยลงทุน ที่
ได้รบั การจัดสรรแล้วให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนตามวรรค 1 ภายในวันทาการถัดจากวันทีเ่ สร็จสินการคานวณดังกล่าว
2.4. การคืนเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุน
บริษทั จัดการจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุ นส่วนที่ไม่ได้รบั การจัดสรรโดยไม่มีดอกเบี้ยโดยการนาฝากเงินดังกล่าวเข้าบัญชี
เงินฝากของผู้ส ั ่งซื้อหน่ วยลงทุน หรือชาระเป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพาะให้แก่ผู้ส ั ่งซื้อ หรือวิธกี ารอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับ
เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถอื หน่ วยลงทุนในอนาคต ภายใน 1 เดือนนับตัง้ แต่วนั ทาการถัดจากวันทาการซื้อ
หน่ วยลงทุน และหากบริษทั จัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกาหนดเวลาดังกล่าวได้อนั เนื่องจากความ
ผิดพลาดของบริษทั จัดการเอง บริษทั จัดการจะชาระดอกเบี้ยในอัตราไม่ ต่ากว่าร้อยละ 7.50 ต่อปี นับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันที่
ครบกาหนดเวลาดังกล่าว ทัง้ นี้ เว้นแต่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะพิจารณาผ่อนผัน สั ่งการเป็ นอย่างอื่น
อนึ่ง สาหรับดอกเบี้ยและ/หรือผลประโยชน์อ่นื ทีเ่ กิดขึ้นจากเงินที่ได้รบั จากการสั ่งซื้อหน่วยลงทุน (ถ้ามี) บริษัทจัดการจะ
นารวมเข้าเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุน
ทัง้ นี้ บริษัท จัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิ่ม เติม วิธีการชาระเงินค่ าซื้อหน่ วยลงทุน ทัง้ นี้ เพื่อ
ประโยชน์ของผูจ้ องซื้อ/ผูถ้ อื หน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ โดยจะทาการติดประกาศทีส่ านักงานของบริษทั จัดการ และสานักงาน
2.5. เงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน
ก) บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะปฏิเสธ และ/หรือระงับการสั ่งซื้อหน่วยลงทุนทัง้ หมดหรือบางส่วน ในกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
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(1) กรณีทกี่ ารสั ่งซื้อหน่วยลงทุนนัน้ มีผลทาให้จานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและ
ธุ รกิ จ ปิ โ ตรเคมีแ ละเคมีภั ณ ฑ์ เกิน กว่ าจ านวนหน่ ว ยลงทุ น ของโครงการตามที่ ไ ด้ร ับอนุ ม ัติ จ ากส านั กงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
(2) กรณีเอกสารหรือข้อมูลที่บริษัทจัดการและ/หรือผูส้ นั บสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนได้รบั จากผู้ส ั ่งซื้อ
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็ นจริงหรือไม่ครบถ้วน
(3) กรณีบริษทั จัดการและ/หรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเกิดข้อสงสัยว่าการซื้อหน่วยลงทุนของ
ผูส้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น อาจเป็ นการฟอกเงิน เป็ นต้น
(4) กรณีอ่นื ใดทีบ่ ริษทั จัดการเห็นสมควร เช่น ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าเป็ นประโยชน์ต่อกองทุนรวมหรือผู้ถือ
หน่ ว ยลงทุ น หรือ กรณี ที่การสั ่งซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น อาจก่ อ ให้เกิดปั ญ หาในการบริห ารกองทุ น หรือ ก่อ ให้เกิดผล
เสียหายต่อกองทุน เป็ นต้น ทัง้ นี้ เพื่อเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน และชื่อเสียงของ
บริษทั จัดการเป็ นหลัก
(5) กรณีที่ปรากฏเหตุการณ์ตามข้อ “การเลื่อนกาหนดการชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ ผูถ้ ือหน่วยลงทุน” ข้อ
“การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสั ่งซื้อ หรือคาสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุน” ข้อ “การหยุดขายหรือรับ
ซื้อคืนหน่ วยลงทุน” หรือข้อ “วิธกี ารคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า
หน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธกี ารดาเนินการในกรณีทมี่ ูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง”
ข) บริษัท จัดการอาจเปลี่ย นแปลง ปรับปรุง ช่อ งทาง วิธีการ และ/หรือ เงื่อนไขเกี่ย วกับการเสนอขายหน่ ว ยลงทุ น
ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก รวมถึงบริการใดๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง โดยเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถอื หน่ วย
ลงทุน และถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผู้ถอื หน่ วยลงทุนแล้ว ทัง้ นี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผูถ้ ือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันทีม่ กี ารเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผ่านเว็บไซด์ของบริษทั จัดการ (www.principal.th)
2.6. การขอเปิ ดบัญชีผถู้ อื หน่วยลงทุน
ผูจ้ องซื้อจะต้องเปิ ดบัญชีผถู้ อื หน่วยลงทุ นกับบริษัทจัดการไว้ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อทารายการซื้อหรือขายคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนทุกกองทุนภายใต้การบริหารของบริษทั จัดการ โดยผูส้ ั ่งซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ
ในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนอย่างถูกต้องและตามความจริง พร้อมทัง้ แนบเอกสารประกอบการเปิ ดบัญชี (บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิในการพิจารณาเรียกเอกสารหลักฐานอื่นๆ ตามทีเ่ ห็นสมควร) ดังนี้
(1) กรณีบุคคลธรรมดา
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ซึ่งลงนามรับรองความถูกต้อง
(2) กรณีนิตบิ ุคคล
(ก) สาเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ซ่งึ ผูม้ อี านาจลงนามรับรองความถูกต้อง
(ข) ตัวอย่างลายมือชื่อกรรมการผูม้ อี านาจลงนาม และ/หรือ ผูม้ อี านาจลงนามแทนนิตบิ ุคคลและเงื่อนไขการลงนาม
(ค) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูม้ อี านาจลงนามแทนนิตบิ ุคคลซึ่งลงนามรับรองความถูกต้อง
(ง) หนังสือมอบอานาจในกรณีผู้มอี านาจลงนามแทนนิติบุคคลไม่ได้เป็ นกรรมการผู้มอี านาจลงนามทีร่ ะบุในหนังสือ
รับรองทีก่ ระทรวงพาณิชย์ออกให้
ในกรณีทผี่ จู้ องซื้อได้ส่งเอกสารคาขอเปิ ดบัญชีผถู้ ือหน่วยลงทุนและเอกสารประกอบการเปิ ดบัญชี ให้แก่บริษทั จัดการทาง
โทรสาร และ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถยืนยันแหล่งที่มาได้ ผู้จองซื้อตกลงส่งต้ นฉบับเอกสารทุกฉบับให้แก่
บริษัท จัดการภายใน 7 วัน นับแต่ วนั ที่มีการส่งเอกสารเพื่อ เปิ ดบัญ ชีผู้ถื อหน่ วยลงทุ นทางโทรสาร และ/หรือ ช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์อ่นื นัน้ ทัง้ นี้ หากปรากฎในภายหลังว่าข้อความหรือข้อมูลตามเอกสารทีไ่ ด้รบั และเอกสารต้นฉบับไม่ตรงกัน
หรือบริษทั จัดการไม่ได้รบั เอกสารต้นฉบับ และบริษทั จัดการได้ดาเนินการตามข้อมูลทีไ่ ด้รบั ทางโทรสาร และ/หรือ
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ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อ่นื นัน้ แล้ว บริษทั จัดการจะถือว่าผูจ้ องซื้อได้ให้ความเห็นชอบในการดาเนินการตาม
ข้อมูลทีไ่ ด้รบั ทางโทรสาร และ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อ่นื นัน้ แล้ว
หากข้อ มูลที่บริษทั จัดการ ได้รบั ไม่ชดั เจนหรือ ไม่ครบถ้ วน และบริษัท จัดการได้แจ้งให้ผู้จองซื้อทราบแต่
ไม่ได้รบั การแก้ไข หรือยืนยันจากผู้จองซื้อ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะไม่ดาเนินการเปิ ดบัญชีผถู้ ือหน่ วย
ลงทุนให้
เว้นแต่บริษัทจัดการจะกาหนดเป็ นอย่างอื่นตามทีเ่ ห็นสมควร บริษัทจัดการกาหนดให้ผใู้ ช้สทิ ธิในฐานะผูถ้ ือ
หน่ วยลงทุนและเป็ นผู้มสี ิทธิที่จะได้รบั เงินที่ได้จากการขายคืนหน่ วยลงทุน หรือเงินปั นผล รวมถึงเงินที่ได้
จากการขายคืนอัตโนมัติ (ถ้ามี) จะต้องเป็ นผู้ถอื หน่วยที่มชี ่อื ในทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนเท่านัน้ ในกรณีที่
มีผู้ถือหน่ ว ยลงทุน ตัง้ แต่ 2 รายถือหน่ วยลงทุ นร่ วมกัน บริษัท จัดการจะดาเนิน การจดแจ้งชื่อ ผู้ถือหน่ ว ย
ลงทุนทุกรายนัน้ เป็ นผู้ถอื หน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยลงทุน (ทัง้ นี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ
ในการอนุ มตั ิเปิ ดบัญชีร่วมข้างต้นได้ไม่เกิน 4 ราย) ซึ่งในกรณีดงั กล่าว บริษัทจัดการจะทาการโอนเงินค่า
ขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปั นผล รวมถึงเงินทีไ่ ด้จากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ถ้ามี) เข้าบัญชีเงิน
ฝากตามที่ผู้ถอื หน่วยลงทุนทุกรายนัน้ ได้แจ้งความประสงค์ไว้แก่ บริษัทจัดการ ทัง้ นี้ บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการอนุมตั กิ ารดาเนินการตามที่เห็นสมควร และเป็ นผูก้ าหนดขัน้ ตอนและหลักเกณฑ์ของแต่ละกรณี
รวมทัง้ การดาเนินการพิสูจน์ ทราบความมีตัวตนของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน/เจ้าของบัญชีเงินฝาก เพื่อให้เป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ ข องหน่ วยงานราชการที่เกี่ยวข้อ ง หากชื่อบัญ ชีเงินฝากไม่ ตรงตามชื่ อผู้ถือ หน่ ว ยลงทุ น
สาหรับเงื่อ นไขการลงนามในการใช้สิท ธิใ นฐานะผู้ถือ หน่ ว ยลงทุ น ร่ ว มกัน ในทะเบีย นผู้ถือ หน่ ว ยลงทุ น
นอกจากทีก่ ล่าวข้างต้น บริษทั จัดการจะถือเอาเงื่อนไขทีร่ ะบุไว้ในใบคาขอเปิ ดบัญชีเป็ นหลัก
ในกรณีทบี่ ริษทั จัดการกองทุนรวมจาเป็ นต้องเปลี่ยนแปลงวันหรือเวลาในการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ให้แตกต่างจากที่กาหนดไว้ในโครงการหรือข้อผู กพันของกองทุนรวมเป็ นการชัวคราว
่
อันเนื่ องจากมีการ
เปลี่ยนแปลงวันหรือเวลาในการให้บริการของผู้ให้บริการตามที่สานักงานกาหนดซึ่งส่งผลกระทบต่อการซื้อ
ขายทรัพย์สินที่กองทุนรวมไปลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดาเนินการดังกล่าวได้เพียงเท่าที่มี
ความจาเป็ น ทัง้ นี้ ให้ถอื ว่าบริษทั จัดการกองทุนรวมได้ปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามโครงการหรือข้อผูกพันแล้ว
3. รายละเอียดการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเพิ่ มเติ ม
3.1.

สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริษทั จัดการ หรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน
ขัน้ ตอนและวิธกี าร
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถติดต่อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงาน
และธุรกิจปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์ ได้ทบี่ ริษทั จัดการ หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ได้ทุกวัน
ทาการ ในเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น.
(1) ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถสั ่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้โดยกรอก
รายละเอียดต่างๆ ในแบบคาสั ่งทารายการทีบ่ ริษทั จัดการกาหนดให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน
โดยระบุช่อื กองทุนเปิ ดต้นทาง และชื่อกองทุนเปิ ดปลายทางทีต่ ้องการจะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
รวมทัง้ จานวนเงินหรือจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ ะออกจากกองทุนเปิ ดต้นทาง
(2) ผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีส่ ั ่งสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี่ยนไม่ได้ หาก
รายการดังกล่าวนัน้ บริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้ทารายการจนเสร็จสิน้
สมบูรณ์แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิน้
(3) นายทะเบียนหน่วยลงทุนซึ่งได้รบั มอบหมายจากบริษทั จัดการ จะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วย
ลงทุน หรือเอกสาร/ข้อความใดซึ่งไม่จากัดรูปแบบและวิธกี ารอันสามารถเป็ นหลักฐานยืนยันการ
ทารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ ให้แก่ผสู้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทาการนับแต่
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วันทาการถัดจากวันทารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนัน้
3.2. สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านทางระบบโทรศัพท์อตั โนมัติของบริษทั จัดการ
ขัน้ ตอนและวิธกี าร
(1) ผูท้ ปี่ ระสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศัพท์อตั โนมัติ
ของบริษทั จัดการ จะต้องกรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการผ่านเว็บไซด์ของบริษทั www.principal.th
หรือติดต่อขอรับแบบฟอร์มดังกล่าวได้ทบี่ ริษทั จัดการ หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
พร้อมสาเนาบัตรประชาชน หลังจากนัน้ บริษทั จะจัดส่งชื่อผูใ้ ช้และรหัสผ่านให้กบั ผูถ้ อื หน่วยลงทุน
ทีข่ อใช้บริการทางไปรษณีย์ลงทะเบียน และ/หรือวิธกี ารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการกาหนดและเห็นว่า
เหมาะสมโดยเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของผูจ้ องซื้อ
(2) ผูส้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุนจะทาการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์
อัตโนมัตขิ องบริษทั จัดการทีห่ มายเลขโทรศัพท์ 02-6869595
(3) ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผูถ้ อื หน่วยลงทุนต้องระบุช่อื กองทุนเปิ ดต้นทาง และชื่อกองทุนเปิ ด
ปลายทางทีต่ ้องการจะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน รวมทัง้ จานวนเงินหรือจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ ะออกจาก
กองทุนเปิ ดต้นทาง
(4) ในกรณีทผี่ ถู้ อื หน่วยลงทุนระบุจานวนหน่วยลงทุน และ/หรือจานวนเงินทีต่ ้องการสับเปลี่ยนมากกว่า
จานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจานวนเงินทีป่ รากฏในบัญชีกองทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีบ่ นั ทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุน บริษทั จัดการจะถือว่าผูถ้ อื หน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทัง้ หมด
เท่าทีป่ รากฏอยู่ในรายการทีบ่ นั ทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนัน้
(5) นายทะเบียนหน่วยลงทุนซึ่งได้รบั มอบหมายจากบริษทั จัดการ จะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิหน่วยลงทุน
หรือเอกสาร/ข้อความใดซึ่งไม่จากัดรูปแบบและวิธกี ารอันสามารถเป็ นหลักฐานยืนยันการทารายการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ ให้แก่ผสู้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทาการนับแต่วนั ทาการถัด
จากวันทารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนัน้
เงื่อนไขการใช้บริการ
(1) เอกสารใบบันทึกรายการทีอ่ อกจากเครื่องโทรสารของผูส้ บั เปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็ นเพียงเอกสารการ
บันทึกรายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลักฐานการทารายการอย่างสมบูรณ์ บริษทั จัดการจะถือหลักฐานทีป่ รากฏ
อยู่กบั บริษทั จัดการเป็ นหลักฐานในการทารายการที่สมบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้
(2) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์อตั โนมัติ หากเกิดข้อผิดพลาด
จากระบบการให้บริการ บริษทั จัดการจะดาเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าวให้แล้วเสร็จ
ภายใน 30 วันนับจากวันทีไ่ ด้รบั แจ้งจากผูถ้ อื หน่วยลงทุน
(3) ปั จจุบนั บริษทั จัดการเปิ ดให้ทารายการผ่านระบบโทรศัพท์อตั โนมัตเิ ฉพาะการขายคืนหน่วยลงทุน
เท่านัน้ โดยยังไม่เปิ ดให้ทารายการ ซื้อ หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ทัง้ นี้เมื่อผูถ้ อื หน่วยลงทุน สามารถ
ทาการซื้อหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศัพท์อตั โนมัติ ได้เมื่อใด บริษทั จัดการจะแจ้งให้ผถู้ อื
หน่วยลงทุนทราบโดยไม่ถอื ว่าเป็ นการแก้ไขโครงการจัดการ และติดประกาศทีส่ านักงานของบริษทั
จัดการ และผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)
3.3. สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษทั จัดการ (www.principal.th)
ขัน้ ตอนและวิธกี าร
(1) ผูท้ ปี่ ระสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษทั จัดการ จะต้องกรอกแบบฟอร์มขอใช้
บริการผ่านเว็บไซด์ของบริษทั จัดการ www.principal.th หรือติดต่อขอรับแบบฟอร์มดังกล่าวได้ที่บริษทั
จัดการ หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน พร้อมสาเนาบัตรประชาชน หลังจากนัน้ บริษทั จะจัดส่งชื่อ
ผูใ้ ช้และรหัสผ่านให้กบั ผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีข่ อใช้บริการทางไปรษณีย์ลงทะเบียน และ/หรือวิธกี ารอื่นใดที่
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บริษทั จัดการกาหนดและเห็นว่าเหมาะสมโดยเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของผูจ้ องซื้อ
(2) ในการเข้ามาใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษทั จัดการครัง้ แรก ระบบจะให้ผถู้ อื
หน่วยลงทุนทาการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านทีไ่ ด้รบั เป็ นรหัสผ่านใหม่เสียก่อนจึงจะสามารถใช้บริการได้
(3) ผูส้ บั เปลี่ยนหน่วยลงทุนจะทาการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ต
ของบริษทั จัดการได้โดยเข้าสู่ระบบการซื้อขายโดยผ่านทางเว็บไซต์ “www.principal.th” ของบริษทั
จัดการ ได้ตลอด 24 ชัวโมง
่
(4) ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผูถ้ อื หน่วยลงทุนต้องระบุชอ่ื กองทุนเปิ ดต้นทาง และชื่อกองทุนเปิ ด
ปลายทางทีต่ ้องการจะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน รวมทัง้ จานวนเงินหรือจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ ะออกจาก
กองทุนเปิ ดต้นทาง
(5) ในกรณีทผี่ ถู้ อื หน่วยลงทุนระบุจานวนหน่วยลงทุน และ/หรือจานวนเงินทีต่ ้องการสับเปลี่ยนมากกว่า
จานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจานวนเงินทีป่ รากฏในบัญชีกองทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนที่บนั ทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุน บริษทั จัดการจะถือว่าผูถ้ อื หน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทัง้ หมด
เท่าทีป่ รากฏอยู่ในรายการทีบ่ นั ทึกโดยนายทะเบียนหน่ วยลงทุนนัน้
(6) นายทะเบียนหน่วยลงทุนซึ่งได้รบั มอบหมายจากบริษทั จัดการ จะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วย
ลงทุน หรือเอกสาร/ข้อความใดซึ่งไม่จากัดรูปแบบและวิธกี ารอันสามารถเป็ นหลักฐานยืนยันการทา
รายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ ให้แก่ผสู้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทาการนับแต่วนั ทา
การถัดจากวันทารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนัน้
เงื่อนไขการใช้บริการ
(1) เอกสารใบบันทึกรายการทีอ่ อกโดยเครื่องพิมพ์ของผูส้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุนเป็ นเพียงเอกสารการบันทึก
รายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลักฐานการทารายการอย่างสมบูรณ์ บริษทั จัดการจะถือหลักฐานทีป่ รากฏอยู่กบั
บริษทั จัดการเป็ นหลักฐานในการทารายการทีส่ มบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้
(2) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ต หากเกิดข้อผิดพลาดจาก
ระบบการให้บริการ บริษทั จัดการจะดาเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าวให้แล้วเสร็จ
ภายใน 30 วันนับจากวันทีไ่ ด้รบั แจ้งจากผูถ้ อื หน่วยลงทุน
3.4. วันและเวลาในการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน
การสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากระทาผ่านช่องทางใดก่อนเวลา 15.30 น. ในวันทาการซื้อขาย
หน่วยลงทุนใด ให้ถอื เป็ นรายการของวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนนัน้ สาหรับการทารายการสับเปลี่ยน
การถือหน่วยลงทุนหลังเวลา 15.30 น. ในวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนใด หรือในวันหยุดทาการ ให้ถอื เป็ น
การสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนในวันทาการซื้อขายถัดไป
3.5. ราคาขายและราคารับซื้อคืน กรณีสบั เปลี่ยนการถือหน่ วยลงทุน
ในการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ ช้คานวณราคาขาย และราคารับซื้อคืนในการ
สับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนนัน้ จะเป็ นมูลค่าหน่วยลงทุนทีไ่ ด้รบั การรับรองจากผูด้ ูแลผลประโยชน์แล้ว
โดยจะใช้เกณฑ์ในการคานวณ ณ สิน้ วันทาการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตามทีก่ าหนดไว้ดงั นี้
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนภายใต้การบริหารของบริษทั จัดการ
(1) กรณีเป็ นกองทุนเปิ ดต้นทาง
การกาหนดราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ ช้คานวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ณ สิน้ วันทาการรับซื้อคืนทีบ่ ริษทั จัดการ หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) หรือตัวแทน (ถ้า
มี) ได้รบั คาสั ่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หักด้วย ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนขาออก (ถ้ามี)
(2) กรณีเป็ นกองทุนเปิ ดปลายทาง
การกาหนดราคาขายหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ ช้คานวณราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิน้ วัน
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ทาการขายทีบ่ ริษทั จัดการ หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) หรือตัวแทน (ถ้ามี) ได้ทา
รายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บวกด้วย ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนขาเข้า (ถ้ามี)
3.6. ค่าธรรมเนียมในการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนจะเสียค่าธรรมเนียมในการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนตามทีไ่ ด้ระบุไว้ในข้อ 15 เรื่อง
“ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดทีเ่ รียกเก็บจากผู้ส ั ่งซื้อ หรือผูถ้ อื หน่วยลงทุนและกองทุนรวม”
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ภาคผนวก 2
ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน
1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื ทีจ่ ะลงทุนในประเทศ :
บริษทั จัดการจึงอาจลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สนิ อื่น หรือหาดอกผลโดยวิธอี ่นื อย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุ น กาหนดดัง ต่ อไปนี้ เว้น แต่ ในกรณี ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือ ส านั กงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกากับตลาดทุนให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภท
หรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์ สนิ หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่นื และหากบริษัทจัดการพิจารณาเห็ นว่าเป็ น
ประโยชน์ต่อกองทุนโดยรวมบริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะพิจารณาลงทุนภายใต้แนวทางที่แก้ไข เปลี่ยนแปลงของ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดังกล่าวโดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งผู้ถือหน่ วยลงทุนก่อนการดาเนินการ ทัง้ นี้ ในกรณี
ดัง กล่ าวจะเป็ นไปเพื่ อ ปกป้ องผลประโยชน์ ข องผู้ ถื อ หน่ วยภายใต้ ส ถานการณ์ นั ้น ๆ โดยค านึ ง ถึ ง และรัก ษา
ผลประโยชน์ของผู้ถอื หน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ โดยจะไม่ถอื ว่าเป็ นการดาเนินการที่ผดิ ไปจากรายละเอียดโครงการ และ
ถือว่าได้รบั มติจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนแล้ว
ส่วนที่ 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงิ นทั ่วไป
1. ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงินใด ๆ นอกเหนือจากทรัพย์สนิ ในส่วนที่ 2 – ส่วนที่ 7 ใน
ข้อ 1 ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื ทีจ่ ะลงทุนในประเทศนี้ ซึ่งมีคุณสมบัติ
ตามหลักเกณฑ์ทคี่ รบถ้วน ดังนี้
1.1 ไม่มขี อ้ กาหนดหรือเงื่อนไขทีท่ าให้ผลู้ งทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
1.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีทเี่ ป็ น B/E P/N หรือ SN ทีม่ เี งื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้
ดาเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธกี ารทีก่ ฎหมายกาหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุน
สามารถขายคืนผูอ้ อกตราสารได้)
1.3 มีขอ้ มูลเกี่ยวกับตราสารทีถ่ ูกต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็ นประจาอย่างสม่าเสมอ ซึ่ง บลจ. สามารถ
เข้าถึงได้เพื่อนามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่าเสมอ และมีขอ้ มูลราคาทีส่ ะท้อนมูลค่า
ยุตธิ รรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลทีเ่ ชื่อถือได้ซ่งึ จัดทาตามหลักวิชาการอันเป็ นทีย่ อมรับ
ในระดับสากล
2. คุณสมบัตแิ ละหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิม่ เติมจากทีก่ าหนดในข้อ 1.
2.1 ในกรณีทเี่ ป็ นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ทีอ่ อกตราสารดังกล่าวเพื่อชาระหนี้การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าว
ต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี้
2.1.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.1.2 ธนาคารออมสิน
2.1.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.1.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.1.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.1.6 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
2.1.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.1.8 สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ ลี กั ษณะทานองเดียวกับผูร้ บั ฝากตาม 2.1.1 - 2.1.7
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ทัง้ นี้ การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็ นการอาวัลหรือการรับรองผูส้ ั ่งจ่ายหรือผูอ้ อกตั ๋ว ทัง้ จานวน
รวมถึงดอกเบี้ย (ถ้ามี) ตามทีร่ ะบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย
2.2 การลงทุนใน SN ต้องเป็ นไปตามเงื่อนไขเพิม่ เติมดังนี้
2.2.1 SN มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับ underlying ประเภทเดียวกับ underlying ของ derivatives
ตามทีร่ ะบุในส่วนที่ 6 ข้อ 1
2.2.2 หากการลงทุนใน SN จะมีผลทาให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สนิ ใด ๆ ทรัพย์สนิ นัน้ ต้องเป็ นทรัพย์สนิ ที่
กองทุนสามารถลงทุนได้ เว้นแต่เป็ นไปตามมาตรฐานสากลซึ่งกาหนดโดย International Swaps and
Derivatives Association (ISDA) และเป็ นทรัพย์สนิ ทีส่ ามารถเปลี่ยนมือได้ โดยก่อนการลงทุน บลจ.
ต้องจัดให้มกี ารเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนทีอ่ าจทาให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สนิ ดังกล่าวไว้ใน
หนังสือชี้ชวนด้วย
2.2.3 ในกรณีทเี่ ป็ น SN ซึ่งมีขอ้ กาหนดห้ามเปลี่ยนมือ ผูอ้ อก SN ต้องยินยอมให้กองทุนสามารถไถ่ถอน SN
ดังกล่าวก่อนครบอายุ เมื่อ บลจ. ร้องขอได้
2.2.4 ในกรณีทเี่ ป็ น SN ซึ่งเสนอขายในประเทศ บลจ. ต้องดาเนินการจัดให้มขี อ้ ตกลงกับผูอ้ อก SN
ดังต่อไปนี้ก่อนการลงทุน
2.2.4.1 ให้ผูอ้ อก SN คานวณและแจ้งมูลค่ายุตธิ รรมของ SN ไปยัง TBMA ทุกวันที่ 15 และวันสุดท้าย
ของแต่ละเดือน ทัง้ นี้ ในกรณีทวี่ นั ดังกล่าวเป็ นวันหยุดทาการของ บลจ.ให้คานวณและแจ้ง
มูลค่ายุตธิ รรมภายในวันทาการถัดไป
2.2.4.2 ในกรณีทเี่ กิดเหตุการณ์ทสี่ ่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมีนัยสาคัญ ให้ผอู้ อก SN คานวณ
และแจ้งมูลค่ายุตธิ รรมของ SN ไปยัง TBMA ทันที
ความในวรรคหนึ่งไม่นามาใช้บงั คับกับกรณีทเี่ ป็ น SN ซึ่งขึน้ ทะเบียนกับ TBMA และมีการ
เสนอขายตามหลักเกณฑ์ทกี่ าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการขอ
อนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ทอี่ อกใหม่
2.2.5 ในกรณีทเี่ ป็ น SN ซึ่งเสนอขายในต่างประเทศ ต้องปรากฎว่า SN นัน้ มีราคาปรากฏในระบบข้อมูลที่
น่าเชื่อถือได้ซ่งึ เป็ นทีย่ อมรับโดยทัวไปของธรรมเนี
่
ยมปฏิบตั สิ ากล และ บลจ. ต้องดาเนินการจัดให้มี
ข้อตกลงกับผูอ้ อก SN ดังต่อไปนี้ก่อนการลงทุน
2.2.5.1 ให้ผอู้ อก SN ส่งราคาทีเ่ ป็ นมูลค่ายุตธิ รรมของ SN ซึ่งเกิดจากวิธกี ารคานวณ เดียวกับทีใ่ ช้ใน
การคานวณราคาทีแ่ สดงในระบบข้อมูลทีน่ ่าเชื่อถือดังกล่าว ให้ บลจ. ทุกวันที่ 15 และวัน
สุดท้ายของแต่ละเดือน ทัง้ นี้ ในกรณีทวี่ นั ดังกล่าวเป็ นวันหยุดทาการของ บลจ. ให้คานวณและ
แจ้งมูลค่ายุตธิ รรม ภายในวันทาการถัดไป
2.2.5.2 ในกรณีทเี่ กิดเหตุการณ์ทสี่ ่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมีนัยสาคัญ ให้ผอู้ อก SN ส่งราคา
ทีเ่ ป็ นมูลค่ายุตธิ รรมของ SN มายัง บลจ. ทันที
ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่ วย CIS หน่ วย infra และหน่ วย Property
ต้องมีคุณสมบัตแิ ละหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้
กรณี เป็ นหน่ วยที่การออกอยู่ภายใต้บงั คับกฎหมายไทย
1.1 กรณีเป็ นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property
1.1.1 มีคุณสมบัติและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกาหนดสาหรับตราสาร TS ในส่วนที่ 1
ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3
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1.1.2 ในกรณี ที่กองทุนไปลงทุนในหน่ วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้ องมีน โยบายการลงทุนดัง นี้ (ไม่ใช้กับ
การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคาทีล่ งทุนในทองคาแท่ง)
1.1.2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สนิ ซึ่งเป็ นประเภทและชนิดเดียวกับทีก่ องทุนสามารถลงทุนได้
1.1.2.2 มี ก ารลงทุ น ในทรัพ ย์ สิ น เมื่ อ ใช้ วิ ธี ค านวณตามสัด ส่ ว น (pro rata) แล้ ว ได้ ผ ลเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนัน้
1.1.2.3 มี ก ารลงทุ น ในทรัพ ย์ สิ น เมื่ อ ใช้ วิ ธี ค านวณตามสัด ส่ ว น (pro rata) แล้ ว ได้ ผ ลเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ product limit สาหรับทรัพย์สนิ ทีเ่ ป็ น SIP ของกองทุนนัน้
1.1.2.4 มีการลงทุนใน derivatives ทีเ่ ป็ นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนนัน้
1.1.3 ในกรณีทกี่ องทุนรวมฟี ดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟี ดเดอร์
1.2 กรณีเป็ นหน่วย CIS นอกเหนือจากทีก่ าหนดในส่วนที่ 2 ข้อ 1.1
1.2.1 มีคุณสมบัติและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกาหนดสาหรับตราสาร TS ในส่วนที่ 1
ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3
1.2.2 จดทะเบียนซื้อขายใน SET
ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงิ นฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงิ นฝาก
ต้องเป็ นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผูร้ บั ฝาก ดังนี้
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษทั เงินทุน หรือ บริษทั เครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อทีอ่ ยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศทีป่ ระเทศไทยเป็ นสมาชิก
10. สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ ลี กั ษณะทานองเดียวกับผูร้ บั ฝากตาม 1 – 9
ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสญ
ั ญาขายคืน (Reverse Repo)
การลงทุนใน Reverse Repo ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
1. คู่สญ
ั ญา ต้องเป็ นนิตบิ ุคคลดังนี้ทสี่ ามารถเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาใน Reverse Repo ได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ธนาคารพาณิชย์
1.2 บริษทั เงินทุน
1.3 บริษทั เครดิตฟองซิเอร์
1.4 บริษทั หลักทรัพย์
1.5 บริษทั ประกันภัย
1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.7 กองทุนฟื้ นฟู
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1.8 นิตบิ ุคคลทีม่ กี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้
1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธกี ารงบประมาณ
2. ตราสารทีใ่ ช้ในการทา Reverse Repo ต้องเป็ นตราสาร ดังนี้
2.1 ตราสารภาครัฐ ไทยและตราสารภาครัฐต่ างประเทศ โดยกรณี เป็ น ตราสารภาครัฐต่ างประเทศต้ อ งมี Credit
Rating อยู่ในอันดับ Investment Grade
2.2 B/E P/N บัต รเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ ระยะสัน้ ที่ ธนาคารพาณิ ชย์ บริษัท เงินทุ น หรือ ธนาคารที่มีกฎหมาย
เฉพาะจัดตัง้ ขึน้ เป็ นผูม้ ภี าระผูกพัน ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
2.3 B/E หรือ P/N ที่ TSFC เป็ นผู้ออก ทีม่ ีกาหนดวันใช้เงินตามตั ๋วไม่เกิน 270 วันนับแต่วนั ออกตั ๋ว และเป็ นตั ๋วที่
ถึงกาหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น
2.4 B/E P/N หรือศุกกู ทีม่ อี ายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วนั ทีอ่ อก ซึ่งมี Credit Rating อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
2.4.1 มี Issuer Rating หรือ Issuer Rating อยู่ในอัน ดับแรก โดยกรณี ที่เป็ น Issuer Rating ต้ องเป็ น Credit
Rating ทีไ่ ด้มาจากการจัด Credit Rating ระยะสัน้ ด้วย
2.4.2 มี Guarantor Rating อยู่ในอันดับ Investment Grade
2.5 ตราสารหนี้ ซ่ึง มีอ ายุ คงเหลือ ไม่ เกิน 1 ปี ที่ ข้นึ ทะเบีย นในตลาดซื้อ ขายตราสารหนี้ หรือ ที่มีข้อมู ล ราคาที่
น่าเชื่อถือและอ้างอิงได้ซ่ึงมีการเปิ ดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดงั กล่าวต้อ งมี Credit Rating อย่างใด
อย่างหนึ่ง ดังนี้
2.5.1 มี Credit Rating ระยะสัน้ อยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ Credit Rating ระยะยาวที่เทีย บเคียงได้กับ Credit
Rating ระยะสัน้ ดังกล่าวตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.5.2 มี Credit Rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก
2.6 ตราสารหนี้ซ่งึ มีอ ายุ คงเหลื อไม่เกิน 1 เดือนที่ข้นึ ทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ หรือ ที่มีข้อมู ล ราคาที่
น่าเชื่อถือและอ้างอิงได้ซ่ึงมีการเปิ ดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดงั กล่าวต้องมี Credit Rating อย่างใด
อย่างหนึ่งดังนี้
2.6.1 มี Credit Rating ระยะสัน้ อยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ Credit Rating ระยะยาวที่เทีย บเคียงได้กับ Credit
Rating ระยะสัน้ ดังกล่าวตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.6.2 มี Credit Rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก
2.7 ทรัพย์สนิ อื่นตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
3. ระยะเวลาการรับชาระหนี้ของ Reverse Repo ต้องไม่เกิน 90 วัน
4. ข้อกาหนดเพิม่ เติมทีบ่ ริษทั จัดการต้องปฏิบตั สิ าหรับการลงทุนใน Reverse Repo
4.1 ต้องใช้สญ
ั ญามาตรฐานตามที่กาหนดโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market Association)
หรือ TSFC
4.2 ห้ามนาหลักทรัพย์หรือตราสารทีซ่ ้อื ไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี้
4.2.1 เป็ นการขายหรือโอนตามข้อกาหนดใน Reverse Repo ดังกล่าว
4.2.2 เป็ นการขายตาม Repo ที่เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ ย์ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี ารในการกู้ยืม เงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่
ทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม
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4.3 มูลค่าของหลักทรัพ ย์หรือตราสารที่ซ้อื ณ วันเริ่มต้นสัญ ญา ต้องมีมู ลค่ าเป็ นไปตามสมการการคานวณตาม
วิธกี าร ดังนี้
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารทีซ่ ้อื > (ราคาซื้อ x (1 + Discount Rate))
ทัง้ นี้ ราคาซื้อ = ราคาทีก่ องทุนชาระให้แก่คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งเป็ นค่าซื้อหลักทรัพย์ หรือตราสารตาม
Reverse Repo
4.4 การดารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารทีซ่ ้อื ณ สิน้ วัน ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารทีซ่ ้อื > (มูลค่า Reverse Repo x (1 + Discount Rate))
4.4.2 ในกรณี ที่มูลค่ าหลักทรัพย์ ห รือตราสารที่ซ้อื ณ สิ้นวัน ไม่ เป็ น ไปตามสมการใน (1) บริษัทจัดการต้อ ง
เรียกให้คู่สญ
ั ญาโอนกรรมสิทธิ ์ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือตราสารทีส่ ามารถใช้ในการทา Reverse Repo
ให้แก่กองทุน เพื่อให้มลู ค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซ้อื และทรัพย์สินที่โอนมาดังกล่าวเป็ นไป
ตามวิธกี ารดังกล่าว ภายในวันทาการถัดจากวันที่มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซ้อื ลดลงกว่าสมการใน
ข้อ 4.4 (1) เว้นแต่เป็ นกรณีตามข้อ 4.4 (3)
4.4.3 ในกรณีทผี่ ลลัพธ์ตามสมการใน ข้อ 4.4 (1) แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารทีซ่ ้อื ณ สิน้ วัน
มีมูลค่าน้อยกว่ามูลค่ า Reverse Repo x (1 + Discount Rate) เป็ นจานวนไม่เกิน 5 ล้ านบาท หรือไม่
เกิน 5% ของราคาซื้อ แล้ วแต่ จานวนใดจะต่ ากว่ า และมีการกาหนดเรื่องดัง กล่ าวไว้ใ นสัญ ญาซึ่งได้
กาหนดโดยพิจารณาถึง ปั จ จัย ความเสี่ย งของคู่ สญ
ั ญา (Counterparty Risk) แล้ ว บริษัท จัดการจะไม่
ดาเนินการตามข้อ 4.4 (2) ก็ได้
4.5 การคานวณมูลค่า Reverse Repo ตาม 4.4 ให้คานวณดังนี้
4.5.1 คานวณจากราคาซื้อรวมกับผลประโยชน์ทกี่ องทุนพึงได้รบั จาก Reverse Repo จนถึงวันทีม่ กี าร
คานวณ
4.5.2 คานวณเป็ นรายธุรกรรม หรือคานวณรวมเป็ นยอดสุทธิของ Reverse Repo ทุกธุรกรรมที่กองทุนมีอยู่
กับคู่สญ
ั ญารายเดียวกันและมีขอ้ ตกลงกาหนดให้สามารถบังคับชาระหนี้ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ่งจาก
หลักทรัพ ย์ห รือ ตราสารที่ซ้ือหรือ ทรัพ ย์ สิน ที่โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของธุร กรรมที่เกิ ดจาก Reverse
Repo รายการอื่นได้
4.6 Discount Rate ที่ น ามาใช้ ใ นการค านวณ ต้ อ งเป็ นการก าหนดขึ้น โดยค านึ ง ถึ ง ปั จจัย ความเสี่ ย งของ
คู่สญ
ั ญา หลักทรัพย์ หรือตราสารทีซ่ ้อื แล้ว
ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending) ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุน
ดังนี้
1. คู่สญ
ั ญา ต้อ งมีคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่ งเป็ นผู้ได้รบั ใบอนุ ญ าตให้ป ระกอบธุรกิจ SBLโดยในกรณี ที่คู่สญ
ั ญาดังกล่ าว
กระทาการในฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ ยืมต้อ งเป็ นบุคคลดังนี้ที่สามารถประกอบธุรกิจหรือดาเนิน กิจการได้ต าม
กฎหมายไทย
1.1 ผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ SBL
1.2 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.3 กองทุนฟื้ นฟู
1.4 ธนาคารเพื่อการนาเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
1.5 ธนาคารพาณิชย์
1.6 บริษทั เงินทุน
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1.7
1.8
1.9
1.10
1.11

บริษทั หลักทรัพย์
บริษทั ประกันชีวติ
Non-Retail PF
กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
นิตบิ ุคคลอื่นตามทีส่ านักงานคณะกรรมการกาหนดเพิม่ เติม

2. หลักทรัพย์ทใี่ ห้ยมื ต้องเป็ นหลักทรัพย์ทอี่ ยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์
ที่ ธนาคารแห่งประเทศไทยทาหน้าทีเ่ ป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์
3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษทั จัดการต้องดาเนินการดังนี้
3.1 ดาเนิ นการให้มีการวางหรือเรีย กหลักประกัน จากผู้ยืม เพื่อ เป็ น ประกัน การให้ยืมหลักทรัพ ย์ โดยต้อ งเป็ น
หลักประกันดังนี้
3.1.1 เงินสด
3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย
3.1.3 ตั ๋วแลกเงิน ตั ๋วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะสัน้ ที่ ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน.
หรือธนาคารทีม่ กี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้ เป็ นผูม้ ภี าระผูกพัน
3.1.4 ตั ๋วแลกเงิน หรือ ตั ๋วสัญญาใช้เงิน ที่ TSFC เป็ นผูอ้ อก ที่มกี าหนดวันใช้เงินตามตั ๋วไม่เกิน 270 วันนับ
แต่วนั ออกตั ๋วและเป็ นตั ๋วทีถ่ งึ กาหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น
3.1.5 ตั ๋วแลกเงิน ตั ๋วสัญ ญาใช้เงิน หรือ ศุ กู ก ที่มีอายุไ ม่เกิน 90 วัน นั บแต่ว ัน ที่ออก ซึ่ง มี Credit Rating
อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
3.1.5.1 มี Issuer Rating หรือ Issuer Rating อยู่ ในอัน ดับแรก โดยกรณี ที่เป็ น Issuer Rating ต้ อ ง
เป็ น Credit Rating ทีไ่ ด้มาจากการจัด Credit Rating ระยะสัน้ ด้วย
3.1.5.2 มี Guarantor Rating อยู่ในอันดับ Investment Grade
3.1.6 ตราสารหนี้ทมี่ ี Credit Rating อยู่ในอันดับ Investment Grade
3.1.7 หนังสือค้าประกันที่ ธพ. เป็ นผูอ้ อกให้แก่กองทุนเพื่อเป็ นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่กองทุน
3.1.8 หุน้ จดทะเบียนใน SET ทีม่ ีรายชื่ออยู่ในดัชนี SET50 ทัง้ นี้ ในกรณีทกี่ องทุนไม่มนี โยบายการลงทุนใน
ตราสารทุน กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้
3.1.9 หน่วยลงทุนของ MMF
3.2 ดาเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิห์ รือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดาเนินการโดยวิธอี ่นื ซึ่งจะมีผลให้
บลจ. สามารถบังคับชาระหนี้เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน
3.3 ห้ามน าหลัก ประกัน ตาม 3.1 ที่กองทุ น มี กรรมสิ ท ธิไ์ ปโอนหรือ ขายต่ อ หรือ ท าให้ ไ ม่ ส ามารถบัง คับตาม
หลักประกันนัน้ ได้ เว้นแต่เป็ นการบังคับชาระหนี้ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยมื หลักทรัพย์ นัน้ เอง
3.4 ดารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิน้ วัน ≥ 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ทใี่ ห้ยมื
3.5 ในกรณีทหี่ ลักประกันเป็ นเงินสด ให้นาเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สนิ ดังนี้
3.5.1 เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารทีม่ กี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้
3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ ตั ๋วสัญญาใช้เงิน ดังนี้
3.5.2.1 บัต รเงิน ฝาก หรือ ตั ๋วสัญ ญาใช้เงิน ที่ ธนาคารพาณิ ช ย์ บริษัท เงิน ทุ น หรือ ธนาคารที่ มี
กฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้ เป็ นผูม้ ภี าระผูกพัน
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3.5.2.2 ตั ๋วสัญ ญาใช้เงิน ที่ TSFC เป็ นผู้ออก ที่มีกาหนดวันใช้เงินตามตั ๋วไม่เกิน 270 วัน นับแต่ว ัน
ออกตั ๋ว และเป็ นตั ๋วทีถ่ งึ กาหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น
3.5.2.3 ตั ๋วสัญญาใช้เงิน ทีม่ ีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วนั ที่ออก ซึ่งมี Credit Rating อย่างหนึ่งอย่างใด
ดังนี้
3.5.2.3.1 มี Issuer Rating หรือ Issuer Rating อยู่ ใ นอัน ดับ แรก โดยกรณี ที่ เป็ น Issuer
Rating ต้องเป็ น Credit Rating ทีไ่ ด้มาจากการจัด Credit Rating ระยะสัน้ ด้วย
3.5.2.3.2 มี Guarantor Rating อยู่ในอันดับ Investment Grade
3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย
3.5.4 Reverse Repo สาหรับตราสารภาครัฐไทย
4. ลักษณะและสาระส าคัญ ของสัญ ญา ให้ใช้ส ัญ ญาที่มีล ักษณะและสาระส าคัญ ของสัญ ญาตามประกาศส านั กงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้ว ยข้อ กาหนดเกี่ย วกับระบบงาน สัญ ญายืมและให้ยืม
หลักทรัพย์และหลักประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยมื หลักทรัพย์
ส่วนที่ 6 : ธุรกรรมประเภท Derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุน
1. ประเภท Underlying Derivatives ที่กองทุนจะเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาได้ต้ องมี Underlying อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย
อย่าง ดังนี้
1.1 ทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนสามารถลงทุนได้
1.2 อัตราดอกเบี้ย
1.3 อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
1.4 เครดิต เช่น Credit Rating หรือ Credit Event เป็ นต้น
1.5 ดัช นี กลุ่ ม สิน ค้าโภคภัณ ฑ์ ดัช นี เงิน เฟ้ อ ดัช นี ที่มีอ งค์ ป ระกอบเป็ น สิน ค้าหรือ ตัว แปรตาม 1.1 - 1.4 หรือ
1.7
1.6 ดัชนีทมี่ อี งค์ประกอบเป็ นดัชนีตาม 1.5
1.7 Underlying อื่นตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
ในกรณีที่ Derivatives อ้างอิงกับราคาของ Underlying ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็ นราคาปั จจุบนั หรือ
ราคาของ Derivatives เท่ านัน้ ทัง้ นี้ ราคาของ Underlying อื่นที่ไม่ใช่ดชั นี หรือ Underlying ที่เป็ นองค์ประกอบ
ของดัชนีดงั กล่าว ต้องเป็ นทีย่ อมรับอย่างกว้างขวางและเปิ ดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย
2. เงื่อนไขการลงทุน บลจ. จะดาเนินการลงทุนใน Derivatives ได้ต่อเมื่อ
2.1 กรณีกองทุนได้ระบุเกี่ยวกับการลงทุนใน Derivatives และ Underlying ของ Derivatives ที่จะลงทุนไว้อย่าง
ชัดเจนในโครงการ
2.2 เป็ นการเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาใน Derivatives อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
2.2.1 Derivatives on organized Exchange
2.2.2 OTC Derivatives ดังนี้
2.2.2.1 กรณี เ ป็ น OTC Derivatives ในประเทศไทย ต้ อ งมี คู่ ส ัญ ญาอี ก ฝ่ ายหนึ่ ง เป็ น ธนาคาร
พาณิ ช ย์ . ธนาคารที่ มี ก ฎหมายเฉพาะจัด ตั ง้ ขึ้น ตั ว แทนซื้ อ ขาย Derivatives หรือ ผู้ ค้ า
Derivatives
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2.2.2.2 กรณีเป็ น OTC Derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งเป็ นนิตบิ ุคคลทีไ่ ด้รบั
อนุ ญ าตให้ประกอบธุรกิจ Derivatives ที่อยู่ภายใต้การกากับดูแลโดยหน่ วยงานกากับดูแ ล
ด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เป็ นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือทีเ่ ป็ นสมาชิกของ
WFE
2.3 ในกรณีทจี่ ะต้องมีการชาระหนี้ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื่อ Derivatives สิ้นสุดลง สินค้านัน้ ต้องเป็ นทรัพย์สินที่
กองทุนสามารถลงทุนได้ ทัง้ นี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็ นผูม้ สี ทิ ธิรบั มอบหรือมีหน้าทีส่ ่งมอบสินค้านัน้ ก็ตาม
3. หลักเกณฑ์เพิม่ เติมกรณี Underlying เป็ นดัชนี
ในกรณีที่ Derivatives มี Underlying เป็ นดัชนีตาม 1.7 – 1.8 ดัชนีดงั กล่าวต้องมีลกั ษณะ ดังนี้
3.1 เป็ นดัชนีทมี่ ีการกาหนดวิธกี ารคานวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ Underlying หรือปั จจัย
ต่างๆ ที่นามาใช้ในการคานวณ และมีการคานวณดัชนี ให้เป็ น ปั จจุบนั ตามความเหมาะสมขององค์ประกอบ
ของดัชนี ทัง้ นี้ Underlying หรือปั จจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็ นอิสระด้วย
3.2 เป็ นดัชนีทมี่ ลี กั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
3.2.1 ดัชนีทมี่ กี ารกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็ นดัชนีทมี่ ลี กั ษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้
3.2.1.1 ดัชนีทอี่ งค์ประกอบแต่ละตัวมีน้าหนัก ≤ 20% ของน้าหนักทัง้ หมด
3.2.1.2 ดัชนีทอี่ งค์ประกอบตัวใดตัวหนึ่งมีน้าหนัก ≤ 35% ของน้าหนักทัง้ หมด
ในกรณีที่เป็ น ไปตามสภาวะตลาด โดยองค์ ประกอบตัวอื่น ต้องมีน้ าหนักไม่เกินอัตราที่กาหนดในข้อ
3.2.1.1
การพิจารณาการกระจายน้ าหนักตามข้อ 3.2.1.1 และ ข้อ 3.2.1.2 ไม่ต้องนาองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง
กับทองคาหรือน้ามันดิบมาพิจารณา
3.2.2 ดัชนีทมี่ ีองค์ประกอบทัง้ หมดเป็ นหรือเกี่ยวข้องกับทองคาหรือน้ามันดิบ หรือเป็ นดัชนีราคาทองคาหรือ
น้ามันดิบ
3.2.3 ดัชนีอ่นื ใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ทีเ่ ป็ นไปตามเงื่อนไขครบถ้วน ดังนี้
3.2.3.1 เป็ นดัชนีทมี่ อี งค์ประกอบเป็ นตราสารหรือสัญญาทีก่ องทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง
3.2.3.2 เมื่ อ คานวณเงิน ลงทุ น ตามสัด ส่ ว น (Pro Rata) เสมื อ นหนึ่ ง ว่ ากองทุ น ลงทุ น ในตราสาร
หรือ สัญ ญานั น้ โดยตรงแล้ วได้ผ ลเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ Single Entity Limit ของกองทุ น
นัน้
3.3 เป็ นดัชนีที่ได้รบั การพัฒ นาโดยสถาบันที่มีความน่ าเชื่อถือและทาหน้าที่ไ ด้อย่างอิสระจากบริษัท ทัง้ นี้ หาก
ปรากฏว่าสถาบันดังกล่าวเป็ นบริษัทในเครือของ บลจ. บลจ. นัน้ ต้องจัดให้มมี าตรการป้ อ งกันความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพด้วย
3.4 มีการแสดงดัชนีนัน้ ๆ อย่างต่อเนื่องเป็ นประจาทุกวันทาการผ่านสื่อทีม่ กี ารเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์
3.5 ในกรณีที่เป็ นดัช นีกลุ่ม สินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนี ดงั กล่าวต้ องคานวณจากตัวแปรอย่ างหนึ่งอย่ างใดหรือหลาย
อย่างดังนี้
3.5.1 ราคาปั จจุบนั (Spot Price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Futures Price) ของสินค้าโภคภัณฑ์
3.5.2 ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ที่คานวณจากราคาปั จจุบนั หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของสินค้าโภคภัณฑ์
สินค้าใดสินค้าหนึ่ง
3.5.3 ราคาสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าทีอ่ ้างอิงกับดัชนีสนิ ค้าโภคภัณฑ์ตามข้อ 3.5.2
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4.

5.

6.

7.

3.6 ในกรณี ที่เป็ น ดัชนี เงินเฟ้ อ ดัชนี ดงั กล่าวต้ องคานวณโดยใช้แ หล่ง ข้อมู ลอ้างอิงจากรายงานของหน่ วยงาน
ราชการของประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือคานวณจากราคาสินค้าและบริการที่ บริษทั จัดการแสดงให้เห็น
ได้วา่ วิธกี ารคานวณของผูพ้ ฒ
ั นาดัชนีดงั กล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินเฟ้ อได้อย่างเหมาะสม
หลักเกณฑ์การจัดให้มที รัพย์สนิ ทีเ่ พียงพอต่อการชาระหนี้ตามภาระผูกพัน (Cover Rule)
บริษทั จัดการต้องจัดให้มที รัพย์สนิ ของกองทุนทีม่ คี ุณภาพและมีสภาพคล่องในจานวนทีเ่ พียงพอต่อภาระทีก่ องทุน
อาจต้องชาระหนี้ตามข้อตกลงเมื่อ Derivatives สิ้นสุดลงไว้ตลอดเวลาที่ไ ด้ลงทุนใน Derivatives นัน้ และเป็ นไป
ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
หลักเกณฑ์เพิม่ เติมสาหรับการลงทุนทีม่ วี ตั ถุประสงค์เพื่อการลดความเสีย่ ง
ในกรณี ที่บริษัท จัดการ ลงทุ น ใน Derivatives ที่ Underlying ไม่ ใช่ สิ่งเดีย วกั บทรัพย์ สินที่จ ะลดความเสี่ยง การ
ลงทุนใน Derivatives ดังกล่าวต้องเป็ นไปตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
หลักเกณฑ์เพิม่ เติมสาหรับการลงทุนใน OTC Derivatives
บริษทั จัดการ ต้องจัดให้มขี อ้ ตกลงใน OTC Derivatives ดังนี้
6.1 ให้คู่ส ัญ ญาอีกฝ่ ายหนึ่งคานวณและแจ้ง มู ลค่ายุติธ รรมของ Derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทุกวันที่ 15
และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทัง้ นี้ ในกรณีที่วนั ดังกล่าวเป็ นวันหยุดทาการของ บลจ. ให้คานวณและแจ้ง
มูลค่ายุตธิ รรมภายในวันทาการถัดไป
6.2 ในกรณี ที่เกิดเหตุการณ์ ที่ส่ง ผลกระทบต่อราคาของ Derivatives อย่างมีนัย สาคัญ ให้คู่ส ัญญาอีกฝ่ ายหนึ่ ง
คานวณและแจ้งมูลค่ายุตธิ รรมของ Derivatives ให้บริษทั จัดการทราบทันที
6.3 คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งยินยอมให้มกี ารล้างฐานะ Derivatives เมื่อบริษทั จัดการร้องขอได้
หลักเกณฑ์เพิม่ เติมสาหรับการเข้าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาใน Credit Derivatives บริษทั จัดการต้องปฏิบตั ติ ามเงื่อนไข ดังนี้
7.1 เข้าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาใน Credit Derivatives ได้เฉพาะเพื่อการลดความเสีย่ งเท่านัน้
7.2 เข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาได้เฉพาะ Credit Derivatives ที่มีลกั ษณะของธุรกรรมหรือเทีย บเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ่ง
อย่างใด ดังนี้
7.2.1 Credit Default Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซ้ือประกัน ความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับ
ความสามารถในการชาระหนี้ต าม Obligation ของผู้ผูก พันตาม Obligation นัน้ โดยคู่สญ
ั ญาที่อยู่ใน
ฐานะผู้ขายประกันความเสี่ยงมีภาระผูกพันที่จะต้องชาระเงินตามข้อตกลงซื้อประกันความเสี่ยงเมื่อ
เกิด Credit Event ขึน้ โดยจะมีผลให้ขอ้ ตกลงซื้อประกันความเสี่ยงครบกาหนดทันที (ในกรณีที่ไม่เกิด
Credit Event ข้อตกลงจะสิน้ สุดในวันครบกาหนดตามปกติ) ทัง้ นี้ ไม่ว่า Obligation จะมีเพียงรายการ
เดี ย ว (Single Name Credit Default Swap) หรื อ Obligation มี ห ลายรายการซึ่ ง ก าหนดให้ ผู้ ข าย
ประกันความเสี่ยงมีหน้ าที่ชาระหนี้ เมื่อเกิด Credit Event ขึ้นกับ Obligation รายการใดรายการหนึ่ ง
เป็ นรายแรก (First to Default Swap) หรื อ เมื่ อ เกิ ด Credit Event ขึ้ น กั บ Obligation รายการใด
รายการหนึ่ งในกลุ่ ม Obligation ซึ่ง จะมีการช าระราคากัน เฉพาะในส่ ว นของสิ น ทรัพ ย์ ร ายนั น้ แต่
ข้อตกลงจะครบกาหนดเมื่อเกิด Credit Event ขึ้นกับ Obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate
Credit Default Swap)
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซ้อื ประกันความเสีย่ งของสินทรัพย์อ้างอิง
ทีเ่ กิดจากการลดลงของผลตอบแทนทีจ่ ะได้รบั จากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผูข้ ายประกันความเสีย่ งมีภาระ
ผูกพันทีจ่ ะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงทีห่ รืออัตราลอยตัวทีอ่ ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยตามทีจ่ ะตกลงกัน
และส่วนที่ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพ ย์อ้างอิง เพื่อแลกกับการที่ผู้ซ้ือประกัน ความ
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เสีย่ งจะโอนผลตอบแทนและส่วนที่เพิ่มขึ้น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้กบั ผูข้ าย
ประกันความเสีย่ ง จนกว่าจะเกิด Credit Event หรือครบกาหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด Credit Event)
7.3 ต้องใช้สญ
ั ญามาตรฐานตามที่กาหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือ
สัญญามาตรฐานอื่นตามทีส่ านักงานยอมรับ ซึ่งมีขอ้ ตกลงทีม่ ลี กั ษณะดังนี้
7.3.1 มีผลใช้บงั คับได้ต ามกฎหมาย และไม่ขดั หรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หรือกฎหมายอื่น
7.3.2 ไม่ มี ข้อ กาหนดที่ ท าให้ สิ ท ธิที่ กาหนดไว้ใ นตราสารแห่ ง หนี้ ห รือ สัญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ าที่ Credit
Derivatives นัน้ อ้างอิงเสื่อมเสียไป
7.3.3 ไม่มขี อ้ กาหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สญ
ั ญา
ส่วนที่ 7 : ทรัพย์สินประเภทหน่ วย private equity
การลงทุนในหน่วย private equity ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
กรณีทเี่ ป็ นการลงทุนเพื่อกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัวไป
่ กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทีม่ ใิ ช่รายย่อยหรือกองทุนสารองเลี้ยง
ชีพ ให้ บลจ. ลงทุ นในหน่ วย private equity ที่มีคุ ณสมบัติแ ละเป็ น ไปตามหลักเกณฑ์ ในการลงทุน เช่นเดียวกับ
ข้อกาหนดสาหรับตราสาร TS ในส่วนที่ 1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3
ในกรณีกองทุนรวมเข้าผูกพันตามข้อตกลงกับกิจการเงินร่วมลงทุน (private equity) ให้ บลจ.ลงทุนในหน่วย private
equity ได้ โดยต้องไม่มขี อ้ กาหนดหรือเงื่อนไขทีท่ าให้ผลู้ งทุนเข้าผูกพันมากกว่าข้อตกลงจานวนเงินขัน้ ต่าทีจ่ ะลงทุน
3. ตารางสรุปอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นของกองทุนรวม :
หน่วย private equityบริษทั จัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซ่งึ หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สนิ อื่น หรือหาดอกผลโดยวิธอี ่นื เพื่อเป็ นทรัพย์สนิ
ของกองทุนรวม ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนดดังต่อไปนี้
ในกรณีทสี่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษทั จัดการจะลงทุนให้เป็ นไปตาม
ประกาศทีแ่ ก้ไขด้วย
ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สญ
ั ญา (Single Entity Limit)
ประเภททรัพย์สิน

ข้อ

อัตราส่วน (% ของ NAV)

1

ตราสารภาครัฐไทย

ไม่จากัดอัตราส่วน

2

ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
2.1 กรณีมี Credit Rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึน้ ไป

ไม่จากัดอัตราส่วน

2.2 กรณีมี Credit Rating อยู่ในระดับ Investment Grade
แต่ต่ากว่า 2 อันดับแรก

ไม่เกิน 35%

3

หน่วย CIS ตามทีร่ ะบุในข้อ 1 ส่วนที่ 2 ข้อ 1 หรือข้อ 2 ส่วนที่ 2 ข้อ 1

ไม่จากัดอัตราส่วน

4

เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทีผ่ ูร้ บั ฝากหรือผูอ้ อกตราสารมี
ลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
4.1 มี Credit Rating อยู่ในระดับ Investment Grade
4.2 เป็ นธนาคารออมสิน ทัง้ นี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารทีร่ ฐั บาล
เป็ นประกัน

ไม่เกิน 20%
(ห รื อ ไม่ เ กิ น 10% เมื่ อเป็ นการลงทุ นใน
ต่างประเทศหรือผูม้ ีภาระผูกพันมีภูมลิ าเนาอยู่
ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ Credit Rating แบบ
National Scale ซึ่ ง ป ร ะ เ ท ศ นั ้ น ต้ อ ง มี
Sovereign Rating อยู่ ในระดับที่ Investment
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ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่วน (% ของ NAV)
Grade)

5

ตราสารทีม่ ลี กั ษณะครบถ้วนดังนี้
5.1 เป็ นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้ก่งึ ทุน ตราสารทีม่ สี ญ
ั ญาซื้อขาย
ล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ทีผ่ อู้ อกจัดตัง้ ขึน้ ตามกฎหมาย
ไทย หรือสาขาของ ธพ. ต่างประเทศทีไ่ ด้รบั อนุญาตให้ประกอบ
ธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย
5.2 เป็ นตราสารทีม่ ลี กั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
5.2.1 ผูอ้ อกเป็ นบริษทั จดทะเบียน
5.2.2 ผูอ้ อกมีการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นการทัวไปโดยมี
่
รายละเอียด
ตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อตั ราใด
จะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) น้าหนักของตราสารทีล่ งทุนใน
Benchmark + 5%

5.2.3 ในกรณีทเี่ ป็ นตราสารทีม่ ีกาหนดวันชาระ ≤ 397 วัน นับแต่
วันทีล่ งทุน ทีไ่ ม่ได้มลี กั ษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผูม้ ภี าระผูกพัน
ตามตราสารดังกล่าวต้องเป็ นบุคคลดังนี้
5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบัน
การเงิน
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อทีอ่ ยู่อาศัย
5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาด และขนาดย่อมแห่งประเทศ
ไทย
5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
5.2.3.9 บล.
5.3 เสนอขายในประเทศไทย
5.4 มี Credit Rating อยู่ในระดับ Investment Grade
5.5 ในกรณีทเี่ ป็ นตราสารทีม่ กี าหนดวันชาระหนี้ > 397 วัน นับแต่
วันทีล่ งทุน ต้องขึน้ ทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated
market
6

ทรัพย์สนิ ดังนี้
6.1 ตราสารทุนทีจ่ ดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์
สาหรับผูล้ งทุนทัวไปของ
่
SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ
(แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนทีผ่ อู้ อกตราสารอยู่ระหว่างดาเนินการ

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิ โตรเคมีและเคมีภัณฑ์

ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) น้าหนักของทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนใน
Benchmark + 5%

47

ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่วน (% ของ NAV)

แก้ไขเหตุทอี่ าจทาให้มกี ารเพิกถอนการเป็ นหลักทรัพย์ซ้อื ขาย
ใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)
6.2 ตราสารทุนทีอ่ อกโดยบริษทั ทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ไม่ว่าตามกฎหมายไทย
หรือกฎหมายต่างประเทศ ซึ่งหุน้ ของบริษทั ดังกล่าวซื้อขายใน
กระดานซื้อขายหลักทรัพย์สาหรับผูล้ งทุนทัวไปของ
่
SET หรือ
ของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที่
อยู่ระหว่างดาเนินการแก้ไขเหตุทอี่ าจทาให้มกี ารเพิกถอนหุน้
ออกจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ)
6.3 หุน้ ทีอ่ ยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายตาม 6.1
6.4 ตราสารทีม่ ลี กั ษณะครบถ้วนดังนี้
6.4.1 เป็ นตราสารหนี้ ตราสารหนี้ก่งึ หนี้ก่งึ ทุน SN ทีผ่ อู้ อก
จัดตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนัน้ ใน
ต่างประเทศ หรือผูอ้ อกจัดตัง้ ขึน้ ตามกฎหมาย
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที่
ได้รบั อนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย)
หรือเป็ นตราสาร Basel III
6.4.2 มี Credit Rating อยู่ในระดับ Investment Grade
6.4.3 เป็ นตราสารทีม่ ลี กั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
6.4.3.1 ผูอ้ อกเป็ นบริษทั จดทะเบียนใน SET หรือใน
ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ
6.4.3.2 ผูอ้ อกมีการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นการทัวไปโดยมี
่
รายละเอียดตามแบบ filing
6.4.3.3 ในกรณีทเี่ ป็ นตราสารทีม่ ีกาหนดวันชาระหนี้ ≤
397 วัน นับแต่วนั ทีล่ งทุน และไม่ได้มลี กั ษณะ
ตาม 6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2 ผูม้ ภี าระผูกพันตาม
ตราสารดังกล่าวต้องบุคคลดังนี้
6.4.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9
6.4.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่
ประเทศไทยเป็ นสมาชิก
6.4.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ ี
ลักษณะทานองเดียวกับบุคคล ตามข้อ
6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.3
6.5 ใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ (Derivative Warrants) ทีม่ ี Issuer
Rating อยู่ในระดับ Investment grade
6.6 ธุรกรรมดังนี้ทคี่ ู่สญ
ั ญามี Credit Rating อยู่ในระดับ Investment
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิ โตรเคมีและเคมีภัณฑ์

48

ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่วน (% ของ NAV)

Grade
6.6.1 Reverse Repo
6.6.2 OTC Derivatives
6.7 หน่วย property ทีม่ ลี กั ษณะครบถ้วนดังนี้
6.7.1 จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจด
ทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สาหรับผู้
ลงทุนทัวไปของ
่
SETหรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวทีอ่ ยู่ระหว่าง
ดาเนินการแก้ไขเหตุทอี่ าจทาให้มีการเพิกถอนหน่วย
ดังกล่าวออกจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ
6.7.2 เป็ นหน่วยของกองทุนทีไ่ ม่ได้มลี กั ษณะกระจายการลงทุน
ในกิจการโครงสร้างพืน้ ฐานอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการ
เช่า แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่
สานักงานกาหนด
6.8 หน่ วย private equity ที่จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ ระหว่าง IPO
เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สาหรับผู้
ลงทุ น ทั ว่ ไปของ SET ห รื อ ของต ลาดซื้ อ ขาย หลั ก ท รั พ ย์
ต่ างประเทศ (แต่ ไ ม่ รวมถึงหน่ ว ย private equity ที่อ ยู่ ร ะหว่ าง
ดาเนิ น การแก้ ไขเหตุ ที่อ าจท าให้มีการเพิกถอนหน่ ว ยดังกล่ าว
ออกจากการซื้ อ ขายใน SET หรือ ในตลาดซื้อ ขายหลัก ทรัพ ย์
ต่างประเทศ)
6.9 หน่ วย CIS ตามที่ระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที่ 2 ข้อ 2 ที่จดทะเบียน
ซื้อ ขายหรือ อยู่ ใ นระหว่ าง IPO เพื่ อ การจดทะเบีย นซื้ อ ขายใน
กระดานซื้อขายหลักทรัพย์ สาหรับผู้ลงทุนทัว่ ไปของ SET หรือ
ของตลาดซื้อ ขายหลักทรัพ ย์ ต่ างประเทศ (แต่ ไม่ รวมถึงหน่ ว ย
ดังกล่าวที่อยู่ระหว่างดาเนิ นการแก้ไขเหตุที่อาจทาให้มีการเพิก
ถอนหน่ วยดังกล่าวออกจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อ
ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)
7

หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทุนทีม่ ลี กั ษณะกระจายการ
ลงทุนในกิจการโครงสร้างพืน้ ฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่าแล้ว
แต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางทีส่ านักงาน ก.ล.ต. กาหนด
และมีลกั ษณะตาม 6.7.1

ไม่จากัดอัตราส่วน

8

ทรัพย์สนิ อื่นนอกเหนือจากทีร่ ะบุในข้อ 1 - ข้อ 7 (SIP)

รวมกันไม่เกิน 5%

หมายเหตุ : ในกรณีทรัพย์สนิ ดังนี้ ไม่มขี อ้ กาหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผูร้ บั ฝาก ผูอ้ อกตราสาร หรือคู่สญ
ั ญาแล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของ MF
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2. Derivatives on Organized Exchange
ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามกลุ่มกิ จการ(Group Limit)
ข้อ
1

ประเภททรัพย์สิน
การลงทุนในทรัพย์สนิ ของบริษทั ทุกบริษทั ทีอ่ ยู่ในกลุ่มกิจการ
เดียวกันหรือการเข้าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาในธุรกรรมทางการเงิน
กับบริษทั ดังกล่าว

อัตราส่วน (% ของ NAV)
ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ แล้วแต่
อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรือ
(2) น้าหนักของทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนใน Benchmark
+ 10%

หมายเหตุ : ในกรณีทรัพย์สนิ ดังนี้ ไม่มขี อ้ กาหนดเกี่ยวกับ group limit
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของกองทุน
2. Derivatives on Organized Exchange
ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามประเภททรัพย์สิน (Product Limit)
ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่วน (% ของ NAV)

1

เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ทีน่ ิตบิ ุคคล
- ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบ
ตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิตบิ ุคคล
ปี บญ
ั ชี เว้นแต่เป็ น MF ทีม่ อี ายุโครงการ < 1
ดังกล่าว) เป็ นผูอ้ อก ผูส้ ั ่งจ่าย หรือคู่สญ
ั ญา ดังนี้
ปี ให้เฉลี่ยตามรอบอายุกองทุน
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินทีม่ กี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับกองทุนทีอ่ ายุโครงการ
หรืออายุสญ
ั ญาคงเหลือ ≤ 6 เดือน ทัง้ นี้
1.2 ธพ.
เฉพาะกองทุนทีม่ อี ายุทงั ้ โครงการหรือ อายุทงั ้
1.3 บง.
สัญญา ≥ 1 ปี
1.4 บค.
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อทีอ่ ยู่อาศัย
(ไม่รวมถึงเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทีม่ วี ตั ถุประสงค์เพื่อ
การดาเนินงานของกองทุน และทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนได้รบั โอน
กรรมสิทธิ ์มาจากคู่สญ
ั ญาตาม Reverse Repo หรือ Securities
Lending หรือ Derivatives)

2

ทรัพย์สนิ ดังนี้
2.1 B/E P/N หรือ ตราสารทีม่ สี ญ
ั ญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง
(Structured Note) ทีม่ เี งื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้
ดาเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตาม
วิธกี ารทีก่ ฎหมายกาหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขาย
คืนผูอ้ อกตราสารได้
2.2 SN (แต่ไม่รวมถึง SN ซึ่งจดทะเบียนกับ TBMA และมีการ
เสนอขายตามหลักเกณฑ์ทกี่ าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตละการอนุญาตให้เสนอ
ขายตราสารหนี้ทอี่ อกใหม่)

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิ โตรเคมีและเคมีภัณฑ์
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ประเภททรัพย์สิน

ข้อ

อัตราส่วน (% ของ NAV)

2.3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทีม่ รี ะยะเวลาการฝาก
เกิน 12 เดือน
2.4 total SIP ตามข้อ 7 ของส่วนนี้ แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี้ ตรา
สารกึ่งหนี้ก่งึ ทุน ทีม่ ลี กั ษณะครบถ้วนดังนี้
2.4.1 มีลกั ษณะตาม 6.4.3 ของข้อ 6 ในส่วนที 1 : อัตราส่วน
การลงทุนทีค่ านวณตามผูอ้ อกทรัพย์สนิ หรือคู่สญ
ั ญา
(single entity limit)
2.4.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ากว่า investment grade
หรือไม่มี credit rating
3

หน่วย Property

ไม่เกิน 15%

4

หน่วย Infra

ไม่เกิน 20%

5

Reverse Repo

ไม่เกิน 25%

6

Securities Lending

ไม่เกิน 25%

7

ตราสารดังนี้ (Total SIP)
7.1 ทรัพย์สนิ ตามข้อ 8 ในส่วนที1 : อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณ
ตามผูอ้ อกทรัพย์สนิ หรือคู่สญ
ั ญา (single entity limit)
7.2 ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้ก่งึ ทุน หรือ Basel lll ทีม่ อี นั ดับความ
น่าเชื่อถือทีต่ วั ตราสารและ/หรือผูอ้ อกตราสารทีต่ ่ากว่าทีส่ ามารถ
ลงทุนได้ (non-investment grade / unrated)

รวมกันไม่เกิน 15%

หมายเหตุ : สาหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของกองทุนไม่มขี อ้ กาหนด
ข้อ
8

ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่วน

Derivatives ดังนี้
8.1 Hedging Limit : การเข้า
ทาธุรกรรม Derivatives
ทีม่ วี ตั ถุประสงค์เพื่อการ
ลดความเสีย่ ง

ไม่เกินมูลค่าความเสีย่ งทีม่ อี ยู่

8.2 Non-Hedging Limit :
การเข้าทาธุรกรรม
Derivatives ทีม่ ใิ ช่เพื่อ
การลดความเสีย่ ง

Global Exposure Limit
8.2.1 กรณีกองทุนไม่มีการลงทุนแบบซับซ้อน จากัด Net Exposure ทีเ่ กิดจากลงทุน
ใน Derivatives โดยต้องไม่เกิน 100% ของ NAV
8.2.2 กรณีกองทุนมีการลงทุนแบบซับซ้อน จากัด net exposure ทีเ่ กิดจากการ
ลงทุนใน Derivatives โดยมูลค่าความเสียหายสูงสุด (value-at-risk : VaR) ของ
กองทุนต้องเป็ นดังนี้
(1) absolute VaR ≤ 20% ของ NAV

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิ โตรเคมีและเคมีภัณฑ์
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(2) relative VaR ≤ 2 เท่าของ VaR ของ benchmark
หมายเหตุ: “การลงทุนแบบซับซ้อน” หมายความว่า การลงทุนในสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าทีม่ กี ลยุทธ์แบบซับซ้อน (complex strategic Investment) หรือ
การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทีม่ คี วามซับซ้อน (exotic Derivatives)
ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิ จการที่ลงทุน (Concentration Limit)
ข้อ
1

ประเภททรัพย์สิน
หุน้ ของบริษทั รายใดรายหนึ่ง

อัตราส่วน
กรณีทเี่ ป็ นการลงทุนของ MF
ทุกกองทุนรวมกันภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันต้องมี
จานวนหุน้ ของบริษทั รวมกัน < 25% ของจานวนสิทธิออกเสียงทัง้ หมด
ของบริษทั นัน้

2

ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้ก่งึ ทุน ตราสาร
Basel III และศุกกู ของผูอ้ อกรายใดราย
หนึ่ง
(ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทยหรือตรา
สารหนี้ภาครัฐต่างประเทศ)

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สนิ ทางการเงิน (financial liability) ของผู้
ออกตราสารรายนัน้ ตามทีเ่ ปิ ดเผยไว้ในงบการเงินสาหรับรอบระยะเวลา
บัญชีล่าสุด ทัง้ นี้ ในกรณีทผี่ ูอ้ อกตราสารมีหนี้สนิ ทางการเงินทีอ่ อกใหม่
ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป และยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด
บลจ. อาจนามูลค่าหนี้สนิ ทางการเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี้สนิ ทาง
การเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูลหนี้สนิ ทางการเงินนัน้
จะต้องเป็ นข้อมูลทีม่ กี ารเผยแพร่เป็ นการทัวไป
่ และ ในกรณีทผี่ อู้ อกตรา
สารไม่มหี นี้สนิ ทางการเงินตามทีเ่ ปิ ดเผยในงบการเงินสาหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีล่าสุด รวมถึงกรณียงั ไม่ครบกาหนดการจัดทางบการเงิน
ในครัง้ แรกของผูอ้ อกตราสาร ให้ใช้อตั ราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่า
การออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี้ของผูอ้ อกรายนัน้ เป็ นรายครัง้
เว้นแต่ในกรณีทผี่ ูอ้ อกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็ น
โครงการ (bond issuance program) ให้พจิ ารณาเป็ นรายโครงการ
2.2 ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้โดยเป็ นตราสารที่ออกใหม่
และมี credit rating อยู่ในระดับต่ากว่า investment grade หรือไม่มี
credit rating ให้ บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ.
รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตรา
สารดังกล่าวเป็ นรายครัง้ เว้นแต่กรณีทผี่ อู้ อกตราสารได้มีการยื่นแบบ
filing ในลักษณะเป็ นโครงการ (bond issuance program) ให้พจิ ารณา
เป็ นรายโครงการ (อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็ นตราสารทีอ่ อก
โดยบุคคลดังนี้)
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อทีอ่ ยู่อาศัย
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ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่วน
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม แห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บล.
10.สถาบันการเงินระหว่างประเทศทีป่ ระเทศไทยเป็ นสมาชิก
11.สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ ลี กั ษณะทานองเดียวกับบุคคลตาม 1.
– 9.)

3

หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วย CIS ทัง้ หมดของ MF หรือกองทุน CIS
ต่างประเทศทีอ่ อกหน่วยนัน้ อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนดังนี้
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนทีม่ ลี กั ษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รบั
ความเห็นชอบจากสานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตัง้ ขึน้ ใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผูล้ งทุนในวงกว้าง

4

หน่วย Infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วย Infra ทัง้ หมดของกองทุน Infra ทีอ่ อก
หน่วยนัน้ เว้นแต่เป็ นหน่วย Infra ของกองทุนทีม่ ลี กั ษณะครบถ้วนดังนี้ โดย
ได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตัง้ ขึน้ ใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผูล้ งทุนในวงกว้าง

5

หน่วย Property ของกองทุนใด
กองทุนหนึ่ง

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วย Property ทัง้ หมดของกองทุน Property ที่
ออกหน่วยนัน้ เว้นแต่เป็ นหน่วย Property ของกองทุนทีม่ ลี กั ษณะครบถ้วน
ดังนี้ โดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตัง้ ขึน้ ใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผูล้ งทุนในวงกว้าง

6

หน่วย private equity

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วย private equity ทัง้ หมดของกองทุน private
equity

“ทัง้ นี้ การคานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
เรื่องการลงทุนของกองทุน”
หมายเหตุ: หนี้สนิ ทางการเงิน (financial liability) ให้พจิ ารณาตามมาตรฐานการบัญชีทผี่ อู้ อกตราสารดังกล่าวได้จดั ทางบการเงิน
ตามมาตรฐานการบัญชีนัน้ โดยเป็ นมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีก่ าหนดโดยคณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบัญชีตาม
กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ ป็ นทีย่ อมรับในระดับสากล เช่น International
FinancialReporting Standards (IFRS) หรือ United States GenerallyAccepted Accounting Principle (US GAAP) เป็ นต้น
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ส่วนที่ 5 : การดาเนิ นการเมื่อทรัพย์สินที่ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุน
1. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทกี่ าหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินทีล่ งทุนมีคุณสมบัตทิ ี่เปลี่ยนแปลงไปจนเป็ น
เหตุให้ขาดคุณสมบัตใิ นการเป็ นทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนสามารถลงทุนได้อกี ต่อไป บริษทั จัดการต้องดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) จัดท ารายงานโดยระบุ ร ายละเอีย ดเกี่ย วกับ ชื่อ จานวน อัต ราส่ ว นการลงทุ น และวัน ที่ท รัพ ย์ สิน ขาดจัดส่ ง ต่ อ ผู้ดูแ ล
ผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ทีเ่ กิดกรณีดงั กล่าว ตลอดจนจัดเก็บสาเนารายงานไว้ทบี่ ริษทั จัดการ
(2) จาหน่ ายทรัพย์สินทีข่ าดคุณสมบัตภิ ายในโอกาสแรกโดยคานึงถึงประโยชน์ของผูล้ งทุนเป็ นสาคัญ แต่ต้องไม่เกินกว่า 90
วันนับแต่วนั ทีท่ รัพย์สนิ นัน้ ขาดคุณสมบัติ
(3) เมื่อบริษัทจัดการสามารถจาหน่ ายทรัพย์สนิ ที่ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สนิ ที่ขาดคุณสมบัติมคี ุณสมบัติเปลี่ยนแปลงไป
จนเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทารายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จานวน อัตราส่วนการลงทุน
ในทรัพย์สนิ ดังกล่าว รวมถึงวันทีไ่ ด้จาหน่ ายทรัพย์สนิ นัน้ ออกไปหรือวันทีท่ รัพย์สนิ มีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่
กรณีและให้จดั ส่งรายงานต่อผูด้ ูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ทีเ่ กิดกรณีดงั กล่าว
2. ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะที่กองทุนมีการลงทุนเป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กาหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็ นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุนเป็ นเวลา 5 วันทาการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิม่ บริษทั จัดการต้องดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) จัดท ารายงานโดยระบุ รายละเอีย ดเกี่ยวกับประเภท จ านวน อัตราส่ว นการลงทุ น และวัน ที่ การลงทุ น ไม่ เป็ น ไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่ งรายงานต่อสานักงาน รวมทัง้ จัดส่งต่อผู้ดูแ ลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั
ครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจน จัดเก็บสาเนารายงานไว้ทบี่ ริษทั จัดการ
(2) ไม่ลงทุ นเพิ่มเติมในทรัพ ย์สิน ที่เกินอัต ราส่ว นการลงทุ นจนกว่ าจะสามารถแก้ไขให้เป็ น ไปตามอัตราส่ วนการลงทุ น ที่
กาหนดเว้นแต่เป็ นการดาเนินการตามข้อ 3
(3) แก้ไขให้เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กาหนดภายในโอกาสแรกโดยคานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็ นสาคัญ แต่
ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี้ เว้นแต่เป็ นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี้
(ก) ภายใน 30 วันนับแต่วนั สิน้ รอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีทไี่ ม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามประเภท
ทรัพย์สนิ สาหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั ๋วแลกเงินหรือตั ๋วสัญญาใช้เงิน ตามอัตราส่วน
การลงทุน (Product Limit)
(ข) ภายใน 90 วันนับแต่วนั สุดท้ายของระยะเวลา 5 วันทาการดังกล่าว สาหรับกรณีอ่นื ใดนอกเหนือจากกรณีตามข้อ
(3) (ก) เว้นแต่กรณีเป็ นกองทุนรวมตลาดเงิน
(4) เมื่อบริษทั จัดการสามารถแก้ไขจนเป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กาหนดแล้ว บริษทั จัดการต้องจัดทารายงานข้อมูล
เกี่ย วกับชื่อ จานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สิน ดังกล่าว รวมถึงวันที่สามารถแก้ไขให้เป็ น ไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุนได้ และจัดส่งรายงานต่อผูด้ ูแลผลประโยชน์ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ทีส่ ามารถแก้ไขจนเป็ นไปตามอัตราส่วน
การลงทุนนัน้
ในกรณีที่บริษทั จัดการไม่สามารถแก้ไขให้ไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดตาม (3) (ก) หรือ (ข) บริษทั จัดการต้อง
จัดทารายงานข้อมูลตามวรรคหนึ่ง พร้อมสาเหตุทไี่ ม่สามารถแก้ไขให้เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว และจัดส่ง
รายงานต่อสานักงาน และผูด้ ูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ครบระยะเวลาดังกล่าว
(5) ในกรณีที่กองทุนมีหุน้ ของบริษทั ใดโดยไม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่
ลงทุน (concentration Limit) ตามทีก่ าหนดในส่วนที่ 4 นอกจากการปฏิบตั ติ าม (1) (2) (3) และ (4) แล้วบริษทั จัดการ
ต้องดาเนินการดังนี้ดว้ ย
(ก) งดเว้นการใช้สทิ ธิออกเสียงในหุน้ จานวนทีเ่ กินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจาเป็ นและสมควรโดยได้รบั การผ่อน
ผันจากสานักงาน
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(ข) ลดสัดส่วนการถือหุน้ หรือลดการมีอานาจควบคุม หรือยื่นคาขอผ่อนผันการทาคาเสนอซื้อ ในกรณีทที่ รัพย์สนิ เป็ น
หุน้ ของบริษทั จดทะเบียน และการได้มาซึ่งหุน้ ของบริษทั ดังกล่าวเป็ นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั
นัน้ จนถึงหรือข้ามจุดทีต่ ้องทาคาเสนอซื้อ
บริษทั นัน้ จนถึงหรือข้ามจุดทีต่ ้องทาคาเสนอซื้อ
3. ในกรณีทกี่ องทุนมีการลงทุนเป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนหรือข้อกาหนดทีส่ ามารถลงทุนได้โดยชอบ แต่ต่อมาปรากฎกรณี
ดังต่อไปนี้ จนเป็ นเหตุให้ไม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนหรือข้อกาหนดที่สามารถลงทุนได้ บริษทั อาจลงทุนในหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สนิ ดังกล่าวต่อไปได้
(1) กรณีทกี่ องทุนมีการลงทุนหรือได้สทิ ธิจากการเป็ นผูถ้ อื หลักทรัพย์ตามสัดส่วนทีม่ อี ยู่เดิมนัน้ เว้นแต่กรณีตาม (2)
(2) กรณีทกี่ องทุนมีการลงทุนหรือได้สทิ ธิตาม (1) ในระหว่างระยะเวลาการแก้ไขอัตราส่วนการลงทุนตามประกาศทีเ่ กี่ยวข้อง
แต่ทงั ้ นี้ บริษทั จัดการต้องดาเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาดังกล่าวด้วย
(3) กรณีทกี่ องทุนได้รบั ทรัพย์สนิ มาจากการบริจาค
ในกรณีทมี่ ีการลงทุนตามข้อ 3 (1) และ (3) ให้บริษทั จัดการปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามข้อ 2 โดยอนุโลม
4. ในกรณี ที่มีเหตุ สุดวิส ัยหรือ เหตุ จาเป็ น อื่น ใดท าให้บริษัท จัดการไม่ส ามารถดาเนิ น การแก้ ไขเพื่อ ให้การลงทุ น เป็ น ไปตาม
หลักเกณฑ์ทกี่ าหนดในข้อ 1(2) หรือข้อ 2(3) หรือบริษทั จัดการมีความเห็นว่าการดาเนินการดังกล่าวจะไม่เป็ นประโยชน์ต่อผู้
ลงทุน ให้บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิ จดาเนิ นการตามความเหมาะสมได้โดยต้ องคานึงถึง ประโยชน์ของผู้ลงทุ นเป็ น
สาคัญ และต้องส่งรายงานเกี่ยวกับการดาเนินการของบริษัทจัดการในเรื่องดังกล่าวต่อสานักงาน ก.ล.ต. ผู้ถือหน่ วยลงทุ น
และผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที่ต้องแก้ไขให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ดงั กล่าวทัง้ นี้ในการจัดส่ง
รายงานดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่ วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดาเนินการโดยวิธีการเผลแพร่ บนเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ
หรือวิธกี ารอื่นๆ ตามทีบ่ ลจ.กาหนด
ส่วนที่ 6 : การดาเนิ นการเมื่อการลงทุนไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน
1. ในกรณีทกี่ องทุนมีสดั ส่วนการลงทุนไม่เ ป็ นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการต้ อง
ดาเนินการดังต่อไปนี้
(1.1) จัดทารายงานเกี่ยวกับการลงทุนทีไ่ ม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทัง้ เหตุผลทีท่ าให้มกี ารลงทุนไม่เป็ นไปตาม
นโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสานักงาน รวมทัง้ จัดส่งต่อผูด้ ูแลผลประโยชน์ แล้วแต่กรณี ภายในวันทาการ
ถัดจากวันทีไ่ ม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสาเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ
(1.2) ด าเนิ น การแก้ ไ ขให้ ส ัด ส่ ว นการลงทุ น ของกองทุ น เป็ นไปตามนโยบายการลงทุ น หรือ ดาเนิ น การเปลี่ ย นแปลง
ประเภทของกองทุน ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์ทกี่ าหนดในข้อ 2 ในส่วนนี้
2. ในกรณี ที่การลงทุ นของกองทุ นรวมไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุ นตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัท จัดการ
ดาเนิ นการแก้ ไขสัดส่วนการลงทุน ของกองทุ นรวมให้เป็ น ไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วัน นับแต่ วนั ที่ส ัดส่วนการ
ลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษทั จัดการจะได้รบั มติจากผูถ้ ือหน่ วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลง
ประเภทของกองทุ นรวมภายในกาหนดเวลาดัง กล่าว ทัง้ นี้ ทางบริษัทจัดการจะไม่ นับช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุ น ซึ่ง มี
ระยะเวลา 30 วันนับแต่วนั ที่จดทะเบียนเป็ นกองทุนรวม หรือในช่วงระยะเวลาที่กองทุนจาเป็ นต้องรอการลงทุน และ/หรือ
ในช่วงที่ผู้ลงทุนทาการขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุ นจานวนมาก ซึ่งมีระยะเวลาไม่เกิน 10
วันทาการ ทัง้ นี้ยงั ต้องคานึงถึงประโยชน์ผลู้ งทุนเป็ นสาคัญ
ในการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่ วยลง
ทุนเดิมในการที่จะออกจากกองทุนรวมก่อนที่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บงั คับ โดยวิธีการดังกล่าว
ต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุน รวมทัง้ เมื่อได้รบั มติจากผู้ถอื หน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภท
ของกองทุนรวมแล้วบริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนทุก รายจนกว่าการ
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิ โตรเคมีและเคมีภัณฑ์
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เปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บงั คับ และในกรณีที่ครบกาหนด 90 วันนับแต่วนั ที่สดั ส่วนการลงทุนไม่เป็ นไปตามนโยบาย
การลงทุน แต่การเปลี่ย นแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บงั คับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่ วยลงทุนของ
กองทุนรวมนัน้ เพิม่ เติม

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิ โตรเคมีและเคมีภัณฑ์
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กองทุนรวมเป็ นนิ ติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนัน้ บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิ เพิล จากัดจึงไม่มีภาระผูกพัน
ในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล ดัชนี ธุรกิ จพลังงานและธุรกิ จปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์ ทัง้ นี้ ผลการดาเนิ นงานของ
กองทุนเปิ ดพริ นซิ เพิล ดัชนี ธุรกิ จพลังงานและธุรกิ จปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์ ไม่ได้ขึ้นอยู่กบั สถานะทางการเงินหรือผลการดาเนิ นงาน
ของบริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิ เพิล จากัด
บริ ษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์ห รือทรัพย์สิ นอื่นเพื่อบริ ษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่ บริ ษัทจัด การลงทุนในหลักทรัพย์ห รือ
ทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อ ให้เกิ ดความเป็ นธรรม
ต่อผู้ถือหน่ วยลงทุน
ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ ใจว่าผู้ขายหน่ วยลงทุนเป็ นบุคคลที่ ได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และควร
ขอดูบตั รประจาตัวของบุคคลดังกล่าวที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกให้ด้วย
หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญนี้ เป็ นเพียงการสรุปใจความสาคัญของหนังสือชี้ชวนส่ วนข้อมูลโครงการเพื่อความกระชับและ
เข้าใจง่ายเท่านั้น ทัง้ นี้ ในการบริ หารจัดการกองทุน บริ ษัทจัดการจะยึดตามรายละเอี ยดโครงการจัดการกองทุนที่ ได้รบั อนุมตั ิ จาก
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ในกรณี ที่ผู้ลงทุ นต้องการทราบข้อมู ลเพิ่ มเติ ม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือ ชี้ชวนส่วนข้ อมูลโครงการได้ที่บริ ษัท หลักทรัพย์จดั การ
กองทุน พรินซิ เพิล จากัด หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่ อาจมีผลต่อการตัดสิ นใจลงทุน เช่น การทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง (Connected Person) และ
การลงทุนตามอัตราส่วนที่กาหนดในวัตถุประสงค์การลงทุน เป็ นต้น ได้ที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือ ข่าย
อิ นเตอร์เนตของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (www.sec.or.th)
บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิ บตั ิ ตามจรรยาบรรณและประกาศต่างๆ ที่สมาคม
บริษัทจัดการลงทุนกาหนด และจะต้องเปิ ดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกากับและดูแล
การซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
บริ ษัทจัดการจะดาเนิ นการเปิ ดเผยข้อมูลแนวปฏิ บตั ิ ในการใช้สิทธิ ออกเสียง และการดาเนิ นการใช้สิทธิ ออกเสียงในหลักทรัพย์ที่
กองทุนรวมลงทุน เพื่อให้ผ้ลู งทุนเข้าถึงและรับทราบข้อมูลดังกล่าวได้โดยสะดวกตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กาหนดที่ website ของบริ ษัทจัดการ www.principal.th ทัง้ นี้ ผ้ลู งทุน สามารถขอตรวจสอบข้อมูลการลงทุนเพื่อกองทุนรวมได้จาก
website ของบริษัทจัดการข้างต้น
ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่ มเติ ม และรับหนังสือชี้ชวนและโครงการและข้อผูก พันได้ที่บริ ษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขาย
และรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิ เพิ ล จากัด ที ที่อยู่ 44 อาคาร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชัน้ 16 ถนน
หลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ : 0-2686-9500 หรือ 0-2686-9595 www.principal.th
บริษัทจัดการและ/ หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตัง้ อาจพิจารณาขอข้อมูล เอกสาร หลักฐาน
เพิ่ มเติ มจากผู้สนใจสัง่ ซื้อหน่ วยลงทุน หรือผู้ถือหน่ วยลงทุ นของกองทุน หรื อบุคคลที่ เกี่ยวข้องกับผู้ลงทุนตามคาจากัดความของ
กฎหมายหรือตามที่ ห น่ ว ยงานที่ มีอ านาจกาหนด ทัง้ ก่ อน และหรือ ภายหลังการลงทุ น ในกองทุ นไปแล้ ว ทัง้ นี้ เพื่อ ให้เป็ นไปตาม
กฎหมายการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือเพื่อให้เป็ นไปตามแนวทางปฏิ บตั ิ
หรือการตี ความ หรือการสังการของหน่
่
วยงานผู้มีอานาจ ทัง้ นี้ บริ ษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน มี
หน้ าที่ ต้ องท าความรู้จกั ตัว ตนของลู กค้ า (Know Your Client: KYC) และการพิ สูจน์ ทราบลูก ค้ า (Client Due Diligence : CDD)โดย
ผู้สนใจสัง่ ซื้อหน่ วยลงทุน หรือผู้ถือหน่ วยลงทุน ของกองทุนมีหน้ าที่ แจ้ง การเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับการรู้จกั ตัวตนของลูก ค้ า
(KYC) และการพิ สู จน์ ทราบลูก ค้า (CDD) ให้ บริ ษัท จัดการและหรือผู้สนั บสนุน การขายและรับ ซื้อ คื น หน่ วยลงทุ นทราบ โดยตาม
แนวทางปฏิ บตั ิ ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินดังกล่าว บริษัทจัดการและหรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
จาเป็ นต้องดาเนิ นการตามกฎหมายครอบคลุมทัง้ การเปิ ดบัญ ชีเพื่อใช้บริ การใหม่ การทาธุรกรรมของลูกค้าเดิ ม และการทบทวน
ข้อมูลลูกค้าให้เป็ นปัจจุบนั เป็ นระยะๆ รวมทัง้ การดาเนิ นการอื่นๆ ตามที่หน่ วยงานผู้มีอานาจกาหนดแนวทาง
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สอบถามข้อมูลเพิ่ มเติ มได้ที่ 0-2686-9500
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