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• กองทุนเปิดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์  มีการลงทุนกระจุกตัวในหมวด 
อตุสาหกรรม มีความเส่ียงท่ีผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจ านวนมาก 

• กองทุนรวมดงักล่าวมีนโยบายเฉพาะจงในหมวดอตุสาหกรรม จึงอาจมีความเส่ียงและความผนัผวนของราคาสูงกว่ากองทุน
รวมทัว่ไปท่ีมีการกระจายการลงทุนในหลายอุตสาหกรรม ดงันัน้ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของหมวดอุตสาหกรรมดงักล่าว
เพ่ือประกอบการตดัสินใจลงทุน 

• กองทุนเปิดพรินซิเพิล ดชันีธุรกิจพลงังานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์ มีนโยบายท่ีจะลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงสญัญาซ้ือ
ขายล่วงหน้า เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน ท าให้กองทุนรวม/เปิดน้ีมีความเส่ียงมากกว่ากองทุนรวมอ่ืนจึงเหมาะสม
กบัผู้ลงทุนท่ีต้องการผลตอบแทนสูงและรบัความเส่ียงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทัว่ไป 

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

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

ลงทุนตามท่ีมีค าสัง่ไว้ 
• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือช้ีชวนให้เข้าใจลกัษณะกองทุนและควรเก็บหนังสือช้ีชวนไว้เป็นข้อมูล เพ่ือใช้อ้างอิงใน

อนาคต และเม่ือมีข้อสงสยัให้สอบถามผู้ติดต่อกบัผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซ้ือหน่วยลงทุน 
• บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธไม่รบั หรือไม่ด าเนินการตามค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนของผู้สัง่ซ้ือ หรือสัง่สบัเปล่ียนของ

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

• การพิจารณาร่างหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ี มิได้เป็นการแสดงว่าส านักงานได้รบัรองถึงความ
ถกูต้องของข้อมูลในหนังสือช้ีชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายนัน้ 

• ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลกัษณะสินค้า (กองทุนรวม) เง่ือนไข ผลตอบแทนและความเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทุน 
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สรปุข้อมูลกองทุน 

            
            1.  ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม 

ลกัษณะท่ีส าคญัของกองทุน 

 

ช่ือกองทุน    กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ ดชันีธุรกจิพลงังานและธุรกจิปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ์ 

Principal Energy and Petrochemical Index Fund (PRINCIPAL EPIF) 

ประเภทโครงการ   โครงการจดัการกองทุนเปิด 

อายุโครงการ   ไม่ก าหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุนรวม 

ลกัษณะพิเศษ  กองทุนรวมตราสารแห่งทุน ประเภทกองทุนรวมดชันี กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม 

นโยบายการลงทุน เน่ืองจากกองทุนรวมมนีโยบายสรา้งผลตอบแทนของกองทุนรวมใหเ้ป็นไปตามการเคลื่อนไหว
ของดชันีธุรกจิพลงังาน และธุรกจิปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ ์ดงันัน้ กองทุนรวมจะลงทุนโดยใชก้ล
ยุทธก์ารบรหิารกองทุนเชงิรบั (Passive Management Strategy) โดยเน้นการลงทุนในตราสาร
แห่งทุนทีอ่อกโดยบรษิทัในธุรกจิพลงังาน และธุรกจิปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ ์ทีจ่ดทะเบยีนในตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ซึง่เป็นส่วนประกอบของดชันีธุรกจิพลงังาน และธุรกจิปิโตรเคมแีละ
เคมภีณัฑ ์และหน่วยลงทุนของกองทุนรวม รวมถงึ Exchange Traded Fund (ETF) ทีม่นีโยบาย
การลงทุนซึง่จะส่งผลใหม้ ีNet Exposure ในตราสารทุนดงักล่าวโดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีม่น้อย
กว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน ทัง้นี้ กองทุนรวมอาจไม่ไดล้งทุนในหุน้ซึง่
ประกอบเป็นดชันีธุรกจิพลงังาน และธุรกจิปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ์ ครบทุกหุน้ โดยจะพจิารณา
จากปัจจยัต่างๆ เช่น สภาวะตลาดหลกัทรพัย ์มลูค่าตลาดรวมของหลกัทรพัย ์และสภาพคล่องใน
การซื้อขายหลกัทรพัย ์เป็นตน้ 
ดชันีธุรกจิพลงังาน และธุรกจิปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑท์ีใ่ชอ้า้งองิในการสรา้งผลตอบแทนของ
กองทุนรวมนัน้ จะค านวณมาจากค่าเฉลีย่ของดชันีธุรกจิพลงังานและสาธารณูปโภค (ENERG) 
และดชันีธุรกจิปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ ์(PETRO) ถ่วงน ้าหนักดว้ยมูลค่าตลาดรวมของแต่ละดชันี 
ดงัมรีายละเอยีดวธิกีารค านวณปรากฏตามเอกสารแนบ 1  โดยมตีวัแปรทีใ่ชใ้นการค านวณคอื 1) 
มลูคา่ตลาดรวมของหลกัทรพัย์ในธุรกจิพลงังานและสาธารณูปโภค 2) มลูค่าตลาดรวมของ
หลกัทรพัย์ในธุรกจิปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ ์3) ดชันีธุรกจิพลงังานและสาธารณูปโภค (ENERG) 
และ 4) ดชันีธุรกจิปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ ์(PETRO) ซึง่ตวัแปรทัง้หมดเป็นขอ้มลูทีป่ระกาศโดย
ตลาดหลกัทรพัยแ์ละอาจเปลี่ยนแปลงไดทุ้กวนัท าการตามสภาวะการซื้อขายในตลาดหลกัทรพัย ์
ทัง้นี้ ดชันีหลกัทรพัยต์าม 3) และ 4) นัน้ เป็นดชันีหมวดธุรกจิทีต่ลาดหลกัทรพัยค์ านวณขึน้และ
เผยแพร่อย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกวนัท าการเพื่อสะทอ้นความเคลื่อนไหวของราคาหลกัทรพัยท์ี่
มกีารซื้อขายอยู่ในกลุ่มธุรกจิพลงังานและสาธารณูปโภค และกลุ่มธุรกจิปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ์
ตามล าดบั  
ในกรณีทีด่ชันีธุรกจิพลงังาน และธุรกจิปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ ์ถูกยกเลกิหรอืกรณีทีไ่ม่มกีาร
ค านวณดชันีดงักล่าว บรษิทัจดัการจะเปลี่ยนดชันีทีก่องทุนรวมใชอ้า้งองิในการสรา้งผลตอบแทน
เป็นดชันีราคาหุน้อื่นๆ ทีใ่ชว้ดัผลตอบแทนของการลงทุนในธุรกจิพลงังาน และธุรกจิปิโตรเคมี
และเคมภีณัฑ ์ในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ทัง้นี้ บรษิทัจดัการอาจพจิารณาปรบันโยบาย
การลงทุนใหส้อดคลอ้งกบัดชันีทีก่องทุนรวมใชอ้า้งองิในการสรา้งผลตอบแทนในแตล่ะช่วงเวลา 
และขอความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อแก้ไขเพิม่เตมิโครงการให้
สอดคลอ้งกบัดชันีทีใ่ชอ้า้งองิโดยถือว่าไดร้บัมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้   
เงนิลงทุนส่วนทีเ่หลอืจะลงทุนในตราสารแห่งหนี้และ/หรอืเงนิฝาก และ/หรอืหน่วย private equity 

ระดบัความ
เส่ียงท่ีลงทุน 
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ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดจนหลกัทรพัยห์รอืสนิทรพัย์อื่น หรอืการหา
ดอกผลโดยวธิอีื่นทีไ่ม่ขดัต่อกฎหมาย ก.ล.ต. ทัง้นี้ ส าหรบัการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ กองทุน
รวมจะเลอืกลงทุนในตราสารหนี้ทีอ่อกโดยบรษิทัทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืในอันดบั A- 
ขึน้ไป 
นอกจากนี้ กองทุนรวมอาจจะพจิารณาลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งสญัญาซื้อขายล่วงหน้า โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และ
อาจจะลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่ตราสารทีม่ลีกัษณะของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง โดยเป็นไปตาม
หลกัเกณฑท์ีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 
1. โอกาสทีจ่ะไดร้บัผลก าไรส่วนเกนิ (Capital Gain) เมื่อเปรยีบเทยีบกบัเงนิลงทุนของผูถ้อืหน่วย

ลงทุน อนัเนื่องมาจากการเพิม่ขึน้ของราคาหลกัทรพัยท์ีล่งทุน โดยจะไดร้บัเมื่อผูถ้อืหน่วย
ลงทุนสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนทัง้นี้ กรณีลูกคา้ทีเ่ป็นบุคคลธรรมดา ไม่ตอ้งเสยีภาษจีากก าไร
ส่วนเกนิดงักล่าว 

2. โอกาสทีจ่ะไดร้บัเงนิปันผลจากการลงทุนในกองทุน ซึง่มนีโยบายจ่ายเงนิปันผลอย่างน้อยปีละ 
1 ครัง้ โดยจะจ่ายจากก าไรสะสมหรอืก าไรสุทธ ิเมื่อกองทุนรวมมกี าไรสะสมหรอืมกี าไรสุทธใิน
งวดบญัชทีีจ่ะจ่ายเงนิปันผล และการจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวจะตอ้งไม่ท าใหก้องทุนรวมมผีล
ขาดทุนสะสมเพิม่ขึน้ในงวดบญัชทีีม่กีารจ่ายเงนิปันผลนัน้ ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะเป็นผูก้ าหนด
อตัราเงนิปันผลจ่ายในแต่ละปีตามทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็สมควร โดยพจิารณาจากผล
การด าเนินงานของกองทุนรวม ปรมิาณเงนิสดทีส่ามารถจะจ่ายได ้นโยบายการด ารงสภาพ
คล่อง นโยบายการลงทุนเพิม่เตมิ และปัจจยัอื่น ๆ ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ใน
ช่วงเวลานัน้ๆ 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล  พจิารณาจ่ายอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 
หลกัเกณฑก์ารจ่ายเงินปันผล บรษิัทจดัการจะด าเนินการจ่ายเงนิปันผลให้แก่ผู้ถอืหน่วยลงทุนอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

โดยจะจ่ายจากก าไรสะสมหรอืก าไรสุทธเิมื่อกองทุนรวมมกี าไรสะสมหรอืมกี าไรสุทธใิน
งวดบญัชทีีจ่ะจ่ายเงนิปันผล และการจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวจะต้องไม่ท าใหก้องทุนรวม
มผีลขาดทุนสะสมเพิม่ขึน้ในงวดบญัชทีี่มกีารจ่ายเงนิปันผลนัน้ ทัง้นี้ บรษิัทจดัการจะ
เป็นผู้ก าหนดอัตราเงนิปันผลจ่ายในแต่ละปีตามที่บรษิัทจดัการพิจารณาเห็นสมควร 
โดยพจิารณาจากผลการด าเนินงานของกองทุนรวม ปรมิาณเงนิสดทีส่ามารถจะจ่ายได ้
นโยบายการด ารงสภาพคล่อง นโยบายการลงทุนเพิ่มเตมิ และปัจจยัอื่นๆ ตามความ
เหมาะสมของสถานการณ์ในช่วงเวลานัน้ๆ  
(โปรดศกึษารายละเอยีดเงื่อนไขการจ่ายเงนิปันผลเพิม่เตมิในหนังสอืชีช้วนส่วนขอ้มลู
โครงการ) 

การป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน ไม่ม ี

มูลค่าขัน้ต า่ของการสัง่ซ้ือครัง้แรก   1,000 บาท 

มูลค่าขัน้ต า่ของการสัง่ซ้ือครัง้ถดัไป  ไม่ก าหนด 

มูลค่าขัน้ต า่ในการขายคืนหน่วยลงทุน ไม่ก าหนด 

วนัท่ีได้รบัอนุมติัให้จดัตัง้   11 กรกฎาคม 2551 

และจดัการกองทุนรวม 

วนัท่ีจดทะเบียนกองทุนรวม   21 สงิหาคม 2551 
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2. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน และสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนแยกตามชนิดของหน่วยลงทุน 

• เป็นกองทุนรวมส าหรบัผูล้งทุนทัว่ไป และไม่มกีารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน 

3. ผลตอบแทนท่ีผู้ลงทุนจะได้รบัจากเงินลงทุน 

• เหมาะกบัเงนิลงทุนของนักลงทุนทีม่องเหน็ถงึแนวโน้มทีด่ขีองการลงทุนระยะปานกลางถงึระยะยาวในตราสารทุน และ 
ตอ้งการโอกาสสรา้งผลตอบแทนทีด่ ีใหม้คีวามใกล้เคยีงกบัผลตอบแทนของดชันีธุรกจิพลงังานและธุรกจิปิโตรเคมแีละ 
เคมภีณัฑ ์รวมทัง้สามารถยอมรบัความผนัผวนของดชันีดงักล่าวในบางช่วงของการลงทุนได ้ 

• เหมาะกบันักลงทุนทีม่องเหน็ถงึแนวโน้มที่ดขีองการลงทุนในตราสารทุน และตอ้งการโอกาสสรา้งผลตอบแทนทีด่เีพื่อให ้ 
มคีวามใกลเ้คยีงกบัผลตอบแทนของดชันีธุรกจิพลงังาน ธุรกจิปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ ์รวมทัง้นักลงทุนสามารถยอมรบั 
ความผนัผวนของดชันีดงักล่าวในบางช่วงของการลงทุนได ้  

• ผูล้งทุนทีส่ามารถรบัความผนัผวนของราคาหุน้ทีก่องทุนรวมไปลงทุน ซึง่อาจปรบัตวัสงูขึน้ หรอืลดลงจนต ่ากว่ามลูค่าที่ 
ลงทุนและท าใหข้าดทุนได ้

• ผูท้ีส่ามารถลงทุนในระยะกลางถงึระยะยาว โดยคาดหวงัผลตอบแทนในระยะยาวทีด่กีว่าการลงทุนในตราสารหนี้ 

• ผูล้งทุนทีต่อ้งการสภาพคล่องในการซื้อขายไถ่ถอนหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท าการ  

• ผูล้งทุนทีต่อ้งการโอกาสรบัรายไดจ้ากเงนิปันผล รวมถงึมสีทิธไิดร้บัสทิธพิเิศษทางภาษ ีหากปฏบิตัเิป็นไปตามเกณฑ/์ 
เงื่อนไขทีก่รมสรรพากรก าหนด (โปรดศกึษารายละเอยีดเงื่อนไขการจ่ายเงนิปันผลเพิม่เตมิในหนังสอืชี้ชวนส่วนขอ้มลู 
โครงการ) 

4.  จ านวนเงินทุนโครงการล่าสุด 

•  50,000 ลา้นบาท 

5.  รอบระยะเวลาบญัชีของกองทุน 

• วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัช ี:  วนัที ่31 ธนัวาคม 

• วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัชคีรัง้แรก : วนัที ่31 ธนัวาคม 2551 

6. ปัจจยัท่ีมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน 

• การเปลี่ยนแปลงของราคาของตราสารแห่งทุนซึง่เป็นส่วนประกอบของดชันีธุรกจิพลงังานและธรุกจิปิโตรเคมแีละ เคมภีณัฑ ์การ
เปลีย่นแปลงของราคาดงักล่าว อาจเป็นผลมาจากปัจจยัทางเศรษฐกจิโดยรวม ภาวะตลาด อตัราดอกเบีย้ รวมทัง้ผลประกอบการของ
ผูอ้อกตราสาร ในกรณีทีม่กีารปรบัตวัลดลงของราคาจะท าใหม้ลูค่าตราสารทีก่องทุนรวมลงทุนไวล้ดลงซึ่งจะส่งผลใหม้ลูค่าหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมปรบัตวัลดลง สภาพคล่องของตราสารทีก่องทุนรวมลงทุน ในกรณีทีต่ราสารทีก่องทุนรวมลงทุนมสีภาพคลอ่ง
ไม่เพยีงพอ อาจท าใหก้องทุนรวมไม่สามารถขายตราสารดงักล่าวในช่วงเวลาและราคาทีต่อ้งการได ้ 

• กองทุนรวมดงักล่าวมนีโยบายเฉพาะจงในหมวดอุตสาหกรรม จงึอาจมคีวามเสีย่งและความผนัผวนของราคาสงูกว่ากองทุนรวมทัว่ไป
ทีม่กีารกระจายการลงทุนในหลายอุตสาหกรรม ดงันัน้ ผูล้งทุนควรศกึษาขอ้มลูของหมวดอุตสาหกรรมดงักล่าวเพื่อประกอบการ
ตดัสนิใจลงทุน 

• กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารการลงทุน(Efficient Portfolio Management)  กองทุนจงึ
มคีวามเสยีงมากกว่ากองทุนรวมทีล่งทุนในหลกัทรพัยอ์า้งองิโดยตรง เน่ืองจากใชเ้งนิลงทุนในจ านวนทีน้่อยกว่าจงึมกี าไร/ขาดทุนสงู
กว่าการลงทุนในหลกัทรพัยอ์า้งองิโดยตรง 

• กองทุนน้ีลงทุนกระจุกตวัในหมวดอุตสาหกรรม จงึมคีวามเสีย่งทีผู่ล้งทุนอาจสญูเสยีเงนิลงทุนจ านวนมาก 

7.  กองทุนรวมน้ีเป็นกองทุนท่ีมีผู้ประกนัเงินลงทุน หรือเป็นกองทุนรวมท่ีมุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ 

• ไม่มผีูป้ระกนัเงนิลงทุนและไม่คุม้ครองเงนิตน้ 
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8.  ตวัช้ีวดั (Benchmark) ของกองทุน 

กองทุนใชอ้ตัราผลตอบแทนรวมของดชันีธุรกจิพลงังานและธุรกจิปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑเ์ป็นตวัชี้วดั (Benchmark) ในการเปรยีบเทยีบผล
การการด าเนินงานของกองทุนรวม และเนื่องจากกองทุนรวมนี้เป็นกองทุนเปิด ไม่ก าหนดระยะเวลาสิน้สุดของกองทุนรวม ดงันัน้
ระยะเวลาทีเ่หมาะสมในการลงทุนสามารถพจิารณาไดจ้ากภาวะของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และภาวะเศรษฐกจิโดยรวมใน
ขณะนัน้ อย่างไรกต็าม นักลงทุนควรตระหนักว่าการลงทุนระยะยาวเป็นวธิีหนึ่งทีจ่ะช่วยลดความเสีย่งทีเ่กดิจากความผนัผวนของราคา
หลกัทรพัย์ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งทีก่องทุนรวมไปลงทุนได้ 

     9.  การขาย การรบัซ้ือคืน และการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน 
      9.1   การสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน 

        ข้อก าหนดในการซ้ือขายและโอนหน่วยลงทุน 

(1)  กองทุนรวมน้ีมีวิธีการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนอย่างไร    

1.1 การขายหน่วยลงทุน 

     ส าหรบัการสัง่ซื้อครัง้แรก :   ขัน้ต ่า 1,000 บาท (หนึ่งพนับาทถว้น) 

     ส าหรบัการสัง่ซื้อครัง้ถดัไป : ไม่ก าหนด 

     บรษิทัจดัการอาจยกเวน้มลูค่าขัน้ต ่าส าหรบัการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนครัง้แรกขา้งตน้ใหก้บัผูล้งทุนบางรายได ้โดยบรษิทัจดัการ
ไม่  จ าเป็นตอ้งประกาศใหท้ราบล่วงหน้า 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ ดชันีธุรกิจพลงังานและธุรกิจปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ์ เปิดเสนอขายทุกวนัท าการ ตัง้แต่เวลา 8.30-
15.30 น. โดยกรอกใบจองซื้อใหค้รบถ้วนและแนบเอกสารหลกัฐานในการจองซื้อ พรอ้มช าระเงนิค่าจองซื้อหน่วยลงทุนโดย
ช าระเงนิสด เงนิโอน เชค็ ดราฟต์ หรอืค าสัง่หกับญัชีธนาคาร หรอืวธิกีารอื่นใดที่บรษิทัจดัการยอมรบั ในกรณีทีท่่านช าระ
เงนิค่าซื้อเป็นเช็ค หรอืดราฟต์ เชค็ หรือดราฟต์ ดงักล่าวจะต้องลงวนัทีต่ามวนัทีท่ี่ส ัง่ซื้อและขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนาม 
“บญัชจีองซื้อกองทุน บลจ.พรนิซเิพลิ จ ากดั” โดยระบุชื่อ ทีอ่ยู่และหมายเลขโทรศพัท์ของท่านลงบนดา้นหลงัของเชค็ หรอื
ดราฟตน์ัน้ เพื่อความสะดวกในการตดิต่อและเพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง 

 ทัง้นี้ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรอืเพิม่เติมบญัชจีองซื้อหน่วยลงทุนในอนาคตโดยไม่ถือว่าเป็น
การแก้ไขโครงการ โดยบรษิทัจดัการจะแจง้ให้ผู้ลงทุนทราบผ่านเวบ็ไซด์ของบรษิทัจดัการ www.principal.th หรอืช่องทาง
อื่นใดทีจ่ะก าหนดต่อไป 

ท่านสามารถซื้อหน่วยลงทุนผ่านช่องทาง ดงันี้ 

• บรษิทัจดัการ 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั 

          เลขที ่44 อาคารซไีอเอม็บ ีไทย ชัน้ 15 ถ.หลงัสวน  

          เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330   

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

          www.principal.th 

• ท ารายการดว้ยตนเองผ่านทางระบบอนิเทอร์เน็ต 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนที่ยื่นค าขอใชบ้รกิารธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์ต่อบรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื
และไดร้บัชื่อผูใ้ชแ้ละรหสัผ่านส าหรบัใชบ้รกิารดงักล่าวแลว้  สามารถเขา้สู่ระบบการซื้อขายผ่านทาง www.principal.th” 
ไดทุ้กวนัตลอด 24 ชัว่โมง 

กรณีทีผู่ล้งทุนช าระเงนิโดยการหกับญัชเีงนิฝาก (ระบบ ATS) ผูแ้ละ/หรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการก าหนด ถอืหน่วย
ลงทุน ตอ้งท ารายการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนใหเ้สรจ็สมบูรณ์ภายใน 15.30 น. 

• ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 
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บรษิทัจดัการอาจแต่งตัง้ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิหรอืยกเลกิการแต่งตัง้ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบั
ซื้อคนืหน่วยลงทุนในภายหลงั โดยบรษิัทจดัการจะแจ้งการแต่งตัง้หรอืการยกเลิกการแต่งตัง้ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื
หน่วยลงทุนใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบทุกครัง้ ในกรณีของการแต่งตัง้ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน
เพิ่มเติม ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวอาจเป็นบุคคลธรรมดาหรอืนิติบุคคลที่ส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ไดใ้หค้วามเหน็ชอบเพื่อท าหน้าที่เป็นผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวม โดยผู้สนับสนุนการ
ขายหรอืรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้จะต้องปฏบิตังิานไดภ้ายใต้ระบบงานเดยีวกนักบัผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อ
คนืหน่วยลงทุนทีป่ฏบิตัหิน้าทีอ่ยู่ก่อนแลว้ 

การท ารายการภายในเวลา 15.30 น. ของวนัท าการซื้อหน่วยลงทุน ให้ถือว่าเป็นการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนในวนัท าการซื้อหน่วย
ลงทุนนัน้ ในราคาขายหน่วยลงทุนทีค่ านวณไดส้ าหรบัสิน้วนัท าการซื้อนัน้ ซึง่เป็นราคาทีร่บัรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์แลว้ 

การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนหลงัเวลาทีก่ าหนด หรอืในวนัหยุดท าการซื้อขายใหถ้อืเป็นการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนในวนัท าการซื้อถดัไป ใน
ราคาขายหน่วยลงทุนทีค่ านวณไดส้ าหรบัสิ้นวนัท าการซื้อถดัไปนัน้ ซึง่เป็นราคาทีร่บัรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์แล้ว  

บรษิทัจดัการอาจเปลี่ยนแปลง ปรบัปรุง ช่องทาง วธิกีาร และ/หรอื เงื่อนไขเกี่ยวกบัการเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลงัการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนครัง้แรก/การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน/การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน (แล้วแต่กรณี) รวมถงึบรกิารใดๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง โดย
เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน และถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้้
ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่ น้อยกว่า 15 วันก่อนวันที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผ่านเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ 
(www.principal.th) 

      ศึกษารายละเอียดการเสนอขายและการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติมในภาคผนวก 1 แนบท้าย 

9.2 การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

บรษิัทจดัการจะท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนกบัผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายและเปิดให้มกีารขายคนืหน่วยลงทุนทุกวนัท าการ และท่าน
สามารถขายคนืหน่วยลงทุนไดใ้นช่องทาง ดงันี้ 

• ท ารายการผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ได้ทุกวันท าการ ในเวลา 8.30-15.30 น. โดยกรอก
รายละเอยีดในใบค าสัง่ขายคนืใหค้รบถ้วน 

• ท ารายการผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการที ่www.principal.th ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง 

 การท ารายการภายในเวลา 15.30 น. ของวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุน ให้ถือว่าเป็นการขายคืนหน่วยลงทุนในวนัท าการซื้อขาย
หน่วยลงทุนนัน้ ในราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีค่ านวณไดส้ าหรบัสิ้นวนัท าการซื้อขายนัน้ ซึ่งเป็นราคาทีร่บัรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์
แลว้ 

การสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนหลงัเวลาที่ก าหนด หรอืในวนัหยุดท าการซื้อขายใหถ้อืเป็นการขายคนืหน่วยลงทุนในวนัท าการซื้อขายถดัไป 
ในราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีค่ านวณไดส้ าหรบัสิน้วนัท าการซื้อขายถดัไปนัน้ ซึง่เป็นราคาทีร่บัรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์แล้ว 

บรษิทัจดัการจะด าเนินการหรอืมอบหมายใหน้ายทะเบยีนหน่วยลงทุนช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัรบั
ซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุน โดยน าฝากเงนิดงักล่าวเขา้บญัชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืจ่ายเป็นเชค็ขดีคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะ
ระบุชื่อผูถ้อืหน่วยลงทุน และจดัส่งทางไปรษณียห์รอืน าส่งโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุน ตามทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้จง้ความประสงค์ 

(2) กรณีใดท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน 

    บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธ และ/หรอื ระงบัการจองซื้อหน่วยลงทุนทัง้หมดหรอืบางส่วนในกรณีใดกรณีหนึ่ง 

    ดงัต่อไปนี้ 

(1) กรณีทีก่ารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้มผีลท าใหจ้ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซิเพลิ ดชันีธุรกจิพลงังานและธุรกจิปิโตร
เคมแีละเคมภีณัฑ ์เกนิกว่าจ านวนหน่วยลงทุนของโครงการตามทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(2) กรณีเอกสารหรอืขอ้มลูทีบ่รษิทัจดัการและ/หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไดร้บัจากผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนไม่
ถูกตอ้งตามความเป็นจรงิหรอืไม่ครบถว้น 
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(3) กรณีบรษิัทจดัการและ/หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเกิดข้อสงสยัว่าการซื้อหน่วยลงทุนของผู้สัง่ซื้อหน่วย
ลงทุนไม่โปร่งใส เช่น อาจเป็นการฟอกเงนิ เป็นตน้ 

(4) กรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร เช่น ในกรณีทีบ่รษิัทจดัการเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุนรวมหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอื
กรณีทีก่ารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนอาจก่อใหเ้กดิปัญหาในการบรหิารกองทุนหรอืก่อใหเ้กดิผลเสยีหายต่อกองทุน เป็นต้น ทัง้นี้ เพื่อเป็น
การรกัษาผลประโยชน์ของกองทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุน และชื่อเสยีงของบรษิทัจดัการเป็นหลกั 

(5) กรณีทีป่รากฏเหตุการณ์ในรายละเอยีดโครงการการจดัการตามขอ้ “การเลื่อนก าหนดการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถ้ือ
หน่วยลงทุน” ขอ้ “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อ หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” ขอ้ “การหยุดขายหรอืรบั
ซื้อคนืหน่วยลงทุน” หรอืขอ้ “วธิกีารค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและประกาศมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารด าเนินการในกรณีทีม่ลูค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง” 

(3) กองทุนรวมน้ีมีข้อก าหนดเก่ียวกบัการเลื่อนก าหนดเวลาช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน
ตามค าสัง่ท่ีรบัไว้แล้ว และการหยุดรบัค าสัง่ซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุนไว้อย่างไร 

3.1  บรษิทัจดัการอาจเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในกรณีดงัต่อไปนี้ 

(1)  บรษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแล้ว มคีวามเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีทีเ่ขา้เหตุตามขอ้ (ก) หรอื (ข) โดย
ไดร้บัความเหน็ชอบของผูดู้แลผลประโยชน์แลว้  

(ก) มเีหตุจ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จา่ย โอน หลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิของกองทุนรวมเปิดไดอ้ย่างสมเหตุสมผล หรอื  

(ข) มเีหตุทีท่ าใหก้องทุนรวมไม่ไดร้บัช าระเงนิจากหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิทีล่งทุนไวต้ามก าหนดเวลาปกต ิซึง่เหตุดงักล่าว
อยู่นอกเหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการกองทุนรวม  

 (2) มคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ แต่ในช่วงระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการยงัไม่ไดช้ าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อื
หน่วยลงทุน บรษิทัจดัการพบว่าราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวไม่ถูกตอ้ง และผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มลู
ในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารบัซื้อคนืทีไ่ม่ถูกตอ้งนัน้ต่างจากราคารบัซื้อคนืที่
ถูกตอ้งตัง้แต่หนึ่งสตางคข์ึน้ไปและคดิเป็นอตัรารอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง  

 (3) มคี าสัง่ขายคนืก่อนหรอืในช่วงระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการพบว่า ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และผูดู้แลผลประโยชน์
ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารบัซื้อคนืทีไ่ม่ถูกตอ้งนัน้ต่าง
จากราคารบัซื้อคนืทีถู่กตอ้งตัง้แต่หนึ่งสตางคข์ึน้ไปและคดิเป็นอตัรารอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง 

3.2  การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตาม 3.1 (1) (2) หรอื (3) ใหบ้รษิทัจดัการปฏบิตัติาม
หลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี้ 

(1) เลื่อนก าหนดช าระเงนิค่าขายคนืไดไ้ม่เกนิ 10 วนัท าการนับตัง้แต่วนัท าการทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนมคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนนัน้ 
เวน้แต่ไดร้บัการผ่อนผนัจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(2) แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ล้วใหท้ราบถงึการเลื่อนก าหนดการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุน 
ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบเรื่องดงักล่าวดว้ยวธิกีารใดๆโดยพลนั 

(3) แจง้การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุน และจดัท ารายงานทีแ่สดงเหตุผลของการเลื่อน และหลกัฐานการ
ไดร้บัความเหน็ชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ (1) หรอืการรบัรองขอ้มลูจากผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ (2) ใหส้ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั โดยบรษิทัจดัการอาจมอบหมายใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ด าเนินการดงักล่าวแทนกไ็ด ้ 

(4) ในระหว่างการเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคนื หากมผีูถ้อืหน่วยลงทุนสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดงักล่าว ใหบ้รษิทั
จดัการกองทุนรวมรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนนัน้ โดยตอ้งช าระค่าขายคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตามล าดบัวนัทีส่่งค าสัง่ขายคนื
ก่อนหลงั 
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9.3   วิธีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร 

     ท่านสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมนี้กบักองทุนรวมอื่นที่อยู่ภายใต้การบรหิารจดัการของบรษิัทจดัการได ้
ตามหลกัเกณฑเ์งื่อนไข และวธิกีารตามทีบ่รษิทัจดัการก าหนด 

ท่านสามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไดใ้นช่องทาง ดงันี้ 

• ท ารายการผ่านบรษิัทจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืน ได้ทุกวนัท าการ ในเวลา 8.30-15.30 น. โดยกรอก
รายละเอียดในใบค าสัง่ท ารายการให้ครบถ้วนโดยระบุชื่อกองทุนเปิดต้นทาง และชื่อกองทุนเปิดปลายทางที่ต้องการจะ
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน รวมทัง้จ านวนเงนิหรอืจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ะออกจากกองทุนเปิดต้นทาง 

• ท ารายการผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการที ่www.principal.th ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง 

 การสบัเปลี่ยนการถอืหน่วยลงทุนไม่ว่ากระท าผ่านช่องทางใดก่อนเวลา 15.30น. ในวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนใด ใหถ้อื
เป็นรายการของวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนนัน้ ส าหรบัการท ารายการสบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนหลงัเวลา 15.30น. 
ในวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนใด หรอืในวนัหยุดท าการ ใหถ้อืเป็นการสบัเปลี่ยนการถอืหน่วยลงทุนในวนัท าการซื้อขาย
ถดัไป 

บรษิทัจดัการอาจเปลี่ยนแปลง ปรบัปรุง ช่องทาง วธิกีาร และ/หรอื เงื่อนไขเกี่ยวกบัการเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลงัการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก/การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน/การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน (แล้วแต่กรณี) รวมถงึบรกิารใดๆ ที่
เกี่ยวข้อง โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน และถือว่าได้รบัความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทัง้นี้ 
บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนัก่อนวนัทีม่กีารเปลี่ยนแปลงดงักล่าวผ่านเวบ็ไซด์
ของบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

     ศึกษารายละเอียดการเสนอขายและการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติมในภาคผนวก 1 แนบท้าย 

10.   การเลือ่นก าหนดช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน 

 บริษัทจัดการอาจเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ ได้มีค าสัง่ขายคืนหน่วย  
 ลงทุนของกองทุนเปิดไดใ้นกรณีดงัต่อไปนี้  

(1) บรษิทัจดัการโดยความเหน็ชอบของผูดู้แลผลประโยชน์เหน็ว่ามเีหตุจ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอนหลกัทรพัย์หรอื
ทรพัยส์นิของกองทุนเปิดไดอ้ย่างสมเหตุสมผล 

(2) มคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ล้วแต่ในช่วงระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการยงัไม่ไดช้ าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วย
ลงทุน บรษิทัจดัการพบว่าราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวไม่ถูกตอ้ง และผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรายงาน
การแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนัน้ต่างจากราคารบัซื้อคนื
หน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งตัง้แต่หนึ่งสตางคข์ึน้ไปและคดิเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง 

(3) มคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการพบว่าราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผูดู้แลผลประโยชน์
ยงัไม่ได้รบัรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ไม่
ถูกต้องนัน้ต่างจากราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีถู่กต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไป และคดิเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคารบั
ซื้อคนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง 

การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผู้ถอืหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรอื (3) บรษิทัจดัการอาจเลื่อนไดไ้ม่เกนิ 10 
วนัท าการนับตัง้แต่วนัท าการถัดจากวนัที่มีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนนัน้ เว้นแต่ได้รบัการผ่อนผนัจากส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ทัง้นี้ การผ่อนผนัดงักล่าวไม่รวมกรณีตาม (1) และบรษิทัจดัการจะด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

(1) ประกาศการเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน ณ ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและสถานที่ตดิต่อทุกแห่ง
ของตวัแทนสนับสนุนทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุน และแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดม้คี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนทราบโดยพลนั 

(2) แจง้การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน และจดัท ารายงานในเรื่องดงักล่าว พรอ้มทัง้แสดงเหตุผลและหลกัฐาน
การได้รบัความเห็นชอบหรือการรบัรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาจากผู้ดูแล
ผลประโยชน์ให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจดัการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
ด าเนินการดงักล่าวแทนกไ็ด ้
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(3) ในระหว่างทีบ่รษิทัจดัการเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนนัน้ หากถงึวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนวนัอื่น และ
มผีูถ้อืหน่วยลงทุนสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนอกี บรษิทัจดัการจะต้องรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนนัน้ ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะต้องช าระเงนิ
ค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ยงัค้างอยู่ให้เสร็จสิ้นก่อน แล้วจงึช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทีส่ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนในวนันัน้ๆต่อไป 

              11. การไม่ขายไม่รบัซ้ือคืนไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามสัง่ 
   11.1  บรษิัทจดัการกองทุนรวมจะไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคืนหรอืค าสัง่

สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ไดร้ับไวแ้ล้ว หรอืจะหยุดรบัค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะใน
กรณีทีก่ าหนดไวใ้นโครงการ ซึง่ตอ้งไม่เกนิกว่ากรณีดงัต่อไปนี้   

 (1) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีร่บัไวแ้ลว้ หรอืเป็นการหยุดรบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน แก่ผูล้งทุน  
  เฉพาะราย เน่ืองจากปรากฏขอ้เทจ็จรงิดงัต่อไปนี้  

               (ก) บรษิทัจดัการกองทุนรวมมเีหตุอนัควรสงสยัว่าผูล้งทุนรายนัน้ๆ มสี่วนเกี่ยวขอ้งกบัการกระท าดงัต่อไปนี้  

1. การกระท าทีเ่ป็นความผดิมลูฐานหรอืความผดิฐานฟอกเงนิตามกฎหมายเกีย่วกบัการป้องกนัและปราบปรามการ
ฟอกเงนิ ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรอืกฎหมายต่างประเทศ  

2. การใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย หรอื  

3. การกระท าทีเ่ป็นการปฏบิตัติามค าสัง่เกี่ยวกบัการยดึหรอือายดัทรพัยส์นิโดยบุคคลผูม้อี านาจตามกฎหมาย  

   (ข) บรษิทัจดัการกองทุนรวมไม่สามารถด าเนินการรูจ้กัลูกคา้และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัลูกคา้ไดใ้น
สาระส าคญั  

(2) อยู่ในระหว่างด าเนินการเปลี่ยนใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมรายอื่นเขา้บรหิารจดัการกองทุนรวมภายใตก้ารจดัการอนั
เน่ืองมาจากการทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมรายเดมิไม่สามารถด ารงความเพยีงพอของ เงนิกองทุนไดต้ามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ว่าดว้ยการด ารงความเพยีงพอของเงนิกองทุนของผูป้ระกอบธุรกจิ
การจดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย์และการคา้หลกัทรพัยแ์ละการ
จดัจ าหน่ายหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นหน่วยลงทุนและการเป็นผูจ้ดัการเงนิทุนสญัญาซื้อขายล่วงหน้า ซึง่ใหก้ระท าไดไ้ม่เกนิ 3 วนั
ท าการ 

   (3) อยู่ระหว่างด าเนินการเลกิกองทุนตามรายละเอยีดในส่วนขอ้ผูกพนั 

   11.2  ก าหนดใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมสามารถระงบัการซื้อขายหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ่งดงันี้  

           (ก) ตลาดหลกัทรพัยไ์ม่สามารถเปิดท าการซื้อขายไดต้ามปกต ิ

 (ข) บรษิัทจดัการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มคีวามเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าจ า เป็นต้องระงบัการซื้อขายหน่วย
ลงทุนโดยไดร้บัความเหน็ชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ อนัเน่ืองจากเหตุจ าเป็นตามกรณีใดกรณีหนึ่งดงันี้ ทัง้นี้ การระงบั
การซื้อขายหน่วยลงทุนต้องไม่เกินกว่า 5 วันท าการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

1. ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของกองทุนรวมไดอ้ย่างสมเหตุสมผล  

2. ไม่สามารถค านวณมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุนรวมไดอ้ย่างเป็นธรรมและเหมาะสม 

3. มเีหตุจ าเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวมในกรณีที่มกีารระงบัการซื้อขายหน่วยลงทุน
ตาม (ข) วรรคหนึ่ง ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมแจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบโดยทนัท ีทัง้นี้ หากเป็น
การระงบัการซื้อขายหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 วนัท าการ ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจพิจารณาสัง่การให้
บรษิทัจดัการกองทุนรวมด าเนินการโดยประการใด ๆ เพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวมหรอืเพื่อ
ลดผลกระทบต่อธุรกจิการจดัการกองทุนรวม  

         (ค) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่ างประเทศ และมีเหตุการณ์ อย่างใดอย่ างหนึ่ งดังนี้      
    เกดิขึน้ ซึง่ก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมนีัยส าคญั 

1.  ตลาดซื้อขายหลกัทรพัยท์ีก่องทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดท าการซื้อขายไดต้ามปกต ิทัง้นี้ เฉพาะในกรณีทีก่องทุน
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รวมลงทุนในหลกัทรพัย์ทีซ่ื้อขายในตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์แห่งนัน้เกนิกว่ารอ้ยละ 10 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิอง
กองทุนรวม 

2.  มเีหตุการณ์ที่ท าให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศได้อย่างเสร ีและท าให้ไม่สามารถโอนเงินออกจาก
ประเทศหรอืรบัโอนเงนิจากต่างประเทศไดต้ามปกต ิ 

3.  มเีหตุที่ท าให้กองทุนรวมไม่ได้รบัช าระเงนิจากหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิที่ลงทุนไว้ตามก าหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ
ดงักลา่วอยู่เหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการกองทุนรวมและผูดู้แลผลประโยชน์เหน็ชอบดว้ยแล้ว 

   11.3 เมื่อปรากฏเหตุตามขอ้ 11.1 และบรษิทัจดัการกองทุนรวมประสงคจ์ะไม่ขาย ไม่รับซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หรือ
หยดุรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมปฏบิตัดิงัต่อไปนี้ 

(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุ นที่มีค าสั ง่ซื้ อหรือค าสั ง่ขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ ขายหรือไม่ รับ ซื้ อ  
 คืนหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 11.1 (2) ให้เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุน 
 ทัว่ไปใหท้ราบถงึการหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนดว้ยวธิกีารใดๆ โดยพลนั  

(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับค าสัง่ซื้ อหรือค าสัง่ขายคืน  
 หน่วยลงทุนพร้อมทัง้แสดงเหตุผล และรายงานแผนการด าเนินการของกองทุนรวมเปิดนั ้นให้ส านั กงานทราบ 
 โดยพลนั  

(3) ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับค าสัง่ซื้ อหรือค าสัง่ขายคืน 
 ห น่ วย ล งทุ น ต าม ข้ อ  11.1 (2) ห รือ ข้ อ  11.2 เกิ น  1 วัน ท าก าร  ให้ บ ริษั ท จัด ก ารก อ งทุ น รวม ด า เนิ น ก าร 
 ดงัต่อไปนี้ ก่อนการเปิดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน  

(ก) รายงานการเปิดรับค าสัง่ซื้ อหรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวม 
 เปิด ณ  วันท าการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั ้น ให้ส านักงานทราบภายในวันท าการก่อนวันเปิดรับค าสัง่ซื้ อ 
 หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน  

(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ มีค าสัง่ซื้ อหรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขายหรือรับ 
 ซื้ อคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั ่วไปให้ทราบถึงการเปิดรับ 
 ค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนดว้ยวธิกีารใดๆ โดยพลนั”  

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนืหรอืค าสัง่สบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุนที่ได้รบัมาแล้ว หรอืหยุดรบัค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการอาจหยุด
ค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนกไ็ด ้  

 11.4  บรษิทัจดัการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัมาแลว้หรือหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอื  
  ค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และผูดู้แลผลประโยชน์ยงั  
  ไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งนัน้ต่าง  
  จากราคาขายหน่วยลงทุนทีถู่กต้องตัง้แต่หนึ่งสตางคข์ึน้ไป และคดิเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที ่ 
  ถูกตอ้ง ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ณ ทีท่ าการ  
  ทุกแห่งของบรษิทัจดัการและสถานทีต่ดิต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหรอืสบัเปลีย่นหน่วย  
  ลงทุน และแจง้ใหผู้ท้ ีไ่ดม้คี าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทราบโดยพลนั  

     12.  การหยุดรบัค าสัง่ซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุน (ตามสน.87/2558 ข้อ 30) 

•  เพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืในกรณีทีม่คีวามจ าเป็นเพื่อรกัษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิและการเงนิของ
ประเทศ หรอืเพื่อรกัษาเสถยีรภาพในระบบตลาดการเงนิ บรษิทัจดัการจะหยุดรบัค าสัง่ซื้อ หรอืค าสัง่ขายคนืหรอืค าสัง่สบัเปลีย่น
หน่วยลงทุนของกองทุนเป็นการชัว่คราวตามระยะเวลาทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศซึง่ไม่เกนิ 20 วนัท าการ
ตดิต่อกนั เวน้แต่จะไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหข้ยายระยะเวลาหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วย
ลงทุนออกไปได ้

•  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการแกไ้ข เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง หลกัเกณฑ ์รายละเอยีด วธิกีาร เงื่อนไข การเสนอขายหน่วยลงทุน 



 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ ดชันีธุรกจิพลงังานและธุรกจิปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ ์  10 
 

และ/หรอืการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยบรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการ หรอืผ่าน
ช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม 

13.   ช่องทางผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเก่ียวกบัมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ (NAV) มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา  
  ขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

• เวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ www.principal.th และ/หรอื ช่องทางอื่นทีบ่รษิทัจดัการเหน็ว่าเหมาะสม 

14. ช่องทางท่ีผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบักองทุนรวมน้ี 

• ตดิต่อไดท้ีบ่รษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั 

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

        Website: www.principal.th 
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ความเส่ียงในการลงทุนของกองทุนรวม 

1.    ระดบัความเส่ียงของกองทุน 

       กองทุนมีความเส่ียงระดบั 7 

 

 

 

 

 
2.   ความเส่ียงของตลาด (Market Risk)  

ความเสีย่งของตลาด คอื ความเสีย่งทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงของราคาตราสารทีก่องทุนรวมลงทุน อนัเกดิจากการเปลีย่นแปลงของ
ปัจจยัต่างๆ ทัง้ภายในและภายนอกประเทศ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะอุตสาหกรรม ปัจจยัทางการเมอืง ความผนัผวนของอตัรา
ดอกเบี้ย และ/หรอื สถานการณ์ของตลาดทุนและตลาดเงนิ เป็นตน้ ซึ่งอาจส่งผลให้มูลค่าของตราสารทุน หรอืตราสารหนี้ที่กองทุน
รวมลงทุนเพิม่ขึน้หรอืลดลงได ้ ดงันัน้ เมื่อมลูค่าของตราสารทุน หรอืตราสารหนี้ทีก่องทุนลงทุนมกีารเปลี่ยนแปลงลดลง มลูค่าหน่วย
ลงทุนกจ็ะลดลงตามไปดว้ย 

3. ความเส่ียงของการลงทุนกระจกุตวัในธรุกิจพลงังานและธรุกิจปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ ์(Industry Concentration Risk)  

ความเสีย่งของการลงทุนกระจุกตวัในธุรกจิพลงังานและธุรกจิปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ์ คอื ความเสีย่งทีเ่กดิจากการเปลี่ยนแปลงของ
ราคาตราสารที่กองทุนรวมลงทุน อนัเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของปัจจยัต่างๆ ที่กระทบต่อธุรกิจพลงังานและธุรกิจปิโตรเคมแีละ
เคมภีัณฑ์โดยเฉพาะ เนื่องจากกองทุนรวมเน้นลงทุนในตราสารแห่งทุนที่ออกโดยบรษิัทในธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมแีละ
เคมภีณัฑ์ทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยเป็นจ านวนเฉลี่ยในรอบระยะเวลาบญัชไีม่น้อยกว่ารอ้ยละ 65 ของมูลค่า
ทรพัย์สนิสุทธิของกองทุนรวม ท าให้การลงทุนกระจุกตัวในธุรกิจพลงังานและธุรกิจปิโตรเคมแีละเคมภีัณฑ์ การเปลี่ยนแปลงของ
ปัจจยัต่างๆ ที่กระทบต่อธุรกิจดงักล่าวอาจส่งผลให้มูลค่าของตราสารแห่งทุนที่กองทุนรวมลงทุนเพิ่มขึ้นหรอืลดลงได้ ดงันัน้ เมื่อ
มลูค่าของตราสารทุนแห่งทุนดงักล่าวมกีารเปลีย่นแปลงลดลง มลูค่าหน่วยลงทุนกจ็ะลดลงตามไปดว้ย 

4. ความเส่ียงของอตุสาหกรรมพลงังาน (Energy Industry Risk)  

ความเสีย่งของการลงทุนในอุตสาหกรรมพลงังาน คอื ความเสีย่งทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงของปัจจยัต่างๆ ทีก่ระทบต่ออุตสาหกรรม
พลงังานโดยเฉพาะ เช่น ความผนัผวนของราคาผลิตภัณฑ์ที่เปลี่ยนแปลงไปตามอุปสงค์และอุปทานของผลิตภณัฑ์ในตลาดโลก 
รวมทัง้การเปลี่ยนแปลงของนโยบายรฐับาลและกฎหมายต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวข้องกบัอุตสาหกรรมพลงังาน เป็นต้น การเปลี่ยนแปลงของ
ปัจจยัต่างๆ ที่กระทบต่ออุตสาหกรรมดงักล่าวอาจส่งผลใหมู้ลค่าของตราสารแห่งทุนที่กองทุนรวมลงทุนเพิม่ขึน้หรือลดลงได ้ดงันัน้ 
เมื่อมลูค่าของตราสารทุนแห่งทุนดงักล่าวมกีารเปลีย่นแปลงลดลง มลูค่าหน่วยลงทุนกจ็ะลดลงตามไปดว้ย 

5. ความเส่ียงของอตุสาหกรรมปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ ์(Petrochemical Industry Risk)  

ความเสีย่งของการลงทุนในอุตสาหกรรมปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ์ คอื ความเสีย่งที่เกดิจากการเปลีย่นแปลงของปัจจยัต่างๆ ทีก่ระทบ
ต่ออุตสาหกรรมปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์โดยเฉพาะ ทัง้ในเรื่องความผันผวนของราคาผลิตภัณฑ์ที่เปลี่ยนแปลงไปตามวงจร
อุตสาหกรรมของตลาดโลกซึ่งเป็นลกัษณะเฉพาะของอุตสาหกรรมนี้ และผลกระทบจากการปรบัเปลี่ยนนโยบายของรฐับาล   เช่น 
การออกกฎหมายใหม่เพิม่เติมเกี่ยวกบัการแข่งขนัทางการค้า เป็นต้น การเปลี่ยนแปลงของปัจจยัต่างๆ ที่กระทบต่ออุตสาหกรรม
ดงักล่าวอาจส่งผลให้มูลค่าของตราสารแห่งทุนที่กองทุนรวมลงทุนเพิ่มขึ้นหรอืลดลงได้ ดงันัน้ เมื่อมูลค่าของตราสารทุนแห่งทุน
ดงักล่าวมกีารเปลีย่นแปลงลดลง มลูค่าหน่วยลงทุนกจ็ะลดลงตามไปดว้ย 

6. ความเส่ียงทางธรุกิจ (Business Risk) 

ความเสีย่งทางธุรกิจ คอื ความเสีย่งที่เกดิจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกจิ หรอืการเปลี่ยนแปลงจากปัจจยัภายใน
ของบรษิทั ทีท่ าใหค้วามสามารถในการท าก าไรของบรษิทัเปลีย่นแปลงไป และส่งผลท าใหมู้ลค่าของหลกัทรพัยข์องบรษิทันัน้ลดต ่าลง 
ซึง่อาจเป็นเหตุใหผู้ล้งทุนไม่ไดร้บัผลตอบแทนทีค่าดหวงั 
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7. ความเส่ียงจากความสามารถในการช าระหน้ีของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) 

นอกเหนือจากการลงทุนในตราสารทุนแล้ว กองทุนรวมอาจจะท าการลงทุนในตราสารหนี้บางส่วนเพื่อรกัษาสภาพคล่องของกองทุน
รวม ซึ่งถงึแมว่้ากองทุนรวมจะเลือกลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยบรษิทัที่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือในอนัดบั A- ขึ้นไป ก็
อาจก่อให้เกิดความเสีย่งจากการที่ผู้ออกตราสารหนี้หรอืผู้ค ้าประกนัตราสารหนี้ที่กองทุนรวมไปลงทุนปฏิเสธการช าระเงนิหรอืไม่
สามารถช าระคนืเงนิต้นและดอกเบี้ยตามที่ก าหนด หรอืช าระไม่ครบตามจ านวนที่สญัญาไว้ได้ ทัง้นี้ บรษิัทจดัการจะทบทวนฐานะ
ทางการเงนิและความน่าเชื่อถือของผูอ้อกตราสารอย่างสม ่าเสมอ หากมกีารเปลี่ยนแปลงอย่างมนีัยส าคญั บรษิทัจดัการจะพิจารณา
ปรบัเปลีย่นแผนการลงทุนใหเ้หมาะสมกบัสภาวการณ์ 

8. ความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk) 

ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่กองทุนรวมไม่สามารถซื้อหรอืขายหลักทรพัย์ได้
ภายในระยะเวลาหรอืราคาทีก่ าหนดไว ้เนื่องจากตราสารทีก่องทุนรวมลงทุนไวม้จี านวนและปริมาณการซื้อขายเปลีย่นมอืไม่มากนัก 
ท าใหโ้อกาสในการซื้อหรอืขายหลกัทรพัยข์องกองทุนรวมมจี ากดั 
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เคร่ืองมือบริหารความเส่ียงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม 

    กองทุนมีเคร่ืองมือการบริหารและจดัการความเส่ียงด้านสภาพคล่อง ดงัน้ี 

1. เคร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องของกองทุนรวม 

- เครื่องมอืการก าหนดใหผู้ล้งทุนเป็นผูร้บัภาระค่าใชจ้่าย 

การปรบัมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิด้วยสูตรการค านวณท่ีสะท้อนต้นทุนในการซ้ือขายทรพัยสิ์นของกองทุนรวม (swing pricing) : 

กองทุนรวมทัว่ไป 

อตัราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2.00 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

ด้วยวิธีปฏิบติั : Full swing pricing , Partial swing pricing 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

1. บรษิัทจดัการจะก าหนดอตัรา swing factor สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน และบรษิัทจดัการจะพิจารณาเลือกใช ้
Swing Pricing ทีเ่ป็น Full Swing Pricing หรอื Partial Swing Pricing ตามดุลพนิิจของบรษิทัจดัการ โดยค านึงถงึประโยชน์ของกองทุน
และผูถ้อืหน่วยลทุนเป็นส าคญั 

2. swing factor มหีลกัการในการพจิารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางทีบ่รษิทัจดัการก าหนด ซึ่งบรษิทัจดัการอาจพจิารณาใชข้อ้มูล
ประมาณการภายใต้ขอ้เทจ็จรงิที่มอียู่และหรอืสมมติฐานและหรอืการประเมนิจากปัจจยัที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถท าไดเ้พื่อใหส้ามารถ
ด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ โดยบรษิทัจดัการอาจพจิารณาปัจจยัต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง ไดแ้ก่ ต้นทุนและค่าใชจ้่าย
จากการซื้อหรอืขายทรพัย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bid-ask spread ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการซื้อขายทรพัย์สิน 
ความผนัผวนในตลาดซื้อขายทรพัย์สนิ ภาวะสภาพคล่องของตลาดทรพัย์สนิทีล่ดลงจากปกต ิต้นทุนและค่าใชจ้่ายในการรกัษาสดัส่วน
การลงทุน ต้นทุนและค่าใชจ้่ายการท าธุรกรรม REPO เพื่อเสรมิสภาพคล่องรองรบัธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถา้ม)ี ภาษแีละหรอือากรแสตมป์
ทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืตน้ทุนและค่าใชจ้่ายอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึปัจจยัอื่นๆ ทีก่ระทบสภาพคล่องของหลกัทรพัยท์ีก่องทุนรวมลงทุน เป็นตน้ 

3. Swing Thresholds มหีลกัการในการพจิารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บรษิทัจดัการก าหนด โดยบรษิทัจดัการอาจพจิารณาใช้
ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มอียู่และหรอืสมมติฐานและหรอืการประเมินจากปัจจยัที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถท าได้เพื่อให้
สามารถด าเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ โดยค านึงถงึปัจจยัทีเ่กี่ยวข้องกบัสภาพคล่องของกองทุนรวมเป็นส าคญั 
ทัง้นี้ บรษิัทจดัการอาจพจิารณาปัจจยัต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง ไดแ้ก่ พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุนสภาวะตลาดของทรพัย์สนิทีล่งทุน 
รวมถงึปัจจยัอื่นๆ ทีก่ระทบสภาพคล่องของหลกัทรพัยท์ีก่องทุนรวมลงทุน เป็นตน้ 

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

5. ในกรณีที่เป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บรษิัทจะด าเนินการตามข้อมูลที่ไดร้บัจากผู้สนับสนุนการขายและรบัซื้อคนืเท่าที่
สามารถท าได ้(best effort) ภายใตส้ถานการณ์และขอ้จ ากดัในขณะนัน้ 

ขอ้สงวนสทิธิ ์

1. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะน าขอ้มูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถ้าม)ี มาใช้ในการพจิารณาและหรอืตดัสนิใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง
การการใชเ้ครื่องมอื Swing Pricing ในวนัท าการนัน้ 

2. บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิทีจ่ะปรบัเพิม่หรอืลดอตัรา swing factor ทีเ่ก็บจรงิไดต้ามที่บรษิัทจดัการเห็นสมควร ซึ่งจะปรบัเพิม่ไม่เกิน
อตัราสงูสุดทีร่ะบุไวใ้นโครงการ 

3. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะน าค่าซื้อหน่วยลงทุนทีช่ าระเงนิดว้ยเชค็รวมเขา้เป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวนัท าการทีม่กีารใช้เครื่องมอื 
swing pricing และบรษิทัจดัการจะน ายอดซื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวไปใชใ้นการพจิารณาและหรอืตดัสนิใจเรื่องต่าง ๆทีเ่กี่ยวขอ้งการใช้
เครื่องมอื swing pricing ในวนัท าการนัน้ ทัง้นี้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่เปลี่ยนแปลงการด าเนินการใด ๆ ทีไ่ดด้ าเนินการหรอื
ตดัสนิใจไปแล้วทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการใชเ้ครื่องมอื swing pricing ในวนัท าการนัน้ แมห้ากภายหลงัปรากฏว่าเชค็ค่าซื้อหน่วยลงทุนทัง้หมด
หรอืบางส่วนของวนัท าการนัน้ไม่สามารถเรยีกเกบ็เงนิไดแ้ละรายการซื้อหน่วยลงทุนทีช่ าระดว้ยเชค็ทีเ่รยีกเก็บไม่ไดน้ัน้ ไม่ไดร้บัการ
จดัสรรหน่วยลงทุน ซึง่เป็นไปตามดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 
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4. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลี่ยนแปลงแนวทางด าเนินการระหว่างการใชเ้ครื่องมอื โดยจะยงัคงเป็นไปตามทีส่านักงานก.ล.ต.และ
หรอืสมาคมบรษิทัจดัการลงทุนและหรอืหน่วยงานทีม่อี านาจอื่นกาหนดใหบ้รษิทัจดัการด าเนินการได ้

5. บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิไม่ใช้เครื่องมอื swing pricing ดงักล่าวในกรณีที่พจิารณาแล้วว่าค าสัง่ซื้อ-ขาย-สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่มี
ผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมนีัยส าคญั และ/หรอือาจใชร้่วมกบัเครื่องมอืในการบรหิารสภาพคล่องอื่นๆ แล้วแต่กรณี 
โดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

การพจิารณาใชเ้ครื่องมอื 

1. บรษิัทจดัการอาจพจิารณาใช้ Swing Pricing ที่แตกต่างกนัได้ในแต่ละวนัท าการ ที่มกีารใช้เครื่องมือนี้โดยเป็นไปตามดุลยพินิจของ
บรษิทัจดัการ โดยค านึงถงึและรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนและความเหมาะสมในทางปฏบิตัเิป็นส าคญั 

2. ในกรณีที่บรษิัทจดัการพิจารณาใช้ partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวนัท าการซื้อขายใดที่สดัส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วย
ลงทุนสุทธขิองกองทุน เทยีบกบัมูลค่าทรพัย์สนิสุทธทิัง้หมดของกองทุน มคี่าเกินกว่า swing threshold ทีบ่รษิทัจดัการก าหนด โดยที่
มลูค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธขิองกองทุน ค านวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เขา้ (switch in) หกัดว้ยมลูค่าการขายคนืหน่วยลงทุน (redemption) และหกัดว้ยมลูค่าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก (switch out) 

ทัง้นี้ รายละเอยีดวธิกีารค านวณเป็นไปตามวธิทีีบ่รษิทัจดัการก าหนด 

     2. การก าหนดเงื่อนไขหรือข้อจ ากดัในการรบัค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน 

2.1 ระยะเวลาท่ีต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period) : 

กองทุนรวมทัว่ไป 

เม่ือผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าเกินกว่า : 5.00 % ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิ

จะต้องแจ้งบริษทัจดัการล่วงหน้าเป็นเวลา : 5 วนัท าการ 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

1. ในกรณีที่เป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บรษิัทจะด าเนินการตามข้อมูลที่ได้รบัจากผู้สนับสนุนการขายและรบัซื้อคืน  
    เท่าทีส่ามารถท าได ้(best effort) ภายใตส้ถานการณ์และขอ้จ ากดัในขณะนัน้ 

ขอ้สงวนสทิธิ ์

1. ในกรณีทีม่กีารใช ้Notice period และมเีหตุทีท่ าใหต้้องใชเ้ครื่องมอือื่นดว้ย บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏบิตักิบัค าสัง่ที่ ไดจ้าก 
Notice period นัน้เช่นเดยีวกบัค าสัง่ทีไ่ดต้ามปกตใินวนัทีท่ ารายการดว้ย ทัง้นี้ บรษิทัจดัการอาจพจิารณาใช ้Noticeperiod ร่วมกบั
เครื่องมอือื่น ไดแ้ก่ Swing pricing, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรอืเครื่องมอือื่น ๆ หรอือาจ
ไม่ใชเ้ครื่องมอื Notice period ดงักล่าวในกรณีทีพ่จิารณาแลว้ว่าค าสัง่ซื้อ-ขาย-สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไม่มผีลกระทบต่อสภาพคล่อง
ของกองทุนรวมอย่างมนีัยส าคญั โดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปรบัเพิ่มหรอืลด Notice period ได้ตามที่บริษัทจดัการเห็นสมควร ซึ่งจะปรบัเพิ่มไม่เกินNotice 
period สูงสุดที่ก าหนดไว้ในโครงการ โดยบรษิัทจดัการจะเปิดเผยทางเว็บไซด์ของบรษิัทจดัการและในหนังสอืชี้ชวนส่วนข้อมูล
กองทุนรวมหรอืผ่านทางช่องทางอื่นทีบ่รษิทัจดัการก าหนด 

3.  บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะน าข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่    
เกีย่วขอ้งการการใชเ้ครื่องมอื Notice period ในวนัท าการนัน้ 

การพจิารณาใชเ้ครื่องมอื 

1. บรษิทัจดัการอาจพจิารณาใช ้Notice period ที่แตกต่างกนัได้ในแต่ละวนัท าการที่มกีารใช้เครื่องมอืนี้โดยเป็นไปตามดุลยพนิิจของ
บรษิทัจดัการ โดยค านึงถงึและรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนและความเหมาะสมในทางปฏบิตัเิป็นส าคญั 

2. บรษิทัจดัการอาจพจิารณาใชแ้ละก าหนดระยะเวลา Notice period โดยมหีลกัการในการพจิารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่
บรษิัทจดัการก าหนด โดยพิจารณาจากปัจจยัต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบรษิัทจดัการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้
ข้อเท็จจรงิที่มีอยู่และหรอืสมมติฐานและหรอืการประเมินจากปัจจยัที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถท าได้เพื่อให้สามารถด าเนินการได้
ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ๆ โดยค านึงถงึปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัสภาพคล่องของกองทุนรวมเป็นส าคญั ทัง้นี้ 
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บรษิทัจดัการอาจพจิารณาปัจจยัต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง ไดแ้ก่ พอรต์การลงทุน นโยบายการลงทุน สภาวะตลาดของทรพัย์สนิที่ลงทุน 
รวมถงึปัจจยัอื่นๆ ทีก่ระทบสภาพคล่องของหลกัทรพัยท์ีก่องทุนรวมลงทุน เป็นตน้ 

2.2 เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) : 

กองทุนรวมทัว่ไป 

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต า่กว่าร้อยละ : 10.00 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

โดยบริษทัจดัการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 7 วนัท าการ 

ในทุกรอบเวลา : 30 วนั 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

1. บรษิทัจดัการจะท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (redemption) และสบัเปลีย่นออก (switch out) ไม่เกนิ Redemption Gateตามราคารบัซื้อ
คนืหน่วยลงทุน ณ วนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ เวน้แต่กรณีทีก่องทุนมสีภาพคล่องเพยีงพอ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรบั
ซื้อคนืหน่วยลงทุนหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเกนิกว่า Redemption Gate ทีป่ระกาศใช ้

2. ในกรณีที่บรษิัทจดัการก าหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณีดงักล่าว Redemption Gate จะใช้
เฉพาะวนัท าการซื้อขายใดที ่สดัส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธขิองกองทุน เทยีบกบั มูลค่าทรพัย์สนิสุทธิทัง้หมดของกองทุน 
มคี่าเท่ากบัหรอืมากกว่า Gate threshold ทีบ่รษิทัจดัการก าหนด โดยที ่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน ค านวณจาก มูลค่า
การซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน 
(redemption) และหกัดว้ยมลูค่าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก (switch out) 

3. บรษิัทจดัการจะพจิารณาก าหนดวธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสดัส่วน (pro-rata basis) ของ
ค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออก ณ วนัที่ใช้ Redemption Gate ดงันัน้ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รบัการจดัสรรหน่วย
ลงทุน และมูลค่าหน่วยลงทุนทัง้จ านวน ในวนัที่ส่งค าสัง่ขายคนืหรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนนัน้ รวมทัง้อาจไม่ได้รบัเงนิค่าขายคนืทัง้
จ านวนภายในระยะเวลาทีก่ าหนดไว ้

ส าหรบัค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือ บรษิัทจดัการจะน าไปท ารายการในวนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน
ถดัไป รวมกบัค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออกใหม่ตามสดัส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มกีารจดัล าดบัก่อน-หลงัของ
ค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน โดยปัจจุบนับรษิัทจดัการยงัไม่เปิดใหม้กีารยกเลกิค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออกจากผูถ้ือ
หน่วยลงทุนทีส่่งค าสัง่มาแลว้ในวนัทีม่กีารใช ้Redemption Gate ดงักล่าว 

อย่างไรก็ตาม หากเมื่อบรษิัทจดัการมีระบบงานส าหรบัรองรบัการจดัการกรณีเปิดให้มีการยกเลิกค า สัง่รบัซื้อคืนหน่วยลงทุนและ
สบัเปลี่ยนออก บรษิัทจดัการอาจเปิดให้มกีารยกเลิกค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือได้ ซึ่งจะเป็นไปตาม
เงื่อนไขและวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการก าหนด ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าก่อนการด าเนินการดงักล่าว 

4. บรษิัทจดัการอาจพิจารณาก าหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครัง้แตกต่างกนัได้ แต่ Redemption Gate จะไม่ต ่า
กว่า Redemption Gate ขัน้ต ่า และ gate period จะไม่มากกว่าระดบัเพดานทีร่ะบุไวใ้นโครงการ 

5. บรษิทัจดัการจะท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออก ไม่เกนิ Redemption Gate ตามราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนณ วนัท าการ
รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ เว้นแต่กรณีที่กองทุนมสีภาพคล่องเพียงพอ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะรับซื้อคนืหน่วยลงทุนหรอื
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเกนิกว่า Redemption Gate ทีป่ระกาศใช ้

6. บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบเมื่อมกีารใช ้Redemption gate โดยไม่ชกัชา้ 

7. ในกรณีทีม่กีารใช้เครื่องมอื Redemption Gate นี้ บรษิทัจดัการอาจใชร้่วมกบัเครื่องมอืในการบรหิารความเสีย่งสภาพคล่องอื่นไดโ้ดย
ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

8. ในกรณีที่เป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บรษิัทจะด าเนินการตามข้อมูลที่ไดร้บัจากผู้สนับสนุนการขายและรบัซื้อคนืเท่าที่
สามารถท าได ้(best effort) ภายใตส้ถานการณ์และขอ้จ ากดัในขณะนัน้ 

ขอ้สงวนสทิธิ ์

1. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัเพิม่หรอืลดอตัรา Gate threshold รวมถงึเปลีย่นแปลง gate period ไดต้ามดุลยพนิิจ 
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ของบริษัทจดัการ โดยจะปรบัลดไม่ต ่ากว่า Redemption Gate ขัน้ต ่าที่ระบุในโครงการ และไม่เกิน Gate period สูงสุด ที่ระบุใน
โครงการ ทัง้นี้ รายละเอยีดวธิกีารค านวณเป็นไปตามวธิทีีบ่รษิทัจดัการก าหนด 

2. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเกนิกว่า Redemption Gate ทีป่ระกาศใช ้

3. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงแนวทางด าเนินการระหว่างการท า Redemption Gate ไดแ้ก่ การยกเลกิRedemption Gate 
ก่อนระยะเวลาที่ก าหนด การใช้เครื่องมอือื่นแทน Redemption Gate เป็นต้น (ถ้าม)ี ทัง้นี้  ในกรณีที่ไม่สามารถช าระค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนในส่วนทีเ่หลอืได ้บรษิทัจดัการอาจพจิารณายกเลกิค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนทัง้หมดทีค่า้งอยู่ในรายการ และแจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุน
ทีถู่กยกเลกิค าสัง่โดยไม่ชกัชา้ 

4. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะน าขอ้มูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถ้าม)ี มาใช้ในการพจิารณาและหรอืตัดสนิใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง
การการใชเ้ครื่องมอื Redemption Gate ในวนัท าการนัน้ 

5. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธไิม่ใชเ้ครื่องมอื Redemption Gate ดงักล่าวในกรณีทีพ่จิารณาแลว้ว่าค าสัง่ซื้อ-ขาย-สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไม่
มผีลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมนีัยส าคญั โดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการการพจิารณาใชเ้ครื่องมอื 

6. บรษิัทจดัการอาจพจิารณาใช้ Redemption Gate ที่แตกต่างกนัในแต่ละวนัท าการที่มกีารใช้เครื่องมอืนี้โดยเป็นไปตามดุลยพินิจของ
บรษิทัจดัการ โดยค านึงถงึและรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนและความเหมาะสมในทางปฏบิตัเิป็นส าคญั 

7. บรษิทัจดัการอาจพจิารณาใช ้Redemption Gate เฉพาะกรณีทีเ่กดิสถานการณ์ไม่ปกต ิหรอืประเมนิว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกต ิโดย
บรษิทัจดัการอาจก าหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ทีไ่ม่ปกตดิว้ย Gate threshold ได ้โดยค านึงถงึปัจจยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสภาพคล่อง
ของกองทุนรวมเป็นส าคญั ทัง้นี้ บรษิัทจดัการอาจพจิารณาปัจจยัต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง ไดแ้ก่ มคีวามผนัผวนในตลาดซื้อขายทรพัย์สนิ 
สภาพคล่องของตลาดทรพัย์สนิลดลงจากภาวะปกต ิสภาพคล่องของกองทุนรวมผดิปกต ิหรอืประเมนิว่าสภาพคล่องของกองทุนจะไม่
สอดคล้องกับปรมิาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม เกิดการไถ่ถอนผดิปกติ เกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ที่ก าหนดไว ้
หรอืปัจจยัอื่น ๆ ทีน่อกเหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการ รวมถึงปัจจยัอื่นๆทีก่ระทบสภาพคล่องของหลกัทรพัย์ทีก่องทุนรวมลงทุน 
เป็นตน้ 

3.  การไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ท่ีรบัไว้หรือจะหยุดรบัค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of 
dealings) 

บริษทัจดัการกองทุนรวมสามารถด าเนินการได้สูงสุดไม่เกิน (วนัท าการ) : 1 

เว้นแต่จะได้รบัการผ่อนผนัเวลาดงักล่าวจากส านักงาน ก.ล.ต. โดยบรษิัทจดัการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจรติและ
สมเหตุสมผลว่า จ าเป็นต้องระงบัการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยได้รบัความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด 

บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ทีร่บัไวแ้ล้วหรอืจะหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน
(suspension of dealings) ไดด้ว้ยเหตุอื่นใดดงัต่อไปนี้ ซึ่งไม่เกนิกว่ากรณีทีป่ระกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์
ก าหนด 

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่รบัไวแ้ล้ว หรอืเป็นการหยุดรบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนแก่ผูล้งทุนเฉพาะราย เนื่อง    
จากปรากฏขอ้เทจ็จรงิดงันี้ 

    (ก) บรษิทัจดัการกองทุนรวมมเีหตุอนัควรสงสยัว่าผูล้งทุนรายนัน้ ๆ มสี่วนเกีย่วขอ้งกบัการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

(1) การกระท าทีเ่ป็นความผดิมลูฐานหรอืความผดิฐานฟอกเงนิตามกฎหมายเกีย่วกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิไม่ว่า    
    จะเป็นกฎหมายไทย หรอืกฎหมายต่างประเทศ 

(2) การใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย 

(3) การกระท าทีเ่ป็นการปฏบิตัติามค าสัง่เกีย่วกบัการยดึหรอือายดัทรพัยส์ินโดยบุคคลผูม้อี านาจตามกฎหมาย 

    (ข) บรษิทัจดัการกองทุนรวมไม่สามารถด าเนินการรูจ้กัลูกคา้ และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัลูกคา้ไดใ้นสาระส าคญั 

2.อยู่ในระหว่างด าเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบ ริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอัน
เน่ืองมาจาก การทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมรายเดมิไม่สามารถด ารงความเพยีงพอของเงนิกองทุนไดต้ามประกาศคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ว่าดว้ยการด ารงเงนิกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุนส่วนบุคคล 
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การเป็นนายหน้าซื้อขายหลกัทรพัยแ์ละการคา้หลกัทรพัย์ และการจดัจ าหน่ายหลกัทรพัย์ทีเ่ป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผูจ้ดัการเงนิทุน
สญัญาซื้อขายล่วงหน้า ซึง่ใหก้ระท าไดไ้ม่เกนิ 3 วนัท าการ 

 

สิทธิและข้อจ ากดัของผู้ถือหน่วยลงทุน 

1. การออกและส่งมอบหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 

 นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะออก “หนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน/ใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบก ากบัภาษี และ/หรอืเอกสาร/ขอ้ความใดซึง่ไม่จ ากดั
รปูแบบและวธิกีารอนัสามารถเป็นหลกัฐานยนืยนัการท ารายการสัง่ซื้อขายหน่วยลงทุนดงักล่าวได ้” ทุกครัง้ทีม่กีารสัง่ซื้อหรอืขายคนืหน่วย
ลงทุน เพื่อเป็นการยนืยนัจ านวนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน และจะจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน/ใบเสรจ็รบัเงิน/ใบก ากบั
ภาษีและ/หรอืเอกสาร/ข้อความใดซึ่งไม่จ ากดัรูปแบบและวิธีการอันสามารถเป็นหลกัฐานยืนยนัการท ารายการสัง่ซื้อขายหน่วยลงทุน
ดงักล่าวได ้ให้แก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนภายใน 15 วนัท าการนับแต่วนัท าการถดัจากวนัทีปิ่ดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก หรอืภายใน 4 
วนัท าการนับแต่วนัท าการถดัจากวนัทีท่ ารายการนัน้ๆ ทัง้นี้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถแสดงความประสงค์ขอรบัหนังสอืเพื่อรบัรองการถอื
หน่วยลงทุน ณ ขณะใดขณะหนึ่งได้ โดยติดต่อยงับริษัทจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื  อนึ่งเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ จะ
จดัส่งโดยทางไปรษณีย์ หรอืให้ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเป็นผู้มอบให้ และ/หรอืวธิีการอื่นใดที่บรษิัทจดัการก าหนดและเห็นว่า
เหมาะสมโดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูส้ ัง่ซื้อ แลว้แต่กรณี 

นายทะเบยีนหน่วยลงทุนและ/หรอืบรษิทัจดัการจะถอืเอายอดคงเหลอืของหน่วยลงทุนทีป่รากฏในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนและในหนังสอื
รบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดส้่งใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนฉบบัล่าสุดเป็นรายการทีเ่ป็นปัจจุบนัและถูกตอ้ง 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการแกไ้ข/เปลีย่นแปลง/เพิม่เตมิ เอกสาร ขอ้ความ รวมถงึวธิกีารแจง้ และ/หรอืการด าเนินการใดๆ เพื่อ
เป็นหลกัฐานการยนืยนัจ านวนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยบรษิัทจดัการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนการแก้ไข/
เปลีย่นแปลง/เพิม่เตมิ นัน้ ทัง้นี้ เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั   

2. เงื่อนไขท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีอาจถกูจ ากดัสิทธิ  

กรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนถอืหน่วยลงทุนเกนิกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมดของกองทุนรวม บรษิทัจดัการจะไม่
นับคะแนนเสยีงส่วนทีเ่กนิกว่า 1 ใน 3 เวน้แต่กรณีทีม่กีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดงักล่าวมผีูถ้อืหน่วยลงทุนเพยีงราย
เดยีวจะนบัคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวไดเ้ตม็ตามจ านวนทีถ่อือยู่ 

สทิธใินการลงมตเิพื่อแก้ไขเพิม่เตมิโครงการจดัการลงทุนหรอืแก้ไขวธิจีดัการ : 

การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนรวมหรอืแกไ้ขวธิกีารจดัการจะตอ้งไดร้บัมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่คดิตาม
จ านวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกึง่หนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมดของโครงการจดัการกองทุนรวม 

ในกรณีทีบุ่คคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดถอืหน่วยลงทุนเกนิกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมด บรษิทั
จดัการกองทุนรวมหรอืบรษิทัหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นเจา้ของบญัชแีบบไม่เปิดเผยชื่อผูถ้อืหน่วยลงทุน (Omnibus account) จะไม่นับคะแนนเสยีง
ของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนันัน้ในส่วนทีเ่กนิกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

3. วิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากดัการโอนหน่วยลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนไดใ้นกรณีดงัต่อไปนี้  

(1) การโอนหน่วยลงทุนใหบ้ดิา มารดา บุตร และคู่สมรสของผูถ้อืหน่วยลงทุน  

(2) การโอนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ศาล หรอืโดยผลของกฎหมาย  

(3) การโอนหน่วยลงทุนในกรณีพเิศษอื่นๆ ทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควรและอนุมตัใิหโ้อนได้ 

ทัง้นี้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่ระสงคจ์ะโอนหน่วยลงทุนจะตอ้งกรอกแบบค าขอโอนหน่วยลงทุนตามทีบ่รษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทุน
ก าหนด พรอ้มทัง้ลงลายมอืชื่อผูโ้อนและผูร้บัโอน และยื่นค าขอโอนหน่วยลงทุนดงักล่าวพรอ้มเอกสารทีก่ าหนดแก่นายทะเบยีนหน่วยลงทุน 
พรอ้มทัง้ช าระค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี 

นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะบนัทกึขอ้มลูการโอนหน่วยลงทุนและออกหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืหลกัฐานแสดงสทิธใินหน่วย
ลงทุนใหผู้โ้อนและผูร้บัโอนหน่วยลงทุน ภายใน 30 วนันับแต่วนัทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดร้บัค าขอโอนหน่วยลงทุนถูกตอ้งสมบูรณ์  



 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ ดชันีธุรกจิพลงังานและธุรกจิปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ ์  18 
 

ทัง้นี้ ผูร้บัโอนหน่วยลงทุนจะมสีทิธใินฐานะผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทนุรวมไดต้่อเมื่อนายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดบ้นัทกึชื่อผูร้บัโอนหน่วย
ลงทุนในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนเรยีบรอ้ยแลว้ 

4. ช่องทางและวิธีการท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียงของ 
บลจ. ในหลกัทรพัยข์องบริษทัใดๆ ท่ีกองทุนรวมลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใชส้ทิธอิอกเสยีง และการด าเนินการใช้สทิธิออกเสยีงของบรษิัทจดัการไดท้ี่เวบ็ไซต์ของ
บรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

5. ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ ากดัในการใช้สิทธิออกเสียงท่ีมีแนวโน้มว่าอาจจะเกิดขึ้น 

• ไม่มกีารถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จ ากดัในการใชส้ทิธอิอกเสยีง 

6. ช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน 

สามารถรอ้งเรยีนไดท้ี ่

• บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั ทีส่่วนก ากบัและดูแลการปฏบิตังิาน  
     ทีอ่ยู่ 44 อาคาร ธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย ชัน้ 16 ถนนหลงัสวน แขวงลุมพนิี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 
     โทรศพัท ์0-2686-9500 หรอื 0-2686-9508 หรอื 0-2686-9513 หรอืทางโทรสาร 0-2657-3166 

7. การระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดงักล่าวของกองทุนรวม 

ไม่ม ี

8. ภมิูล าเนาเพ่ือการวางทรพัย ์ส าหรบัผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายท่ีไม่มีภมิูล าเนาในประเทศไทย 

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มภีูมลิ าเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไวเ้ป็นอย่างอื่น บรษิัทจดัการจะอ้างองิที่อยู่ของบรษิัทจดัการเป็น
ภูมลิ าเนาเพื่อการวางทรพัยใ์นกรณีทีต่อ้งมกีารวางทรพัย ์
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             ข้อมลูเก่ียวกบับุคคลท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินการของกองทุนรวม 

        1.    รายช่ือคณะกรรมการ 

• คุณจูเลยีน ครสิโตเฟอร ์วเิวยีน พูลล ์ ประธานคณะกรรมการ 

• คุณเจสนั ลอีอง ก๊อก ยวิ   กรรมการ 

• คุณชอง ชอย วนั    กรรมการ 

• คุณอุเดย์ จายาราม   กรรมการ 

• คุณจุมพล สายมาลา               กรรมการผูจ้ดัการ และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

        2.    รายช่ือผู้บริหาร 

• คุณจุมพล สายมาลา                    ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

• คุณแบรนดา ชู                      ประธานเจา้หน้าทีป่ฏบิตักิาร 

• คุณศุภกร ตุลยธญั                     ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุน 

• คุณต่อ อนิทววิฒัน์                     ประธานเจา้หน้าทีพ่ฒันาธุรกจิ 

• คุณปาจรยี ์บุณยษัฐติ ิ                   รองกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายธุรกจิกองทุนส ารองเลีย้งชพีและ 

     กองทุนส่วนบุคคล 

• คุณพรพรรณ ไพบูลย์วฒันชยั     รองกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายพฒันาธุรกจิรายย่อย 

• คุณวษิณุ รุ่งขวญัศริโิรจน์              ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายบรหิารความเสีย่ง 

• คุณวนิดา ดวงพตัรา                   ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายก ากบัการปฏบิตังิาน 

• คุณรฐัภูม ิบวัส าล ี                     ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายกฎหมายและเลขานุการบรษิทั 

• คุณสุภชันีย ์จงรกัษ์ลขิติ          ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายพฒันาและสนับสนุนผลติภณัฑ ์ 

• คุณปองทพิย ์สหวฒันชยั   ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าสายงานนวตักรรมธุรกจิดจิทิลั  

     (มผีลตัง้แต่วนัที ่1 กรกฎาคม 2565) 

• คุณจริฐัยา แซ่หล ี                    ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายทรพัยากรบุคคล 

  3.    จ านวนกองทุนรวม และมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิภายใต้การบริหารจดัการของบริษทั (ข้อมูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
         2565) 

• มกีองทุนรวมทัง้หมดภายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทั จ านวน 67 กองทุน 

• มลูค่าทรพัยส์นิสุทธภิายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทั 68,037,264,511.00 บาท 

  4.    คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน  

• คุณศุภกร ตุลยธญั, CFA ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุน 

• คุณวศิณุ รุ่งขวญัศริโิรจน์, CFA ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายบรหิารความเสีย่ง 

• คุณวรียทุธ หล์ลีะเมยีร ผูจ้ดัการกองทุน (มผีลตัง้แต่วนัที ่1 ธนัวาคม 2565) 

• คุณวทิยา เจนจรสัโชต,ิ CISA ผูจ้ดัการกองทุน 

• คุณวริยิา โภไคศวรรย์ ผูจ้ดัการกองทุน 

• คุณปุณยนุช บุณยรตัพนัธุ์ ผูจ้ดัการกองทุน 

• คุณธนา เชนะกุล, CFA ผูจ้ดัการกองทุน 
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• คุณชาตร ีมชียัเจรญิยิง่ ผูจ้ดัการกองทุน 

• คุณประพจน์ อว้นเจรญิกุล ผูจ้ดัการกองทุน 

• คุณสทิธกิารย ์พงษ์พฒันศกึษา, CFA ผูจ้ดัการกองทุน 

• คุณสุปรดีิ ์สุวพนัธ,์ CFA ผูจ้ดัการกองทุน 

• คุณปฐมพงษ์ เรอืงคณารกัษ์ ผูจ้ดัการกองทุน 

• คุณวรพจน์ คุณาประสทิธิ ์ ผูจ้ดัการกองทุน 

• คุณนันทนัช กติเิฉลมิเกยีรติ ผูจ้ดัการกองทุน (มผีลตัง้แต่วนัที ่17 มถุินายน 2565) 

• คุณเตม็เดอืน พฒัจนัจุน ผูจ้ดัการกองทุน (มผีลตัง้แต่วนัที ่16 สงิหาคม 2565) 

          5.  รายช่ือผู้จดัการกองทุน 

•    คณุศภุกร ตุลยธญั, CFA (มผีลตัง้แต่วนัที ่1 มถิุนายน 2564) 

ประวตักิารศกึษา 

พ.ศ. 2549                              ปรญิญาโท สาขาเศรษฐศาสตรแ์ละการเงนิระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

พ.ศ. 2546                              ปรญิญาตร ีคณะวทิยาศาสตร ์สาขาจติวทิยาและสาขาสงัคมวทิยา (เกยีรตนิิยม) จาก  
                                            Washington State University ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

  ประสบการณ์ท างาน 

  พ.ศ. 2564 - ปัจจุบนั                  ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุน สายงานการลงทุน, บลจ. พรนิซเิพลิ จ ากดั 

  พ.ศ. 2564                               Assistant Managing Director – Head of Investment Research & Strategy,   
  บลจ. บวัหลวง จ ากดั 

  พ.ศ. 2557 - 2564                     Executive Director – Head of Asset Allocation & Fund of Funds, บลจ. ไทย  
                                                    พาณิชย ์จ ากดั 

  พ.ศ. 2556 - 2557                     Assistant Vice President - ตราสารทุนต่างประเทศ, บลจ. วรรณ จ ากดั 

  พ.ศ. 2551 - 2556                     ผูจ้ดัการกองทุน – การลงทุนตราสารหนี้ไทยและกลยุทธก์ารลงทุนตราสารหนี้ใน 
                                                    ภูมภิาคอาเซยีน, บลจ. อเบอรด์นี สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จ ากดั 

                   พ.ศ. 2550 - 2551                     นักเศรษฐศาสตร์ วจิยัและกลยุทธเ์ศรษฐศาสตรม์หภาค, บล. ทสิโก ้จ ากดั 

• คณุชาตรี มีชยัเจริญย่ิง 

  ประวตักิารศกึษา 

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

พ.ศ. 2548 – 2552 ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิ สาขาการธนาคารและการเงนิ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ประวตักิารท างาน 

  พ.ศ. 2561 - ปัจจุบนั ผูจ้ดัการกองทุน บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั 

  พ.ศ. 2560 - 2561 ผูจ้ดัการกองทุนฝ่ายลงทุนต่างประเทศ บลจ. ไทยพาณิชย ์จ ากดั 

พ.ศ. 2559 - 2560 นักวจิยัฝ่ายการลงทุนตราสารทุน บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ไทยพาณิชย ์จ ากดั 

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

  พ.ศ. 2555 - 2557 นักวเิคราะห์ PORTFOLIO MANAGEMENT ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

  พ.ศ. 2552 - 2554  นักวเิคราะห์ FPRI ADVISORY CO LTD (ปัจจุบนัคอืมลูนิธสิถาบนัวจิยันโยบาย
เศรษฐกจิการคลงั) 
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• คณุปณุยนุช บุณยรตัพนัธุ์ 

  ประวตักิารศกึษา 

  พ.ศ. 2556 - 2557 ปรญิญาโท Finance มหาวทิยาลยั Lancaster 

  พ.ศ. 2549 - 2553 ปรญิญาตร ีคณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ีจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

  ประสบการณ์ท างาน  

  พ.ศ. 2560 - ปัจจุบนั ผูจ้ดัการกองทุน บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั 

  พ.ศ. 2559 - 2560  ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทุน บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กสกิรไทย จ ากดั 

  พ.ศ. 2557 - 2558 นักวเิคราะห์การลงทุน บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กสกิรทย จ ากดั 

•   คณุสิทธิการย ์พงษ์พฒันศึกษา, CFA 

  ประวตักิารศกึษา 

  พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2557 ปรญิญาโท ศลิปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ธุรกจิและการ  
จดัการ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

  พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2553    ปรญิญาตร ีคณะเศรษฐศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

  ประวตักิารท างาน 

  พ.ศ. 2564 - ปัจจุบนั             ผูจ้ดัการกองทุน ส่วนตราสารทุน บลจ. พรนิซเิพลิ จ ากดั 

  พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2564   ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายกองทุนส่วนบุคคล บล. กรุงศร ีจ ากดั (มหาชน) 

  พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2560    ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายคราสารทุน บลจ. วรรณ จ ากดั 

  พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2559     ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายตราสารทุน บลจ. วรรณ จ ากดั 

  พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2556    ผูช้่วยนักวเิคราะห ์บรษิทั ทสิโกไ้ฟแนนเชยีลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

•     คณุสุปรีด์ิ สุวพนัธ,์ CFA 

  ประวตักิารศกึษา 

  พ.ศ. 2554 – 2555                   ปรญิญาโท Investment Management, University of Reading, U.K. 

  พ.ศ. 2549 - 2553                    ปรญิญาตร ีบญัชบีณัฑติ, จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

  ประสบการณ์ท างาน 

  พ.ศ. 2564 - ปัจจุบนั                 ผูจ้ดัการกองทุน, บลจ. พรนิซเิพลิ จ ากดั 

  พ.ศ. 2560 - 2564                    ผูจ้ดัการกองทุน, บลจ. เดนาล ีเพรสทจี จ ากดั 

  พ.ศ. 2557 - 2560                    ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทุน, บลจ. กสกิร จ ากดั 

  พ.ศ. 2555 - 2557                    ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทุน, บล. ฟิลลปิ จ ากดั 

•      คณุปฐมพงษ์ เรืองคณารกัษ์ 

  ประวตักิารศกึษา 
  พ.ศ. 2554 - 2558                    ปรญิญาตร ีคณะบรหิารธุรกจิ สาขาการเงนิ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
  ประสบการณ์ท างาน  
  พ.ศ. 2564 - ปัจจุบนั                 ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายตราสารทุน, บลจ. พรนิซเิพลิ จ ากดั, ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทุน  
                                             ฝ่ายตราสารทุน (ส.ค. - พ.ย. 2564) 
  พ.ศ. 2560 - 2564                    นักวเิคราะห ์ฝ่ายตราสารทุน บลจ.ไทยพาณิชย ์จ ากดั       
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  6.   ผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

• ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์0-2626-7777  

และผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคนืทีบ่รษิทัจดัการแต่งตัง้ 

        7.   นายทะเบียนหน่วยลงทุน 

• บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั โทรศพัท์ 0-2686-9595 

        8.   ผู้ดแูลผลประโยชน์ 

• ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์0-2724-5490, 0-2724-5207 

นอกจากหน้าทีต่ามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้  ผูดู้แลผลประโยชน์ยงัมหีน้าทีต่ามกฎหมายในการรกัษาประโยชน์ของผูถ้อื
หน่วยลงทุนดว้ย 

9.   รายช่ือผู้สอบบญัชี 

ชื่อ : นางสาว สุมาล ีรวีราบณัฑติ 

ชื่อ : นางสาว รตันา จาละ 

ชื่อ : นาง นงลกัษณ์ พุ่มน้อย 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ (ผูส้อบบญัช)ี : บรษิทั ส านักงาน อวีาย จ ากดั 

193/136-137 อาคารเลครชัดา ออฟฟิศคอมเพลก็ซ์ ชัน้ 33 ถนนรชัดาภเิษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 
10110 

หรอืบุคคลอื่นทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบตามประกาศว่าดว้ยการใหค้วามเหน็ชอบผูส้อบบญัช ีโดยบรษิทัจดัการจะแจง้ใหส้ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 
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หมายเหตุ  * ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดร้วมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีุรกจิเฉพาะหรอืภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนั (ถา้ม)ี ไวแ้ลว้ 
              ** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลกัทรพัยแ์ละค่าธรรมเนียมต่างๆทีเ่กดิขึน้จากการซื้อขายหลกัทรพัย ์
 
 
 

ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเกบ็จากผู้สัง่ซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน 
ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน 

อตัราตามท่ีระบุไว้ในโครงการ เกบ็จริง 
o ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย ไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 0.50 
o ค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วย ไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 ยกเวน้ 
o ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน ไม่ม ี ไม่ม ี
o ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ตามอตัราทีธ่นาคารเรยีกเกบ็ 
o ค่าธรรมเนียมการโอนเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน ตามอตัราทีธ่นาคารเรยีกเกบ็ 
o ค่าธรรมเนียมในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนรอ้งขอให้

นายทะเบยีนด าเนินการใดๆ ใหเ้ป็นกรณีพเิศษ 
ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

 

• อตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุน : ร้อยละ 9.97 

• Port Folio Duration : - 

• ผลขาดทุนสูงสุดในช่วง 5 ปี (Maximum Drawdown) : ร้อยละ -44.92 
 
 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุน
รวม* 

  รอบบญัชี (ร้อยละของมูลค่าทรพัยสิ์น ต่อปี) 

อตัราตามท่ีระบุไว้
ในโครงการ 

ตัง้แต่วนัท่่ี 1 ม.ค. 
2565 - 31 ธ.ค. 2565 

ตัง้แต่วนัท่่ี 1 ม.ค. 
2564 - 31 ธ.ค. 2564 

ตัง้แต่วนัท่่ี 1 ม.ค. 
2563 - 31 ธ.ค. 2563 

เกบ็จริง*,**  เกบ็จริง*,** เกบ็จริง*,** 
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยรวมทัง้หมดทีป่ระมาณการ

ได ้(รอ้ยละตอ่ปีของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ)ิ** ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 0.545 0.545 0.544 

o ค่าธรรมเนียมการจดัการ ไม่เกนิรอ้ยละ 0.49 0.482 0.482 0.481 
o ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ไม่เกนิรอ้ยละ 0.06 0.020 0.020 0.020 

o ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน ไม่เกนิรอ้ยละ 0.13 0.043 0.043 0.043 
o ค่าใชจ้่ายอื่น** ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี
o โฆษณา ประชาสมัพนัธ ์และส่งเสรมิการขาย 

  - ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 
  - หลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

 
ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 
ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 

 
ไม่ม ี
ไม่ม ี

 
ไม่ม ี
ไม่ม ี

 
ไม่ม ี
ไม่ม ี

2.    ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีป่ระมาณการไม่ได ้  0.037 0.039 0.04 
o ค่าสอบบญัช ี ตามทีจ่่ายจรงิ 0.033 0.034 0.036 
o ค่าทีป่รกึษาการลงทุน ตามทีจ่่ายจรงิ ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี

o ค่าใชจ้่ายอื่น ตามทีจ่่ายจรงิ 0.004 0.005 0.004 
รวมค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทัง้หมด** 
(ค่าใชจ้่ายทัง้หมดทัง้ทีป่ระมาณการไดแ้ละประมาณการ
ไม่ได)้ 

 0.582 0.584 0.584 

ค่าใชจ้า่ยในการซื้อขายหลกัทรพัย ์ ตามทีจ่่ายจรงิ 0.02 0.06 0.03 

ข้อมูลอ่ืนๆ 

ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม และผู้ถือหน่วยลงทุน 

ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน 
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รายงานสรปุจ านวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหน้ี เงินฝากหรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน ของกองทุนรวม 

กลุ่มของตราสาร 

มูลค่าตาม   

ราคาตลาด % NAV 

(บาท)*   

 (ก) ตราสารภาครฐัไทยและตราสารภาครฐัต่างประเทศ   

      - ตราสารภาครฐัไทย  - ไม่ม ี-   - ไม่ม ี-  

      - ตราสารภาครฐัต่างประเทศ  - ไม่ม ี-   - ไม่ม ี-  

 (ข) ตราสารทีธ่นาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย ์หรอืบรษิทัเงนิทุน     

      เป็นผูอ้อก ผูส้ ัง่จ่าย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอื ผูค้ ้าประกนั 8,751,152.93 0.72 

 (ค) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยู่ในอนัดบัที่สามารถลงทุนได ้(investment grade)  - ไม่ม ี-   - ไม่ม ี-  

 (ง) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยู่ในอนัดบัต ่ากว่าอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได้    

      (investment grade) หรอืตราสารทีไ่ม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื - ไม่ม ี- - ไม่ม ี- 

สดัส่วนเงินลงทุนขัน้สูง (upper limit) ท่ีบริษทัจดัการคาดว่าจะลงทุนในตราสารกลุ่ม (ง)=15%ของ NAV   
หมายเหตุ :* มลูค่าตามราคาตลาดทีร่วมดอกเบีย้คา้งรบัแลว้ 
 
 
 

 

 

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผกูพนั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2565 

    

มูลค่าตามราคาตลาด 
(บาท)*  % NAV 

หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นในประเทศ       

 หุน้สามญั / จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์    

  หมวด พลงังานและสาธารณูปโภค       1,106,769,639.04   90.97  

  หมวด ปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ ์           97,687,540.25   8.03  

  หมวด กองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน             4,436,520.00   0.36  

 เงนิฝากธนาคาร              8,751,152.93   0.72  

อ่ืน ๆ          

 หนี้สนิอื่น  (978,531.13)  (0.08) 

มูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ        1,216,666,321.09   100.00 

หมายเหตุ : * มลูค่าตามราคาตลาดทีร่วมดอกเบีย้คา้งรบัแลว้   
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รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารทุกตวัใน Port 

        

  ประเภท ผูอ้อก 
ผูค้ ้า/ 

ผูร้บัรอง/ 
ผูส้ลกัหลงั 

วนัครบ
ก าหนด 

อนัดบั 
ความ 

น่าเชื่อถอื 

 จ านวนเงนิตน้/ 
มลูค่าหน้าตัว๋  

มลูค่าตาม 
ราคาตลาด *1 

1 
เงนิฝากธนาคาร 

ธนาคาร สแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ 
(ไทย) จ ากดั(มหาชน) 

- - A- 8,749,392.46 8,751,152.93 

 หมายเหตุ : *1 มลูค่าตามราคาตลาดทีร่วมดอกเบี้ยคา้งรบัแลว้    
 
 

ผลการด าเนินงานของกองทุนรวม 
 

ผลการด าเนินงานส้ินสุด  
ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2565 

นับจากวนั
เร่ิม

โครงการ 
(21 ส.ค. 51) 

ผลการด าเนินงานย้อนหลงั (ร้อยละต่อปี) 

3 เดอืน 
(30 ก.ย. 65) 

6 เดอืน 
(24 มิ.ย. 65) 

1 ปี 
(24 ธ.ค. 64) 

3 ปี 
(27 ธ.ค. 62) 

5 ปี 
(29 ธ.ค. 60) 

10 ปี 
(28 ธ.ค. 55) 

มลูคา่หน่วยลงทุน (บาท) 13.2023* 12.7118 12.3604 12.7269 13.2508 12.6000 14.7504 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ 
ดชันีธุรกจิพลงังานและ
ธุรกจิปิโตรเคมแีละ
เคมภีณัฑ์ 

6.30% 3.93% 6.17% 4.41% 2.62% 3.15% 4.88% 

ตวัชีว้ดั (Benchmark) n/a 3.88% 6.28% 4.66% 3.67% 3.42% 5.38% 
 

หมายเหตุ : - เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบบันี้ไดจ้ดัท าตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทนุรวมของ
สมาคมบรษิทัจดัการลงทุน 

 -  ตวัชีว้ดั (Benchmark) อตัราผลตอบแทนรวมของดชันีธุรกจิพลงังานและธุรกจิปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ ์
 *  NAV ณ วนัที ่29 ธ.ค. 2565 
 -  ผลการด าเนินงานในอดตี มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต 
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ภาคผนวก 1 

              1. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

ผู้สัง่ซื้อจะต้องเปิดบัญชีกองทุนกบับรษิัทจัดการไว้ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อท ารายการซื้อหรอืขายคืนหน่วยลงทุนของ
กองทุนทุกกองทุนภายใต้การบรหิารของบรษิัทจดัการ โดยผูส้ ัง่ซื้อจะต้องกรอกรายละเอยีดและขอ้ความต่างๆ ในค าขอเปิด
บญัชกีองทุนอย่างถูกต้องและตามความจรงิ พรอ้มทัง้แนบเอกสารประกอบการเปิดบัญช ี(บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการ
พจิารณาเรยีกเอกสารหลกัฐานอื่นๆ ตามทีเ่หน็สมควร) ดงันี้ 

          1.1  กรณีบุคคลธรรมดาสญัชาตไิทย 

(1) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืส าเนาบตัรประจ าตวัข้าราชการ หรอืส าเนาบตัรประจ าตวัพนักงานรฐัวสิาหกิจ 
พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

ในกรณีทีใ่ชส้ าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรอืส าเนาบตัรประจ าตวัพนักงานรฐัวสิาหกจิ ต้องแนบส าเนาทะเบยีน
บา้นพรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้งเป็นเอกสารหลกัฐานเพิม่เตมิดว้ย 

ในกรณีที่เป็นผู้เยาว์ที่ยงัไม่ได้บรรลุนิติภาวะ ให้ใช้เอกสารหลกัฐานเป็นส าเนาทะเบียนบ้านของผู้เยาว์ พรอ้มทัง้
เอกสารหลกัฐานทีก่ล่าวมาในวรรคหนึ่งและวรรคทีส่องขา้งตน้ของบดิาหรอืมารดาของผูเ้ยาว์ 

(2) ส าเนาสมุดบญัชเีงนิฝากธนาคาร (ในกรณีทีม่คีวามประสงคจ์ะรบัเงนิคนืในส่วนทีไ่ม่ไดร้บัการจดัสรร หรอืการรบัเงนิ
ปันผล โดยการโอนเขา้บญัช)ี พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

(3) ส าเนาเอกสารแสดงตนอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร  

   1.2  กรณีบุคคลธรรมดาสญัชาตติ่างดา้ว 

(1) ส าเนาใบต่างดา้วหรอืส าเนาหนงัสอืเดนิทาง พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

(2) ส าเนาสมุดบญัชเีงนิฝากธนาคาร (ในกรณีทีม่คีวามประสงคจ์ะรบัเงนิคนืในส่วนทีไ่ม่ไดร้บัการจดัสรร หรอืการรบัเงนิ
ปันผล โดยการโอนเขา้บญัช)ี พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

(3) ส าเนาเอกสารแสดงตนอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร  

   1.3  กรณคีณะบุคคล 

(1) ส าเนาหนังสอืจดัตัง้คณะบุคคล 

(2) หนังสอืแสดงความยนิยอมของคณะบุคคลทุกท่านทีแ่ต่งตัง้ผูม้อี านาจด าเนินการแทน 

(3) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของคณะบุคคลทุกท่าน 

(4) ส าเนาบตัรประจ าตวัผูเ้สยีภาษใีนนามคณะบุคคล (ในกรณีทีม่คีวามประสงคใ์หห้กัภาษ ีณ ทีจ่่าย) 

(5) ส าเนาสมุดบญัชเีงนิฝากธนาคาร (ในกรณีทีม่คีวามประสงคจ์ะรบัเงนิคนืในส่วนทีไ่ม่ไดร้บัการจดัสรร หรอืการรบัเงนิ
ปันผล โดยการโอนเขา้บญัช)ี 

ทัง้นี้ เอกสารตามข้อ (1) (2) (4) และ (5) ต้องลงนามรบัรองส าเนาถูกต้อง โดยมีผู้มอี านาจลงนามแทนนิติบุคคลนัน้ 
พรอ้มประทบัตราบรษิทั (ถา้ม)ี ส่วนเอกสารตามขอ้ (3) ตอ้งลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยคณะบุคคลแต่ละราย 

      1.4. กรณีนิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนในประเทศไทย 

(1) ส าเนาหนังสอืรบัรองนิตบิุคคลทีอ่อกโดยกระทรวงพาณิชย ์ทีอ่อกไม่เกนิ 6 เดอืนก่อนวนัสัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

(2) ตวัอย่างลายมอืชื่อผูม้อี านาจลงนามแทนนิตบิุคคลและเงื่อนไขในการลงนาม  

(3) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูม้อี านาจลงนามแทนนิตบิุคคล 

(4) ส าเนาบตัรประจ าตวัผูเ้สยีภาษ ี

(5) หนังสอืมอบอ านาจ (ในกรณีทีผู่ม้อี านาจลงนามแทนนิตบิุคคลไม่ไดเ้ป็นกรรมการผูม้อี านาจลงนามทีร่ะบุในหนังสอื
รบัรองนิตบิคุคล) 

(6) หนงัสอืแสดงการจดทะเบยีนนิตบิุคคล  ส าหรบันิตบิุคคลทีม่ไิดจ้ดทะเบยีนกบักระทรวงพาณิชย ์
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(7) ส าเนาสมุดบญัชเีงนิฝากธนาคาร (ในกรณีทีม่คีวามประสงคจ์ะรบัเงนิคนืในส่วนทีไ่ม่ไดร้บัการจดัสรร หรอืการรบัเงนิ
ปันผล โดยการโอนเขา้บญัช)ี 

ทัง้นี้ เอกสารตามขอ้ (1) (2) (4) (5) (6) และ (7) ต้องลงนามรบัรองส าเนาถูกต้อง โดยมผีูม้อี านาจลงนามแทนนิตบิุคคล
นัน้ พรอ้มประทบัตราบรษิทั (ถ้าม)ี ส่วนเอกสารตามขอ้ (3) ต้องลงนามรบัรองส าเนาถูกต้องโดยผูม้อี านาจลงนามแทน
นิตบิุคคลแต่ละราย 

      1.5. กรณีนิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนในต่างประเทศ 

(1) ส าเนาหนงัสอืส าคญัการจดัตัง้บรษิทั 

(2) หนงัสอืบรคิณหส์นธ ิ 

(3) ขอ้บงัคบั 

(4) หนงัสอืรบัรองทีอ่อกไม่เกนิ 12 เดอืนก่อนวนัสัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

(5) ตวัอย่างลายมอืชื่อผูม้อี านาจลงนามแทนนติบิุคคลและเงื่อนไขในการลงนาม  

(6) ส าเนาใบต่างดา้วหรอืหนังสอืเดนิทาง (แลว้แต่กรณี) ของผูม้อี านาจลงนามแทนนิตบิุคคล 

(7) หนังสอืมอบอ านาจ (ในกรณีทีผู่ม้อี านาจลงนามแทนนิตบิุคคลไม่ไดเ้ป็นกรรมการผูม้อี านาจลงนามที่ระบุในหนังสอื
รบัรองนิตบิุคคล) 

(8) ส าเนาสมุดบญัชเีงนิฝากธนาคาร (ในกรณีทีม่คีวามประสงคจ์ะรบัเงนิคนืในส่วนทีไ่ม่ไดร้บัการจดัสรร หรอืการรบัเงนิ
ปันผล โดยการโอนเขา้บญัช)ี 

(9) เอกสารอื่นใดทีก่ าหนดโดยบรษิทัจดัการ 

ทัง้นี้ เอกสารตามข้อ (1) (2) (3) (4) (5) (7) และ (8) ต้องลงนามรบัรองส าเนาถูกต้อง โดยมผีู้มอี านาจลงนามแทนนิติ
บุคคลนัน้ พรอ้มประทบัตราบรษิทั (ถา้ม)ี ส่วนเอกสารตามขอ้ (6) ตอ้งลงนามรบัรองส าเนาถูกต้องโดยผูม้อี านาจลงนาม
แทนนิตบิุคคลแต่ละราย 

  1.6  การรบัช าระ และการเกบ็รกัษาเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน 

(1) ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะต้องช าระเงนิค่าซื้อครัง้เดยีวเตม็จ านวนที่สัง่ซื้อ โดยช าระเป็นเงนิสด เงนิโอน เชค็ ดราฟต ์
หรอืค าสัง่หกับญัชธีนาคาร หรอืวธิอีื่นใดทีบ่รษิัทจดัการยอมรบั โดยผู้สัง่ซื้อจะต้องลงวนัทีต่ามวนัทีท่ี่ส ัง่ซื้อและขดี
คร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนาม “บญัชจีองซื้อกองทุน บลจ.พรนิซิเพลิ จ ากดั” โดยระบุชื่อ ที่อยู่และหมายเลขโทรศพัท์
ของผูส้ ัง่ซื้อลงบนดา้นหลงัของเชค็เพื่อความสะดวกในการตดิต่อและเพื่อผลประโยชน์ของผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

กรณีสัง่ซื้อดว้ยวธิอีื่นทีม่ใิช่เงนิสด ผูส้ ัง่ซื้อจะต้องลงวนัทีใ่หบ้รษิทัจดัการสามารถเรยีกเกบ็เงนิไดก่้อนระยะเวลาการ
เสนอขายครัง้แรกจะสิน้สุดลง ซึง่ “บญัชจีองซื้อกองทุน บลจ.พรนิซเิพลิ จ ากดั” เป็นบญัชกีระแสรายวนั มดีงัต่อไปนี้ 

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) สาขาสลีม เลขทีบ่ญัช ี118-3-25977-7 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) สาขาถนนสาทร เลขทีบ่ญัช ี101-3-01170-3 

ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาสวนพลู เลขทีบ่ญัช ี064-1-06299-5 

ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาถนนสาทร เลขทีบ่ญัช ี170-6-01355-8 

ธนาคารซติีแ้บงก ์ส านักงานใหญ่ เลขทีบ่ญัช ี0-800464-153 

(2) หลงัจากทีบ่รษิทัจดัการ ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี ผูจ้ดัจ าหน่าย (ถา้ม)ี หรอืตวัแทน (ถ้า
ม)ี ได้รบัการสัง่ซื้อหน่วยลงทุน พรอ้มทัง้เงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนจากผูส้ ัง่ซื้อแล้ว บรษิทัจดัการ ผูส้นับสนุนการขาย
หรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี  ผู้จดัจ าหน่าย (ถ้าม)ี  หรอืตวัแทน (ถ้าม)ี จะออกส าเนาใบค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน
ใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อไวเ้ป็นหลกัฐาน 

(3) ในกรณีทีผู่ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเชค็ หรอืดราฟต์ ซึ่งไม่สามารถเรยีกเกบ็เงนิไดใ้นวนัที่
ส ัง่ซื้อ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม บรษิัทจดัการจะถือว่าผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนท าการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนในวนัท าการที่
สามารถเรยีกเกบ็เงนิได ้
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ในกรณีทีว่นัท าการทีส่ามารถเรยีกเกบ็เงนิไดน้ัน้เป็นวนั และ/หรอื เวลาทีล่่วงเลยจากช่วงระยะเวลาการเสนอขายไป
แลว้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะระงบัการซื้อหน่วยลงทุนของผูส้ ัง่ซื้อนัน้ 

ในกรณีที่เช็ค หรอืดราฟต์ดงักล่าวถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิจากธนาคารของผูส้ ัง่ซื้อ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะ
ระงบัการขายหน่วยลงทุนใหก้บัผูส้ ัง่ซื้อนัน้ 

(4) ในการช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะต้องช าระค่าหน่วยลงทุนดว้ยเงนิจนเตม็จ านวน จะหกัลบ
หนี้กบับรษิัทจดัการไม่ได ้เวน้แต่ผูถ้อืหน่วยลงทุนขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหนึ่งเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมนี้ทีบ่รษิทัจดัการเป็นผูร้บัผดิชอบด าเนินการ บรษิทัจดัการอาจจะด าเนินการใหม้กีารหกัลบกลบหนี้กนัก็
ได ้

(5) ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีไ่ดท้ าการสัง่ซื้อหน่วยลงทุน และไดช้ าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนเตม็ตามจ านวนแลว้จะเพกิถอน
การสัง่ซื้อหน่วยลงทุน และ/หรอื ขอคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได ้เวน้แต่จะไดร้บัอนุมตัจิากบรษิทัจดัการเป็นกรณี
พเิศษ 

(6) บรษิทัจดัการจะน าเงนิทีไ่ดร้บัจากการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนเก็บรกัษาไวใ้นบญัชเีงนิฝากทีบ่รษิทัจดัการเปิดไวเ้พื่อการ
นี้ ซึง่ดอกผล (ถา้ม)ี ในช่วงดงักล่าวทัง้หมดจะน าเขา้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน 

     1.7  การจดัสรรหน่วยลงทุน 

ในกรณีทีก่ารเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกมผีูส้ ัง่ซื้อไม่เกนิเงนิทุนจดทะเบยีนของโครงการ ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะไดร้บั
การจดัสรรหน่วยลงทุนตามจ านวนทีส่ ัง่ซื้อ หลงัจากทีบ่รษิทัจดัการไดร้บัช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนเตม็จ านวนแล้ว โดย
จ านวนหน่วยลงทุนที่ผูส้ ัง่ซื้อจะได้รบัการจดัสรรจะค านวณจากจ านวนเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ได้รบัช าระหารดว้ยราคา
เสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก โดยจ านวนหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัจดัสรรจะค านวณเป็นทศนิยม 4 ต าแหน่ง 

ในกรณีทีม่กีารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนเกนิกว่าเงนิทุนจดทะเบียนของโครงการ การจดัสรรหน่วยลงทุนใหอ้ยู่ในดุลยพนิิจของ
บรษิทัจดัการ โดยใชห้ลกัการ “สัง่ซื้อก่อน ไดก่้อน” ตามวนัและเวลาทีผู่ส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไดร้บั
ใบค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนพรอ้มเงนิค่าซื้อเตม็จ านวน ในกรณีทีส่ ัง่ซื้อพรอ้มกนั และมหีน่วยลงทุนไม่เพยีงพอต่อการจดัสรร 
บริษัทจดัการจะพิจารณาจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ส ัง่ซื้อตามสดัส่วนจ านวนหน่วยลงทุนที่สัง่ซื้อ (Pro Rata) ทัง้นี้ 
บรษิทัจดัการสงวนสทิธิทีจ่ะจดัสรรหรอืไม่จดัสรรหน่วยลงทุนบางส่วนหรอืทัง้หมดก็ได้ โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า 

สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้ หลงัจากทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดบ้นัทกึขอ้มูลการซื้อหน่วยลงทุนของผูส้ ัง่ซื้อใน
สมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านัน้ โดยนายทะเบียนจะออกและจดัส่งหนังสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุน/
ใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบก ากบัภาษีใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน โดยทางไปรษณีย์ ภายใน 15 วนัท าการนับแต่วนัท าการถดัจาก
วนัสิน้สดุระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

      1.8  การคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน 

บรษิทัจดัการจะคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีตา่งๆ ภายใตเ้งื่อนไขทีก่ าหนดดงัต่อไปนี้ 

(1) กรณีที่การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนในการเสนอขายนัน้ไม่ ได้รบัการจัดสรรหน่วยลงทุน ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน
นอกเหนือจากกรณีตาม (2) ขา้งล่าง 

บรษิัทจดัการจะด าเนินการจดัส่งเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนคนืให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนโดยการน าฝากเงนิดงักล่าวเข้า
บญัชเีงนิฝากของผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุน หรอืช าระเป็นเช็คขดีคร่อมเฉพาะใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อภายใน  1 เดอืนนับตัง้แต่วนั
ท าการถดัจากวนัสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกตามสดัส่วนของเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน อนึ่ง 
ส าหรบัดอกเบี้ยหรอืผลประโยชน์ใด ๆ ทีเ่กดิขึน้จากเงนิที่ไดร้บัจากการสัง่ซื้อหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี บรษิัทจดัการจะ
น ารวมเขา้เป็นทรพัยส์นิของกองทุน 

(2) ในกรณีทีม่กีารจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดเกินกว่าหนึ่งในสาม ของจ านวนหน่วย
ลงทุนที่จ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมด หรอืในกรณีทีบ่รษิทัจดัการต้องยุติโครงการหลงัจากสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขาย
ครัง้แรกเนื่องจากไม่สามารถจ าหน่ายหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูล้งทุนไดถ้งึ 35 ราย หรอืขายหน่วยลงทุนใหแ้ก่ประชาชน
ได้ถึง 35 ราย แต่มีมูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทัง้หมดต ่ากว่า 50 ล้านบาท หรือขายหน่วยลงทุนให้แก่
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ประชาชนได้ถึง 35 ราย แต่มีมูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทัง้หมดต ่ากว่า 1,000 ล้านบาท และบริษัทจดัการ
ประสงคจ์ะยุตโิครงการหลงัจากสิน้สุดระยะเวลาเสนอขายครัง้แรก 

บรษิัทจดัการจะด าเนินการจดัส่งเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนพรอ้มผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากเงนิที่ได้รบัจากการ
จ าหน่ายหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี โดยการน าฝากเงนิดงักล่าวเขา้บญัชเีงนิฝากของผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน หรอืช าระเป็นเชค็
ขดีคร่อมเฉพาะให้แก่ผู้ส ัง่ซื้อภายใน 1 เดือนนับตัง้แต่วนัท าการถัดจากวนัสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วย
ลงทุนครัง้แรกตามสดัส่วนของเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน และหากบรษิัทจดัการไม่สามารถคนืเงนิและผลประโยชน์
ภายในก าหนดเวลาดงักล่าวไดอ้นัเนื่องจากความผดิพลาดของบรษิัทจดัการเอง บรษิัทจดัการจะช าระดอกเบี้ยใน
อตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 7.50 ต่อปีนับตัง้แต่วนัถัดจากวนัที่ครบก าหนดเวลาดงักล่าว ทัง้นี้ เว้นแต่ส านักงาน จะ
พจิารณาผ่อนผนั สัง่การเป็นอย่างอื่น 

      1.9  เงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน 

บรษิัทจดัการและ/หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนขอสงวนสทิธทิี่จะปฏิเสธ และ/หรอืระงบัการสัง่ซื้อ
หน่วยลงทุนทัง้หมดหรอืบางสว่น ในกรณีใดกรณหีนึ่งดงัต่อไปนี้ 

(1) กรณีที่การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้มผีลท าให้จ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซิเพลิ ดชันีธุรกิจพลงังานและ
ธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์  เกินกว่าจ านวนหน่วยลงทุนของโครงการตามที่ได้รับอนุมัติจากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(2) กรณีเอกสารหรอืข้อมูลที่บรษิัทจดัการและ/หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนได้รบัจากผู้สัง่ซื้อ
หน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งตามความเป็นจรงิหรอืไม่ครบถว้น 

(3) กรณีบรษิทัจดัการและ/หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเกดิขอ้สงสยัว่าการซื้อหน่วยลงทุนของผู้
สัง่ซื้อหน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น อาจเป็นการฟอกเงนิ เป็นตน้ 

(4) กรณีอื่นใดที่บรษิัทจดัการเห็นสมควร เช่น ในกรณีที่บรษิัทจดัการเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุนรวมหรอืผู้ถือ
หน่วยลงทุน หรอืกรณีที่การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนอาจก่อให้เกดิปัญหาในการบรหิารกองทุนหรอืก่อให้เกิดผลเสยีหาย
ต่อกองทุน เป็นต้น ทัง้นี้ เพื่อเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน และชื่อเสยีงของบรษิัท
จดัการเป็นหลกั 

(5)  กรณีที่มผีู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจนอาจท าให้การจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดเกนิกว่า
หนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมด 

บริษัทจดัการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ศึกษา เข้าใจ และยินดีที่จะปฏิบัติตามนโยบาย รายละเอียด และ วิธีการ
เงื่อนไขต่างๆทีก่ าหนดในโครงการนี้แล้ว 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการแก้ไขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนรวมหรอืวธิีการจดัการกองทุนรวมเกี่ยวกบั
การเปลี่ยนแปลงวนั เวลาท าการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และวธิปีฏบิตัทิีเ่กี่ยวขอ้ง โดยถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบ
จากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ ทัง้นี้ จะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน 

             2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก 

      2.1   วธิกีารขอรบัหนังสอืชีช้วน ใบค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ใบค าขอเปิดบญัชกีองทุน  

ผู้สนใจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส าคัญ หนังสือชี้ชวน
สว่นขอ้มูลโครงการ ใบค าขอเปิดบญัชกีองทุน ใบค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ไดท้ีท่ ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการ และ/หรอื
สถานที่ ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืน ในวนัและเวลาท าการตามปกติของบรษิัทจัดการ หรือ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื รวมถงึเรยีกขอ้มลูผ่านเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

      2.2   วธิกีารสัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

             2.2.1. การก าหนดราคาขายหรอืราคาสัง่ซื้อหน่วยลงทุน 
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การก าหนดราคาหน่วยลงทุนที่เสนอขายหลงัจากที่มกีารปิดการเสนอขายครัง้แรกไปแล้ว บรษิัทจดัการจะใช้มูลค่า
หน่วยลงทุน ณ สิ้นวนัท าการขายหน่วยลงทุน เป็นเกณฑ์ในการค านวณราคาขายและจ านวนหน่วยลงทุนที่ผู้ซื้อจะ
ไดร้บั ซึง่จะเป็นมลูค่าหน่วยลงทุน และราคาขายหน่วยลงทุนทีร่บัรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์แล้ว 

ราคาขายหน่วยลงทุน = มลูคา่หน่วยลงทุน ณ สิน้วนัท าการขายหน่วยลงทุน 

บวกดว้ย ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) (ถา้ม)ี 

     2.2.2.   วธิกีารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนหลงัปิดการเสนอขายครัง้แรก 

                         2.2.2.1      วธิกีารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

ก)  ขัน้ตอนและวธิกีาร 

ผูส้นใจสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนได้ทีบ่รษิทัจดัการหรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถ้าม)ี ได้
ทุกวนัท าการ ในเวลา 8.30 น. ถงึ 15.30 น.  

(1) ในการสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนได้ โดยกรอกรายละเอยีดต่างๆ ใน
ใบค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วนและชดัเจน โดยผู้ลงทุนจะต้องช าระเงนิค่าซื้อหน่วย
ลงทุนเตม็จ านวน ณ บรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถ้าม)ี โดยไม่ก าหนด
จ านวนขัน้ต ่า 

ทัง้นี้ หากเป็นการสัง่ซื้อในครัง้แรกของผูล้งทุน ผูล้งทุนจะต้องสัง่ซื้อหน่วยลงทุนเป็นมูลค่าไม่ต ่า
กว่า 1,000 บาท (หนึ่งพนับาท) เป็นมลูค่าทีร่วมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนแล้ว (ถา้ม)ี 

บรษิทัจดัการอาจยกเวน้มูลค่าขัน้ต ่าส าหรบัการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนครัง้แรกขา้งต้นใหก้บั ผูล้งทุน
บางรายได ้โดยบรษิทัจดัการไม่จ าเป็นตอ้งประกาศใหท้ราบล่วงหน้า  ทัง้นี้ใชส้ าหรบัการส่งเสรมิ
การขายเท่านัน้ 

(2) ผูส้ ัง่ซื้อจะต้องช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมทัง้จ านวนให้แก่บรษิัทจดัการ หรอื
ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื โดยกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนให้
ถูกตอ้งครบถว้นชดัเจน 

(3) ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีม่ถีิน่ฐานอยู่ในประเทศต่าง ๆ จะต้องเป็นผูร้บัภาระในเรื่องของขอ้ก าหนด 
กฎระเบยีบ และภาษตี่าง ๆ ทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเอง 

(4) ในกรณีทีผู่ส้ ัง่ซื้อไดส้่งค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและเอกสารหลกัฐานของผูส้ ัง่ซื้อพรอ้มรบัรองส าเนา
ถูกต้อง (ถ้าม)ี ให้แก่บรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทางโทรสาร และ/หรอื
ช่องทางอิเลก็ทรอนิกส์ที่สามารถยนืยนัแหล่งที่มาได้ ผู้ส ัง่ซื้อตกลงส่งต้นฉบบัเอกสารทุกฉบบั
ใหแ้ก่บรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืภายใน 7 วนั นับแต่วนัทีม่กีารส่งค าสัง่
ซื้อทางโทรสารและ/หรอืช่องทางอิเลก็ทรอนิกส์อื่นนัน้ ทัง้นี้ หากปรากฎในภายหลงัว่าขอ้ความ
หรอืขอ้มลูตามเอกสารทีไ่ดร้บัและเอกสารต้นฉบบัไม่ตรงกนั หรอื บรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุน
การขายหรอืรบัซื้อคนืไม่ไดร้บัเอกสารต้นฉบับ และบรษิัทจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอื
รบัซื้อคนืไดด้ าเนินการตามขอ้มลูทีไ่ดร้บัทางโทรสารและ/ 

      หรอืช่องทางอเิลก็ทรอนิกสอ์ื่นนัน้แล้ว  บรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอื  
  รบัซื้อคนืจะถอืว่าผูส้ ัง่ซื้อไดใ้หค้วามเหน็ชอบในการด าเนินการตามขอ้มลูทีไ่ดร้บัทาง  
  โทรสารและ/หรอืช่องทางอเิลก็ทรอนิกสอ์ื่นนัน้แล้ว 

 ทัง้นี้  หากข้อมูลที่ได้รับไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วน และบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุน  
 การขายหรือรับซื้ อคืนได้แจ้งให้ผู้ส ั ง่ซื้ อทราบแต่ ไม่ ได้รับการแก้ไขหรือยืนยันจากผู ้
 สัง่ซื้ อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้ อคืนสงวนสิทธิที ่
 จะไม่รบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนดงักล่าว 

   ข)   การรบัช าระคา่ซื้อหน่วยลงทุน 
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(1) ผูส้ ัง่ซื้อสามารถช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนครัง้เดยีวเตม็จ านวนทีส่ ัง่ซื้อ โดยช าระเป็นเงนิสด เงนิ
โอน เชค็ ดราฟต์ หรอืค าสัง่หกับญัชธีนาคารหรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั โดยผูส้ ัง่ซื้อ
จะต้องลงวนัทีต่ามวนัทีท่ีส่ ัง่ซื้อและขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนาม “บญัชจีองซื้อกองทุน บลจ.พรนิ
ซิเพลิ จ ากดั” โดยระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศพัท์ของผู้ส ัง่ซื้อลงบนดา้นหลงัของเช็ค เพื่อ
ความสะดวกในการตดิต่อ และเพื่อผลประโยชน์ของผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนใน
อนาคต โดยไม่ถอืว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบผ่านเวบ็ไซด์
ของบรษิทัจดัการ www.principal.th หรอืช่องทางอื่นใดทีจ่ะก าหนดต่อไป 

(2)  กรณีสัง่ซื้อหน่วยลงทุนดว้ยเงนิสด เงนิโอนผ่านเครื่องเอทเีอม็ หรอืผ่านระบบบรกิารธนาคารทาง
โทรศัพท์ หรือผ่านระบบอินเตอร์เน็ทแบ็งกิ้ง หรือ Bill Payment ของธนาคารที่บรษิัทจัดการ
ก าหนด  

 หากการท ารายการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนก่อนเวลา 15.30 น. ในวนัท าการซื้อใหถ้อืเป็นรายการ
ของวนัท าการซื้อนัน้ในราคาขายหน่วยลงทุนที่ค านวณได้ ณ สิ้นวนัท าการซื้อนัน้ ซึ่งเป็น
ราคาที่รบัรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ทัง้นี้บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่
ค านวณได้เมื่อสิ้นวนัท าการซื้อเป็นเกณฑ์ในการค านวณราคาขายหน่วยลงทุน โดยบรษิัท
จดัการจะคิดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในข้อ 23 “ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซื้อหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนและกองทุนรวม” 

การท ารายการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนหลงัเวลา 15.30 น. ในวนัท าการซื้อใหถ้อืเป็นรายการของ
วนัท าการซื้อถดัไปในราคาขายหน่วยลงทุนที่ค านวณได ้ณ สิน้วนั    ท าการซื้อถดัไปนัน้ 

ทัง้นี้ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธใินการขยายเวลาในการเสนอขายหน่วยลงทุนดงักล่าว ซึ่ง
บรษิัทจดัการจะแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัท าการนับแต่วนัที่ได้แจ้งการเปลี่ยนแปลง
เวลาดงักล่าวต่อส านักงาน ก.ล.ต. แล้ว โดยจะตดิประกาศไว้ที่ส านักงานของบรษิัทจดัการ 
และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถา้ม)ี 

 ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะใช้บรกิาร การช าระเงนิโดยอัตโนมัติ ผ่านระบบธนาคาร จะต้องยื่น
หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก (ระบบ ATS)  (ถ้ามี) เพื่อช าระค่าซื้อหน่วยลงทุน 
หลงัจากบรษิทัไดต้รวจสอบความถูกตอ้งขอหนังสอืยนิยอมดงักล่าวกบัธนาคารเจา้ของบญัชี
แล้ว จะแจง้ใหผู้้ถอืหน่วยลงทุนที่ขอใช้บรกิารทราบทางไปรษณีย์หรอืด้วยวธิกีารอื่นใดให้ผู้
ลงทุนทราบก่อนเริม่ใชบ้รกิาร 

กรณสีัง่ซื้อหน่วยลงทุนดว้ยเชค็หรอืดราฟท ์ 

 การท ารายการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนก่อนเวลา เคลยีร์ริง่เช็คของแต่ละธนาคาร ในวนัท าการซื้อ
ใหถ้อืเป็นรายการของวนัท าการซื้อนัน้ในราคาขายหน่วยลงทุนทีค่ านวณได ้ณ สิ้นวนัท าการ
ซื้อนัน้ ซึ่งเป็นราคาทีร่บัรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์แลว้ ทัง้นี้บรษิทัจดัการจะใช้มูลค่าหน่วย
ลงทุนที่ค านวณไดเ้มื่อสิ้นวนัท าการซื้อเป็นเกณฑ์ในการค านวณราคาขายหน่วยลงทุน โดย
บรษิทัจดัการจะคดิค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนตามทีร่ะบุไวใ้นข้อ 23 “ค่าธรรมเนียม
และค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซื้อหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนและกองทุนรวม” 

 การท ารายการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนหลงัเวลา เคลยีรร์ิง่เชค็ของแต่ละธนาคารในวนัท าการซื้อให้
ถอืเป็นรายการของวนัท าการซื้อถดัไปในราคาขายหน่วยลงทุนทีค่ านวณได ้ณ สิ้นวนัท าการ
ซื้อถดัไปนัน้ 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการขยายเวลาในการเสนอขายหน่วยลงทุนดงักล่าว ซึ่งบรษิัท
จดัการจะแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัท าการนับแต่วนัที่ได้แจง้การเปลี่ยนแปลงเวลาดงักล่าว
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ต่อส านักงาน ก.ล.ต. แล้ว โดยจะตดิประกาศไวท้ี่ส านักงานของบรษิทัจดัการ และผูส้นับสนุนการ
ขายหรอืรบัซื้อคนื (ถา้ม)ี 

(3) ในกรณีทีผู่ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเชค็ หรอืดราฟต์ ซึ่งไม่สามารถเรยีก
เก็บเงนิได้ในวนัที่ส ัง่ซื้อไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม บรษิัทจดัการจะถือว่าผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนท า
การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนในวนัท าการทีส่ามารถเรยีกเกบ็เงนิไดใ้นราคาขายหน่วยลงทุนทีค่ านวณได ้
ณ สิน้สิน้ท าการทีเ่รยีกเกบ็เงนิได ้

ในกรณีที่เชค็ หรอืดราฟต์ ดงักล่าวถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิจากธนาคารของผูส้ ัง่ซื้อ บรษิัทจดัการ
ขอสงวนสทิธทิีจ่ะระงบัการขายหน่วยลงทุนใหก้บัผูส้ ัง่ซื้อนัน้ 

(4) ในการช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะต้องช าระเงนิจนเต็มจ านวน จะหกักลบ
ลบหนี้กับบริษัทจดัการไม่ได้ เว้นแต่เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การ
บรหิารจดัการของบริษัทจดัการกองทุนรวมหนึ่งเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ บรษิัท
จดัการอาจด าเนินการใหม้กีารหกักลบกนักไ็ด ้ 

อนึ่ง ผู้ส ัง่ซื้อทีไ่ดท้ าการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและไดช้ าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนเตม็ตามจ านวนแล้ว 
และ/หรอื เพิกถอนการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะขอคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่จะได้รบั
อนุญาตจากบรษิทัจดัการ ซึง่ขึน้อยู่กบัดุลยพนิจิในการพจิารณาของบรษิทัจดัการเป็นรายกรณ ี

(5) หลงัจากที่บรษิัทจดัการหรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถ้าม)ี ได้รบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน 
พรอ้มทัง้เงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนจากผู้สัง่ซื้อแล้ว บรษิัทจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อ
คนืจะส่งมอบส าเนาค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน  

(6) นายทะเบียนหน่วยลงทุน ซึ่งได้รบัมอบหมายจากบริษัทจดัการจะจดัส่งหนังสือรบัรองสทิธิใน
หน่วยลงทุน/ใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบก ากบัภาษี  และ/หรอืเอกสาร/ หรอืขอ้ความใดซึ่งไม่จ ากดัรูปแบบ
และวธิกีารอนัสามารถเป็นหลกัฐานยนืยนัการท ารายการสัง่ซื้อขายหน่วยลงทุนดงักล่าวได ้ ใหแ้ก่
ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนภายใน 4 วนัท าการนับแต่วนัท าการถดัจากวนัทีซ่ื้อขายหน่วยลงทุน 

    2.2.2.2. วธิกีารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านอนิเทอร์เน็ตของบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

ก)  ขัน้ตอนและวธิกีาร 

 (1) ผูท้ีป่ระสงค์จะสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทางอนิเทอร์เน็ตของบรษิทัจดัการ จะต้องกรอกแบบฟอร์มขอใช้
บรกิารผ่านเวบ็ไซด์ของบรษิทัจดัการ www.principal.th หรอืตดิต่อขอรบัแบบฟอร์มดงักล่าวไดท้ี่
บรษิัทจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื พร้อมส าเนาบตัรประชาชนรวมทัง้หนังสอื
ยนิยอมใหห้กับญัชเีงนิฝาก (ระบบ ATS) (ถ้าม)ี เพื่อช าระค่าซื้อหน่วยลงทุน หลงัจากนัน้บรษิทัจะ
จดัส่งชื่อผูใ้ชแ้ละรหสัผ่านใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุนทีข่อใชบ้รกิารทางไปรษณียล์งทะเบยีน และ/หรือ
วธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการก าหนดและเหน็ว่าเหมาะสมโดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูส้ ัง่ซื้อ  

(2) ในการเขา้มาใชบ้รกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางอนิเทอร์เน็ตของบรษิทัจดัการครัง้แรก ระบบจะให้
ผูถ้ือหน่วยลงทุนท าการเปลี่ยนแปลงรหสัผ่านที่ไดร้บัเป็นรหสัผ่านใหม่เสยีก่อนจงึจะสามารถใช้
บรกิารได ้

(3) ผูถ้อืหน่วยจะท าการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางอนิเทอรเ์น็ตของบรษิทั
จดัการไดโ้ดยเข้าสู่ระบบการซื้อขายโดยผ่านทาง www.principal.th” ของบรษิัทจดัการ ได้ตลอด 
24 ชัว่โมง  

(4) การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบรษิัทจดัการจะต้อง
สัง่ซื้อหน่วยลงทุนเป็นมูลค่าไม่ต ่ากว่า 1,000 บาท (หนึ่งพนับาท) ส าหรบัการสัง่ซื้อครัง้แรก และ
ไม่เกนิกว่าจ านวนทีร่ะบบก าหนด ซึ่งเป็นมูลค่าทีร่วมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนแล้ว (ถ้า
ม)ี โดยไม่จ ากดัจ านวนครัง้การท ารายการต่อวนั 
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ข) การรบัช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน 

(1) ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนต้องช าระเงนิโดยการหกับญัชเีงินฝาก (ระบบ ATS) และ/หรอืวธิกีารอื่นใดที่
บรษิัทจดัการก าหนด ผู้ถอืหน่วยลงทุนต้องท ารายการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนให้เสรจ็สมบูรณ์ภายใน 
15.30 น. ของวนัท าการซื้อหน่วยลงทุน 

(2) การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนภายในเวลาที่ก าหนดในข้อ (1) ขา้งต้นของวนัท าการซื้อขายให้ถอืว่าเป็น
การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนในวนัท าการซื้อขายนัน้ ในราคาขายหน่วยลงทุนทีค่ านวณได้ ณ สิ้นวนัท า
การซื้อขายซึง่เป็นราคาทีร่บัรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์แล้ว 

การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนหลงัเวลาทีก่ าหนด หรอืในวนัหยุดท าการซื้อขายใหถ้อืเป็นการสัง่ซื้อหน่วย
ลงทุนในวนัท าการซื้อขายถดัไป ในราคาขายหน่วยลงทุนที่ค านวณได้ ณ สิ้นวนัท าการซื้อขาย
ถดัไปซึง่เป็นราคาทีร่บัรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์แลว้ 

(3) ค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบรษิทัจดัการไดเ้รยีกเกบ็เงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนเตม็จ านวน 
และได้หลักฐานจนครบถ้วนแล้ว ทัง้นี้ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนทาง
อนิเทอร์เน็ต อาจมภีาระค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวขอ้งของธนาคาร โดยเป็นค่าธรรมเนียมตามอตัรา
เงื่อนไขทีแ่ต่ละธนาคารเรยีกเกบ็ 

(4) กรณีช าระเงนิโดยการหกับญัชเีงนิฝาก (ระบบ ATS) ทีร่ะบุไวใ้นแบบค าขอใชบ้รกิารธุรกรรมทาง
อเิลก็ทรอนิกส ์(ถา้ม)ี หากเงนิในบญัชไีม่เพยีงพอ บรษิทัจดัการจะยกเลกิค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้
โดยไม่หกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากของผูส้ ัง่ซื้อนัน้ 

(5) นายทะเบียนหน่วยลงทุนซึ่งได้รบัมอบหมายจากบรษิัทจดัการ จะจดัส่งหนังสือรบัรองสทิธิใน
หน่วยลงทุน/ใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบก ากบัภาษี และ/หรอืเอกสาร/ หรอืขอ้ความใดซึ่งไม่จ ากดัรูปแบบ
และวธิกีารอนัสามารถเป็นหลกัฐานยนืยนัการท ารายการสัง่ซื้อขายหน่วยลงทุนดงักล่าวได ้ ใหแ้ก่
ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนภายใน 4 วนัท าการนับแต่วนัท าการถดัจากวนัทีซ่ื้อขายหน่วยลงทุน 

ค) เงื่อนไขการใชบ้รกิาร 

(1) เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกโดยเครื่องพิมพ์ของผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนเป็นเพียงเอกสารการ
บนัทกึรายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลกัฐานการท ารายการอย่างสมบูรณ์ บรษิทัจดัการจะถอืหลกัฐานที่
ปรากฏอยู่กบับรษิทัจดัการเป็นหลกัฐานในการท ารายการทีส่มบูรณ์ และใชอ้า้งองิได ้

(2) การซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ต หากเกิดข้อผิดพลาดจาก
ระบบการให้บรกิาร บรษิัทจดัการจะด าเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผดิพลาดดงักล่าวให้แล้ว
เสรจ็ภายใน 30 วนันับจากวนัทีไ่ดร้บัแจง้จากผูถ้อืหน่วยลงทุน 

     2.2.2.3. วธิกีารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านทางระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัขิองบรษิทัจดัการ 

ก) ขัน้ตอนและวธิกีาร 

(1) ผูท้ีป่ระสงค์จะสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศพัท์อตัโนมตัขิอง
บริษัท จัดการ จะต้ อ งกรอกแบบฟอร์มขอใช้บ ริการผ่ าน เว็ บ ไซด์ของบริษัท จัดการ 
www.principal.th หรอืตดิต่อขอรบัแบบฟอร์มดงักล่าวไดท้ีบ่รษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขาย
หรือรบัซื้อคืน พร้อมส าเนาบัตรประชาชน รวมทัง้หนังสือยินยอมให้หักบัญชเีงินฝาก (ระบบ 
ATS) (ถ้าม)ี เพื่อช าระค่าซื้อหน่วยลงทุน หลงัจากนัน้บรษิัทจะจดัส่งชื่อผูใ้ชแ้ละรหสัผ่านให้กบัผู้
ถือหน่วยลงทุนที่ขอใช้บริการทางไปรษณีย์ลงทะเบียน และ/หรอืวิธีการอื่นใดที่บรษิัทจดัการ
ก าหนดและเหน็ว่าเหมาะสมโดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูส้ ัง่ซื้อ 

(2) ผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะท าการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์
อตัโนมตัขิองบรษิทัจดัการทีห่มายเลขโทรศพัท ์02-686-9595   

(3) การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์อัตโนมัติของบรษิัทจดัการ
จะต้องสัง่ซื้อหน่วยลงทุนเป็นมูลค่าไม่ต ่ากว่า 1,000 บาท (หนึ่งพนับาท) ส าหรบัการสัง่ซื้อครัง้
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แรก และไม่เกนิกว่าจ านวนทีร่ะบบก าหนด ซึ่งเป็นมูลค่าทีร่วมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
แลว้ (ถา้ม)ี โดยไม่จ ากดัจ านวนครัง้การท ารายการตอ่วนั 

ข) การรบัช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน 

(1) ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนต้องช าระเงนิโดยการหกับญัชเีงนิฝาก (ระบบ ATS) และ/หรอืวธิกีารอื่นใดที่
บรษิัทจดัการก าหนด ผู้ถอืหน่วยลงทุนต้องท ารายการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนให้เสรจ็สมบูรณ์ภายใน 
15.30 น. ของวนัท าการซื้อหน่วยลงทุน  

(2) การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนภายในเวลาที่ก าหนดในข้อ (1) ขา้งต้นของวนัท าการซื้อขายให้ถอืว่าเป็น
การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนในวนัท าการซื้อขายนัน้ ในราคาขายหน่วยลงทุนทีค่ านวณได ้ณ สิ้นวนัท า
การซื้อขายซึง่เป็นราคาทีร่บัรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์แล้ว 

การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนหลงัเวลาทีก่ าหนด หรอืในวนัหยุดท าการซื้อขายใหถ้อืเป็นการสัง่ซื้อหน่วย
ลงทุนในวนัท าการซื้อขายถัดไป ในราคาขายหน่วยลงทุนที่ค านวณได้ ณ สิ้นวนัท าการซื้อขาย
ถดัไปซึง่เป็นราคาทีร่บัรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์แลว้ 

(3) ค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบรษิทัจดัการไดเ้รยีกเกบ็เงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนเตม็จ านวน 
และได้หลักฐานจนครบถ้วนแล้ว ทัง้นี้ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนทาง
โทรศพัท์อตัโนมตัิ อาจมภีาระค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องของธนาคาร โดยเป็นค่าธรรมเนียมตาม
อตัราเงื่อนไขทีแ่ต่ละธนาคารเรยีกเกบ็ 

(4) บรษิัทจดัการจะหกัเงนิตามจ านวนเงนิที่ส ัง่ซื้อจากบญัชเีงนิฝากของผูส้ ัง่ซื้อ (ระบบ ATS) ทีร่ะบุ
ไวใ้นแบบค าขอใช้บรกิารธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ถ้าม)ี หากเงินในบญัชไีม่เพยีงพอ บรษิัท
จดัการจะยกเลกิค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้โดยไม่หกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากของผูส้ ัง่ซื้อนัน้ 

(5) นายทะเบียนหน่วยลงทุนซึ่งได้รบัมอบหมายจากบรษิัทจดัการ จะจดัส่งหนังสือรบัรองสทิธิใน
หน่วยลงทุน/ใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบก ากบัภาษี และ/หรอืเอกสาร/ หรอืขอ้ความใดซึ่งไม่จ ากดัรูปแบบ
และวธิกีารอนัสามารถเป็นหลกัฐานยนืยนัการท ารายการสัง่ซื้อขายหน่วยลงทุนดงักล่าวได ้ ใหแ้ก่
ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนภายใน 4 วนัท าการนับแต่วนัท าการถดัจากวนัทีซ่ื้อขายหน่วยลงทุน 

ค) เงื่อนไขการใชบ้รกิาร 

(1) เอกสารใบบนัทกึรายการที่ออกจากเครื่องโทรสารของผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนเป็นเพยีงเอกสารการ
บนัทกึรายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลกัฐานการท ารายการอย่างสมบูรณ์ บรษิัทจดัการจะถอืหลกัฐานที่
ปรากฏอยู่กบับรษิทัจดัการเป็นหลกัฐานในการท ารายการทีส่มบูรณ์ และใชอ้า้งองิได ้

(2) การซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์อตัโนมตัิ หากเกิดข้อผดิพลาด
จากระบบการให้บริการ บรษิัทจดัการจะด าเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผดิพลาดดงักล่าวให้
แลว้เสรจ็ภายใน 30 วนันับจากวนัทีไ่ดร้บัแจง้จากผูถ้อืหน่วยลงทุน 

  2.3. การจดัสรรหน่วยลงทุน 

(1) บรษิัทจดัการจะท าการเพิม่จ านวนหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วในวนัท าการถดัจากวนัที่มีการค านวณมูลค่าทรพัย์สินสุทธิของ
กองทุน โดยจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนตามทีส่ ัง่ซื้อ และไดช้ าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนเตม็ตามจ านวนแล้ว 

ในกรณีทีจ่ านวนเงนิทีร่ะบุไวใ้นใบค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนไม่ตรงกบัจ านวนเงนิทีบ่รษิัทจดัการไดร้บัช าระ บรษิทัจดัการจะจดัสรร
หน่วยลงทุนใหต้ามจ านวนเงนิทีไ่ดร้บัช าระเป็นเกณฑ์ ยกเวน้ในกรณีทีก่ารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้มผีลท าใหจ้ านวนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเกนิกว่าจ านวนหน่วยลงทุนของโครงการจดัการกองทุนทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  ในกรณี
ดงักล่าวบรษิัทจดัการจะจดัสรรตามสดัส่วนจ านวนหน่วยลงทุนที่สามารถจดัสรรได้ใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อ โดยบรษิัทจดัการจะจดัสรร
หน่วยลงทุนให้แก่ผู้ส ัง่ซื้อโดยใช้หลักการ “สัง่ซื้อก่อนได้ก่อน” ตามวนัที่ได้รบัการสัง่ซื้อและเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตาม
จ านวน ในกรณีทีม่กีารสัง่ซื้อพรอ้มกนั และมหีน่วยลงทุนไม่เพยีงพอต่อการจดัสรร บรษิทัจดัการจะจดัสรรตามสดัส่วนจ านวน
หน่วยลงทุนทีส่ ัง่ซื้อใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อ 
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(2) ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาแล้วเหน็ว่าเพื่อเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทุน หรอืของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืชื่อเสยีง
หรอืความรบัผดิชอบทางกฎหมายของบรษิทัจดัการ บรษิทัจดัการสงวนสทิธทิีจ่ะจดัสรร หรอืไม่จดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วน
หรอืทัง้หมดกไ็ดโ้ดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ซ้ื้อหน่วยทราบล่วงหน้า 

(3) สทิธิของผู้ถอืหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้หลงัจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บนัทกึขอ้มูลการซื้อหน่วยลงทุน  ของผู้ส ัง่ซื้อหน่วย
ลงทุนลงในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านัน้ เว้นแต่บรษิัทจดัการได้รบัการผ่อนผนัระยะเวลาการค านวณมูลค่า
ทรพัย์สนิสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามที่สมาคมบรษิัทจดัการลงทุน
ก าหนดโดยได้รบัความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. บรษิัทจดัการจะเพิม่จ านวนหน่วยลงทุนที่ไดร้บัการจดัสรรแล้วใหแ้ก่ผู้
ถอืหน่วยลงทุนตามวรรค 1 ภายในวนัท าการถดัจากวนัทีเ่สรจ็สนิการค านวณดงักล่าว 

  2.4.  การคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน 

บรษิัทจดัการจะคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนส่วนที่ไม่ได้รบัการจดัสรรโดยไม่มดีอกเบี้ยโดยการน าฝากเงนิดงักล่าวเขา้บญัชเีงนิฝาก
ของผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุน หรอืช าระเป็นเช็คขดีคร่อมเฉพาะให้แก่ผู้ส ัง่ซื้อ หรอืวธิีการอื่นใดที่บรษิัทจดัการยอมรบั เพื่อเป็นการ
อ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต ภายใน 1 เดอืนนับตัง้แต่วนัท าการถดัจากวนัท าการซื้อหน่วยลงทุน และหาก
บรษิัทจดัการไม่สามารถคนืเงนิและผลประโยชน์ภายในก าหนดเวลาดงักล่าวไดอ้นัเนื่องจากความผดิพลาดของบรษิัทจดัการเอง 
บรษิัทจดัการจะช าระดอกเบี้ยในอตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 7.50 ต่อปีนับตัง้แต่วนัถดัจากวนัที่ครบก าหนดเวลาดงักล่าว ทัง้นี้ เวน้แต่
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะพจิารณาผ่อนผนั สัง่การเป็นอย่างอื่น 

อนึ่ง ส าหรบัดอกเบีย้และ/หรอืผลประโยชน์อื่นทีเ่กดิขึน้จากเงนิทีไ่ดร้บัจากการสัง่ซื้อหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี บรษิัทจดัการจะน ารวมเขา้
เป็นทรพัยส์นิของกองทุน 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิ วธิกีารช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน ทัง้นี้ เพื่อประโยชน์ของ
ผูจ้องซื้อ/ผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั โดยจะท าการตดิประกาศทีส่ านักงานของบรษิทัจดัการ และส านักงาน  

  2.5. เงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน 

ก)  บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ และ/หรือระงับการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทัง้หมดหรือบางส่วน ในกรณีใดกรณีหนึ่ ง
ดงัต่อไปนี้ 

(1) กรณีทีก่ารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้มผีลท าใหจ้ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ ดชันีธุรกจิพลงังานและธุรกจิปิ
โตรเคมแีละเคมภีณัฑ ์เกนิกว่าจ านวนหน่วยลงทุนของโครงการตามทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(2) กรณีเอกสารหรอืข้อมูลที่บรษิัทจดัการและ/หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนได้รบัจากผู้สัง่ซื้อหน่วย
ลงทุนไม่ถูกตอ้งตามความเป็นจรงิหรอืไม่ครบถ้วน 

(3) กรณีบรษิทัจดัการและ/หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเกดิขอ้สงสยัว่าการซื้อหน่วยลงทุนของผูส้ ัง่ซื้อ
หน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น อาจเป็นการฟอกเงนิ เป็นตน้ 

(4) กรณีอื่นใดที่บริษัทจดัการเห็นสมควร เช่น ในกรณีที่บรษิัทจดัการเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุนรวมหรอืผู้ถือหน่วย
ลงทุน หรอืกรณีที่การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนอาจก่อใหเ้กดิปัญหาในการบรหิารกองทุนหรือก่อใหเ้กิดผลเสยีหายต่อกองทุน 
เป็นตน้ ทัง้นี้ เพื่อเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุน และชื่อเสยีงของบรษิทัจดัการเป็นหลกั 

(5)  กรณีทีป่รากฏเหตุการณ์ตามขอ้ “การเลื่อนก าหนดการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ ผูถ้อืหน่วยลงทุน” ขอ้ “การไม่
ขายหรอืไม่รบัซื้อคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อ หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” ข้อ “การหยุดขายหรอืรบัซื้อคืนหน่วย
ลงทุน” หรอืข้อ “วธิีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและประกาศมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารด าเนินการในกรณีทีม่ลูค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง”  

ข) บรษิัทจดัการอาจเปลี่ยนแปลง ปรบัปรุง ช่องทาง วธิกีาร และ/หรอื เงื่อนไขเกี่ยวกบัการเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลงัการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก รวมถงึบรกิารใดๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน และถอืว่าไดร้บั
ความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแล้ว ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้้ถอืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนัก่อน
วนัทีม่กีารเปลีย่นแปลงดงักล่าวผ่านเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

  2.6. การขอเปิดบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุน 
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ผูจ้องซื้อจะตอ้งเปิดบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการไว ้เพื่อประโยชน์ในการตดิต่อท ารายการซื้อหรอืขายคนืหน่วยลงทุนของ
กองทุนทุกกองทุนภายใต้การบรหิารของบรษิทัจดัการ โดยผูส้ ัง่ซื้อจะต้องกรอกรายละเอยีดและขอ้ความต่างๆ ในค าขอเปิดบญัชี
กองทุนอย่างถูกต้องและตามความจรงิ พร้อมทัง้แนบเอกสารประกอบการเปิดบัญช ี(บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิในการพจิารณา
เรยีกเอกสารหลกัฐานอื่นๆ ตามทีเ่หน็สมควร) ดงันี้ 

(1) กรณีบุคคลธรรมดา   

ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ซึง่ลงนามรบัรองความถูกตอ้ง  

(2) กรณีนิตบิุคคล  

(ก) ส าเนาหนังสอืรบัรองกระทรวงพาณชิย์ซึง่ผูม้อี านาจลงนามรบัรองความถูกตอ้ง  

(ข) ตวัอย่างลายมอืชื่อกรรมการผูม้อี านาจลงนาม และ/หรอื ผูม้อี านาจลงนามแทนนิตบิุคคลและเงื่อนไขการลงนาม 

(ค) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูม้อี านาจลงนามแทนนิตบิุคคลซึง่ลงนามรบัรองความถูกตอ้ง  

(ง) หนังสอืมอบอ านาจในกรณีผูม้อี านาจลงนามแทนนิตบิุคคลไม่ไดเ้ป็นกรรมการผูม้อี านาจลงนามทีร่ะบุในหนังสอืรบัรองที่
กระทรวงพาณิชยอ์อกให ้ 

ในกรณีที่ผู้จองซื้อไดส้่งเอกสารค าขอเปิดบญัชผีู้ถือหน่วยลงทุนและเอกสารประกอบการเปิดบญัช ีให้แก่บรษิัทจดัการ
ทางโทรสาร และ/หรอืช่องทางอิเลก็ทรอนิกส์ที่สามารถยนืยนัแหล่งที่มาได้ ผู้จองซื้อตกลงส่งต้นฉบบัเอกสารทุกฉบับ
ให้แก่บริษัทจดัการภายใน 7 วนั นับแต่วนัที่มีการส่งเอกสารเพื่อเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนทางโทรสาร และ/หรือ
ช่องทางอเิลก็ทรอนิกสอ์ื่นนัน้ ทัง้นี้ หากปรากฎในภายหลงัว่าขอ้ความหรอืขอ้มลูตามเอกสารทีไ่ดร้บัและเอกสารตน้ฉบบั
ไม่ตรงกนั หรอืบรษิทัจดัการไม่ไดร้บัเอกสารตน้ฉบบั และบรษิทัจดัการไดด้ าเนินการตามขอ้มูลทีไ่ดร้บัทางโทรสาร และ/
หรอืช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์อื่นนัน้แล้ว บรษิทัจดัการจะถือว่าผูจ้องซื้อไดใ้หค้วามเหน็ชอบในการด าเนินการตามขอ้มูลที่
ไดร้บัทางโทรสาร และ/หรอืช่องทางอเิลก็ทรอนิกสอ์ื่นนัน้แลว้   

หากข้อมูลที่บริษัทจดัการ ได้รบัไม่ชดัเจนหรอืไม่ครบถ้วน และบรษิัทจดัการได้แจ้งให้ผู้จองซื้อทราบแต่ไม่ได้รบัการ
แกไ้ข หรอืยนืยนัจากผูจ้องซื้อ บรษิทัจดัการสงวนสทิธทิีจ่ะไม่ด าเนินการเปิดบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุนให ้

เวน้แต่บรษิทัจดัการจะก าหนดเป็นอย่างอื่นตามทีเ่หน็สมควร  บรษิทัจดัการก าหนดใหผู้ใ้ชส้ทิธใินฐานะผูถ้อืหน่วยลงทุน
และเป็นผู้มสีทิธิทีจ่ะไดร้บัเงนิที่ได้จากการขายคนืหน่วยลงทุน หรอืเงนิปันผล รวมถึงเงนิทีไ่ด้จากการขายคนือตัโนมตั ิ
(ถ้าม)ี  จะต้องเป็นผู้ถือหน่วยที่มีชื่อในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเท่านัน้ ในกรณีที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนตัง้แต่ 2 รายถือ
หน่วยลงทุนร่วมกัน บรษิัทจดัการจะด าเนินการจดแจ้งชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายนัน้เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันใน
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน (ทัง้นี้ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิในการอนุมตัิเปิดบญัชร่ีวมข้างต้นได้ไม่เกิน 4 ราย) ซึ่งใน
กรณีดงักล่าว บรษิทัจดัการจะท าการโอนเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนหรอืเงนิปันผล รวมถงึเงนิทีไ่ดจ้ากการขายคนืหน่วย
ลงทุนอตัโนมตั ิ(ถ้าม)ี เขา้บญัชเีงนิฝากตามที่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกรายนัน้ไดแ้จง้ความประสงค์ไวแ้ก่บรษิัทจดัการ ทัง้นี้ 
บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิในการอนุมตักิารด าเนินการตามทีเ่ห็นสมควร และเป็นผูก้ าหนดขัน้ตอนและหลกัเกณฑ์ของ
แต่ละกรณี รวมทัง้การด าเนินการพสิูจน์ทราบความมตีวัตนของผู้ถือหน่วยลงทุน/เจ้าของบัญชเีงนิฝาก เพื่อให้เป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์ของหน่วยงานราชการทีเ่กี่ยวข้อง หากชื่อบญัชเีงนิฝากไม่ตรงตามชื่อผูถ้ือหน่วยลงทุน ส าหรบัเงื่อนไข
การลงนามในการใช้สทิธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกนัในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนนอกจากที่กล่าวข้างต้น  บรษิัท
จดัการจะถอืเอาเงื่อนไขทีร่ะบไุวใ้นใบค าขอเปิดบญัชเีป็นหลกั  

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงวนัหรอืเวลาในการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนใหแ้ตกต่าง
จากทีก่ าหนดไวใ้นโครงการหรอืขอ้ผกูพนัของกองทุนรวมเป็นการชัว่คราว อนัเนื่องจากมกีารเปลี่ยนแปลงวนัหรอืเวลาใน
การให้บรกิารของผู้ให้บรกิารตามที่ส านักงานก าหนดซึ่งส่งผลกระทบต่อการซื้อขายทรพัย์สนิที่กองทุนรวมไปลงทุน 
บรษิทัจดัการกองทุนรวมสามารถด าเนินการดงักล่าวไดเ้พยีงเท่าทีม่คีวามจ าเป็น ทัง้นี้ ใหถ้อืว่าบรษิทัจดัการกองทุนรวม
ไดป้ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามโครงการหรอืขอ้ผกูพนัแลว้ 
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 3. การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

3.1  ช่องทางการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

-  บรษิทัจดัการ 

-  Internet 

-  ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

-  หรอืวธิกีารอื่นๆ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

 3.2  รายละเอยีดช่องทางการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ : 

   สามารถดูขอ้มลูในหนังสอืชีช้วนส่วนขอ้มลูกองทุนรวมหรอืเวบ็ไซต ์บลจ. 

  3.3  วธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  

      - รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนแบบปกต ิ

  3.4  รายละเอยีดวธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ : 

      3.4.1 ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

บรษิทัจดัการจะใชม้ลูค่าหน่วยลงทุนทีค่ านวณได ้ณ สิน้วนัท าการทีร่บัซื้อคนืหน่วยลงทุน เป็นเกณฑใ์นการค านวณราคารบัซื้อ
คนื โดยมูลค่าหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ต้องเป็นมูลค่าและราคาที่ได้รบัการรบัรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์
แลว้ 

ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน = มลูค่าหน่วยลงทุน ณ สิน้วนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

หกัดว้ย ค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี 

3.4.2  วธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

 3.4.2.1.   สัง่ขายคนืหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการ 

 ก)  ขัน้ตอนและวธิกีาร 

(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถติดต่อขายคืนได้ที่บริษัทจัดการ หรือ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืไดทุ้กวนัท าการ ในเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. โดยต้องกรอกขอ้ความ
ในใบค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน โดยระบุรายละเอียดและความจ านงให้ครบถ้วนชดัเจน และจะต้องระบุ
จ านวนหน่วยลงทุนที่ต้องการจะขายคนื หรอืระบุจ านวนเงนิที่ต้องการไดร้บัจากการขายคนืหน่วยลงทุน
อย่างใดอย่างหนึ่ง 

(2) ผู้ขายคืนที่ได้ท าการยื่นแสดงความจ านงในการขายคืนหน่วยลงทุนแล้ว จะท าการยกเลิกหรือ
เปลี่ยนแปลงไม่ได้ ทัง้นี้ เว้นแต่จะได้รบัความเห็นชอบจากบริษัทจดัการ ซึ่งขึ้นอยู่กบัดุลยพินิจในการ
พจิารณาของบรษิทัจดัการเป็นรายกรณี  

(3) ในการขายคนืหน่วยลงทุนนัน้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะต้องแสดงบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืบตัรขา้ราชการ 
หรอืบัตรพนักงานรฐัวสิาหกิจหรอืบตัรแสดงตนอื่นใดที่บรษิัทจดัการเห็นสมควร ต่อบรษิัทจดัการหรอื
ผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืน ( ส าหรบัผู้ถือหน่วยลงทุนประเภทนิติบุคคลจะต้องแสดงถึงเอกสาร
ส าคญัทีแ่สดงถงึการท านิตกิรรมในนามของนิตบิุคคลนัน้ดว้ย 

(4) ในกรณีที่ผูถ้อืหน่วยลงทุนระบุจ านวนหน่วยลงทุน และ/หรอืจ านวนเงนิที่ต้องการขายคนืในใบค าสัง่ขาย
คนืหน่วยลงทุนมากกว่าจ านวนหน่วยลงทุนและ/หรอืจ านวนเงนิทีป่รากฏในบญัชกีองทุนของผูถ้อืหน่วย
ลงทุนที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน หรือขายแล้วท าให้คงเหลือต ่ากว่าจ านวนที่ตามเงื่อนไข
กองทุนก าหนด บรษิัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทัง้หมด เท่าที่
ปรากฏอยู่ในรายการทีบ่นัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุนนัน้ 

(5) ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดส้่งค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนและเอกสารหลกัฐานของผู้ถอืหน่วยลงทุนพรอ้ม
รบัรองส าเนาถูกต้อง (ถ้าม)ี ใหแ้ก่บรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทางโทรสาร และ/
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หรอืช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถยนืยนัแหล่งทีม่าได ้ผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงส่งต้นฉบบัเอกสารทุก
ฉบบัใหแ้ก่บรษิทัจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืภายใน 7 วนั นับแต่วนัทีม่กีารส่งค าสัง่ขาย
คืนหน่วยลงทุนทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นนัน้ ทัง้นี้  หากปรากฎในภายหลังว่า
ขอ้ความหรอืขอ้มูลตามเอกสารทีไ่ดร้บัและเอกสารต้นฉบบัไม่ตรงกนั หรอื บรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุน
การขายหรอืรบัซื้อคนืไม่ไดร้บัเอกสารต้นฉบบั และบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื
ได้ด าเนินการตามข้อมูลที่ได้รบัทางโทรสารและ/หรอืช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นนัน้แล้ว  บริษัทจดัการ 
หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนไดใ้หค้วามเหน็ชอบในการด าเนินการตาม
ขอ้มลูทีไ่ดร้บัทางโทรสารและ/หรอืช่องทางอเิลก็ทรอนิกสอ์ื่นนัน้แล้ว 

ทัง้นี้ หากข้อมูลที่ได้รบัไม่ชดัเจนหรอืไม่ครบถ้วน และบรษิัทจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อ
คนืได้แจ้งให้ผูถ้ือหน่วยลงทุนทราบแต่ไม่ได้รบัการแก้ไขหรอืยนืยนัจากผู้ถอืหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการ 
หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืสงวนสทิธทิีจ่ะไม่รบัค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าว 

(6) นายทะเบยีนหน่วยลงทุน ซึ่งไดร้บัมอบหมายจากบรษิทัจดัการจะส่ง “หนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน/
ใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบก ากบัภาษี  และ/หรอืเอกสาร/ขอ้ความใดซึ่งไม่จ ากดัรูปแบบและวธิกีารอนัสามารถเป็น
หลกัฐานยนืยนัการท ารายการสัง่ซื้อขายหน่วยลงทุนดงักล่าวได้” ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนภายใน 4 วนัท า
การนับแต่วนัท าการถดัจากวนัรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน โดยมใิหน้ับรวมวนัหยุดท าการของผูป้ระกอบธุรกิจ
การจดัการกองทุนต่างประเทศทีม่ลีกัษณะในท านองเดยีวกบัธุรกจิการจดัการกองทุนรวม และผูป้ระกอบ
ธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งในต่างประเทศซึง่จะส่งผลกระทบต่อการช าระราคา 

3.4.2.2 วธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนผ่านอนิเทอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

(1) ผูท้ีป่ระสงค์จะขายคนืหน่วยลงทุนทางอนิเทอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการ จะตอ้งกรอกแบบฟอร์มขอใช้บรกิารผ่าน
เว็บไซด์ของบริษัทจัดการ www.principal.th หรือติดต่อขอรบัแบบฟอร์มดังกล่าวได้ที่บริษัทจดัการ หรือ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื พรอ้มส าเนาบตัรประชาชน หลงัจากนัน้บรษิัทจะจดัส่งชื่อผู้ใชแ้ละรหสัผ่าน
ให้กบัผู้ถือหน่วยลงทุนที่ขอใช้บรกิารทางไปรษณีย์ลงทะเบียน และ/หรอืวธิกีารอื่นใดที่บรษิัทจดัการก าหนด
และเหน็ว่าเหมาะสมโดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูจ้องซื้อ 

(2) ในการเขา้มาใช้บรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางอนิเทอร์เน็ตของบรษิัทจดัการครัง้แรก ระบบจะให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนท าการเปลีย่นแปลงรหสัผ่านทีไ่ดร้บัเป็นรหสัผ่านใหม่เสยีก่อนจงึจะสามารถใชบ้รกิารได ้

(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะท าการขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบรษิัท
จดัการได้โดยเข้าสู่ระบบการซื้อขายโดยผ่านทางเวบ็ไซต์ “www.principal.th” ของบรษิัทจดัการ ได้ตลอด 24 
ชัว่โมง 

(4) ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนระบุจ านวนหน่วยลงทุน และ/หรอืจ านวนเงนิทีต่อ้งการขายคนืมากกว่าจ านวนหน่วย
ลงทุนและ/หรอืจ านวนเงนิทีป่รากฏในบญัชกีองทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีบ่นัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุน 
บรษิัทจดัการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทัง้หมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่
บนัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุนนัน้ 

(5) เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกโดยเครื่องพิมพ์ของผู้ส ัง่ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเพียงเอกสารการบันทึก
รายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลกัฐานการท ารายการอย่างสมบูรณ์ บรษิทัจดัการจะถอืหลกัฐานทีป่รากฏอยู่กบับรษิัท
จดัการเป็นหลกัฐานในการท ารายการทีส่มบูรณ์ และใชอ้า้งองิได ้

(6) นายทะเบียนหน่วยลงทุนซึ่งได้รบัมอบหมายจากบรษิัทจดัการ จะจดัส่งหนังสอืรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุน/
ใบเสร็จรบัเงนิ/ใบก ากับภาษี และ/หรือเอกสาร/ข้อความใดซึ่งไม่จ ากัดรูปแบบและวิธีการอันสามารถเป็น
หลกัฐานยนืยนัการท ารายการสัง่ซื้อขายหน่วยลงทุนดงักล่าวได ้ใหแ้ก่ผูส้ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนภายใน 4 วนัท า
การนับแต่วนัท าการถดัจากวนัที่ซื้อขายหน่วยลงทุน โดยมใิหน้ับรวมวนัหยุดท าการของผู้ประกอบธุรกจิการ
จดัการกองทุนต่างประเทศที่มีลกัษณะในท านองเดยีวกบัธุรกิจการจดัการกองทุนรวม และผูป้ระกอบธุรกจิที่
เกีย่วขอ้งในตา่งประเทศซึง่จะส่งผลกระทบต่อการช าระราคา 
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(7) การขายคนืหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ต หากเกิดข้อผดิพลาดจากระบบการ
ใหบ้รกิาร บรษิทัจดัการจะด าเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผดิพลาดดงักล่าวให้แล้วเสรจ็ภายใน 30 วนันับ
จากวนัทีไ่ดร้บัแจง้จากผูถ้อืหน่วยลงทุน 

3.4.2.3 วธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนผ่านทางโทรศพัทอ์ตัโนมตัขิองบรษิทัจดัการ 

(1) ผู้ที่ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมตัิของบริษัท
จดัการ จะตอ้งกรอกแบบฟอร์มขอใชบ้ริการผ่านเวบ็ไซด์ของบรษิทัจดัการ www.principal.th หรอืตดิต่อขอรบั
แบบฟอร์มดงักล่าวได้ที่บริษัทจดัการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืน พร้อมส าเนาบัตรประชาชน 
หลงัจากนัน้บรษิัทจะจดัส่งชื่อผูใ้ชแ้ละรหสัผ่านใหก้บัผูถ้ือหน่วยลงทุนทีข่อใชบ้รกิารทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 
และ/หรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการก าหนดและเหน็ว่าเหมาะสมโดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูจ้องซื้อ 

(2) ผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะท าการขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศพัท์อัตโนมตัิของ
บรษิทัจดัการทีห่มายเลขโทรศพัท ์02-6869595 

(3) ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนระบุจ านวนหน่วยลงทุน และ/หรอืจ านวนเงนิทีต่อ้งการขายคนืมากกว่าจ านวนหน่วย
ลงทุนและ/หรอืจ านวนเงนิทีป่รากฏในบญัชกีองทุนของผู้ถอืหน่วยลงทุนทีบ่นัทกึโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน 
บรษิัทจดัการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทัง้หมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่
บนัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุนนัน้ 

(4) นายทะเบียนหน่วยลงทุนซึ่งได้รบัมอบหมายจากบรษิัทจดัการ จะจดัส่งหนังสอืรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุน/
ใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบก ากบัภาษี และ/หรอืเอกสาร/ หรอืขอ้ความใดซึ่งไม่จ ากดัรูปแบบและวธิกีารอนัสามารถเป็น
หลกัฐานยนืยนัการท ารายการสัง่ซื้อขายหน่วยลงทุนดงักล่าวได ้ใหแ้ก่ผูส้ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนภายใน 4 วนัท า
การนับแต่วนัท าการถดัจากวนัที่ซื้อขายหน่วยลงทุน โดยมใิหน้ับรวมวนัหยุดท าการของผู้ประกอบธุรกจิการ
จดัการกองทุนต่างประเทศที่มลีักษณะในท านองเดยีวกบัธุรกิจการจดัการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกจิที่
เกีย่วขอ้งในต่างประเทศซึง่จะส่งผลกระทบต่อการช าระราคา 

(5) เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกจากเครื่องโทรสารของผู้สัง่ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเพียงเอกสารการบนัทึก
รายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลกัฐานการท ารายการอย่างสมบูรณ์ บรษิทัจดัการจะถอืหลกัฐานทีป่รากฏอยู่กบับรษิัท
จดัการเป็นหลกัฐานในการท ารายการทีส่มบูรณ์ และใชอ้า้งองิได ้

(6) การขายคนืหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศพัท์อตัโนมตัิ หากเกิดข้อผดิพลาดจากระบบ
การใหบ้รกิาร บรษิัทจดัการจะด าเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผดิพลาดดงักล่าวใหแ้ล้วเสรจ็ภายใน 30 วนั
นับจากวนัทีไ่ดร้บัแจง้จากผูถ้อืหน่วยลงทุน 

3.4.3 การช าระเงนิค่ารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

(1) บรษิัทจดัการจะด าเนินการหรอืมอบหมายใหน้ายทะเบียนหน่วยลงทุนช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัท า
การนับแต่วนัรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุน  โดยมใิหน้ับรวมวนัหยุดท าการของผูป้ระกอบธุรกจิการจดัการกองทุน
ต่างประเทศที่มลีกัษณะในท านองเดยีวกบัธุรกิจการจดัการกองทุนรวม และผูป้ระกอบธุรกจิทีเ่กี่ยวขอ้งในต่างประเทศ
ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการช าระราคา  โดยน าฝากเงนิดงักล่าวเขา้บญัชเีงนิฝากของผู้ถอืหน่วยลงทุน หรอืจ่ายเป็นเช็ค
ขดีคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะระบุชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน และจดัส่งทางไปรษณีย์หรอืน าส่งโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน หรอื
วธิีการอื่นๆ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความ
ประสงค ์ 

(2) สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนในการขายคนืหน่วยลงทุน จะเกดิขึน้หลงัจากทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดบ้นัทกึขอ้มูลการ
สัง่ขายหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนแล้วเท่านัน้ 

3.5. ระยะเวลาในการรบัซื้อคนื : ทุกวนัท าการ 

3.6. รายละเอยีดระยะเวลาในการรบัซื้อคนื : 

การขายคนืหน่วยลงทุนไม่ว่ากระท าผ่านช่องทางใดก่อนเวลา 15.30 น. ในวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนใดให้ถอืเป็นรายการของ
วนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนนัน้ ส าหรบัการท ารายการขายคนืหน่วยลงทุนหลงัเวลา 15.30 น. ในวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนใด
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หรอืในวนัหยุดท าการ ให้ถือเป็นการขายคนืหน่วยลงทุนในวนัท าการซื้อขายถดัไป ทัง้นี้ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธใินการขยาย
เวลาในการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว ซึ่งบริษัทจดัการจะแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันท าการนับแต่วันที่ได้แจ้งการ
เปลีย่นแปลงเวลาดงักล่าวต่อส านักงานแล้ว โดยจะตดิประกาศไวท้ี่ ส านักงานของบรษิทัจดัการ และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อ
คนื (ถา้ม)ี 

ผูข้ายคนืที่ได้ท าการยื่นแสดงความจ านงในการขายคนืหน่วยลงทุนแล้วจะท าการยกเลกิ หรอืเปลี่ยนแปลงไม่ได้ ทัง้นี้ เวน้แต่จะ
ไดร้บัความเหน็ชอบจากบรษิทัจดัการเป็นกรณีพเิศษ 

ในกรณีที่บรษิัทจดัการกองทุนรวมจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงวนัหรอืเวลาในการขายหรือรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แตกต่างจากที่
ก าหนดไวใ้นโครงการหรอืขอ้ผูกพนัของกองทุนรวมเป็นการชัว่คราว อนัเน่ืองจากมกีารเปลี่ยนแปลงวนัหรอืเวลาในการใหบ้รกิาร
ของผูใ้ห้บรกิารตามที่ส านักงานก าหนดซึ่งส่งผลกระทบต่อการซื้อขายทรพัย์สนิทีก่องทุนรวมไปลงทุน บรษิัทจดัการกองทุนรวม
สามารถด าเนินการดงักล่าวได้เพยีงเท่าที่มคีวามจ าเป็น ทัง้นี้ ให้ถอืว่าบรษิัทจดัการกองทุนรวมได้ปฏบิตัิใหเ้ป็นไปตามโครงการ
หรอืขอ้ผกูพนัแลว้ 

3.7. การขายคนืหน่วยลงทุน : ผูถ้อืหน่วยลงทุน ไม่ตอ้งแจง้ล่วงหน้า 

3.8. รายละเอยีดการขายคนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ : - 

3.9. รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 

เงื่อนไขการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

3.9.1. กรณีหยุดรบัค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธ และ/หรอืชะลอการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน 

(1) กรณทีีเ่อกสารหลกัฐานการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไม่ครบถว้น 

 (2) กรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนทีท่ าการขายคนืหน่วยลงทุนยงัมไิดน้ าส่งเอกสารหลกัฐานต่างๆ ทีใ่ชเ้ปิดบญัชจีนครบถว้น ผูถ้อื
หน่วยลงทุนรายทีป่ระสงคจ์ะขายคนืหน่วยลงทุนจะต้องน าส่งเอกสารหลกัฐานต่างๆ จน ครบถ้วนก่อน จงึจะท าการขาย
คนืหน่วยลงทุนได ้

3.9.2. บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนทีท่ าการขายคนืหน่วยลงทุนไดท้ าการศกึษา เขา้ใจ และยนิดทีี่จะปฏบิตัติามนโยบาย 
รายละเอยีด วธิกีารเงื่อนไขต่างๆทีก่ าหนดในโครงการ 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธิในการแก้ไขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนรวมหรอืวธิกีารจดัการกองทุนรวมเกี่ยวกบัการ
เปลี่ยนแปลง วนัเวลาท าการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และวธิปีฏบิตัทิีเ่กี่ยวขอ้ง โดยถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อื
หน่วยลงทุนแลว้ ทัง้นี้ จะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน 

    4.  รายละเอียดการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติม 

4.1.    สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื  
         ขัน้ตอนและวธิกีาร  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถตดิต่อสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ ดชันีธุรกจิพลงังานและธุรกจิปิโตรเคมแีละ
เคมภีณัฑ ์ไดท้ีบ่รษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื ไดทุ้กวนัท าการ ในเวลา 8.30 น. ถงึ 15.30 น.            

(1) ในการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไดโ้ดยกรอกรายละเอยีดต่างๆ ในแบบค าสัง่
ท ารายการทีบ่รษิทัจดัการก าหนดใหถู้กตอ้งครบถ้วนและชดัเจน ดยระบุชื่อกองทุนเปิดตน้ทาง และชื่อกองทุนเปิดปลายทาง
ทีต่อ้งการจะสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน รวมทัง้จ านวนเงนิหรอืจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ะออกจากกองทุนเปิดตน้ทาง  

 (2) ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีส่ ัง่สบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุนจะเพกิถอนรายการสบัเปลีย่นไม่ได ้หาก รายการดงักล่าวนัน้ บรษิทั
จดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืไดท้ ารายการจนเสรจ็สิ้นสมบูรณ์แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิ้น  

 (3) นายทะเบยีนหน่วยลงทุนซึง่ไดร้บัมอบหมายจากบรษิทัจดัการ จะจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วย ลงทุน หรอืเอกสาร/
ขอ้ความใดซึง่ไม่จ ากดัรปูแบบและวธิกีารอนัสามารถเป็นหลกัฐานยนืยนัการ ท ารายการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนดงักล่าวได ้
ใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนภายใน 15 วนัท าการนับแต่ วนัท าการถดัจากวนัท ารายการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนนัน้  
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  4.2.    สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านทางระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัขิองบรษิทัจดัการ  

           ขัน้ตอนและวธิกีาร  
           (1) ผูท้ีป่ระสงค์จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตั ิ   
                ของบรษิทัจดัการ จะตอ้งกรอกแบบฟอรม์ขอใชบ้รกิารผ่านเวบ็ไซดข์องบรษิทั www.principal.th    
                หรอืตดิต่อขอรบัแบบฟอรม์ดงักล่าวไดท้ีบ่รษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื    
                พรอ้มส าเนาบตัรประชาชน หลงัจากนัน้บรษิทัจะจดัส่งชื่อผูใ้ชแ้ละรหสัผ่านใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุน   
                ทีข่อใชบ้รกิารทางไปรษณียล์งทะเบยีน และ/หรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการก าหนดและเหน็ว่า   
                เหมาะสมโดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูจ้องซื้อ  
           (2) ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศพัท ์  
                อตัโนมตัขิองบรษิทัจดัการทีห่มายเลขโทรศพัท ์02-6869595  
           (3) ในการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งระบุชื่อกองทุนเปิดต้นทาง และชื่อกองทุนเปิด  
                ปลายทางทีต่อ้งการจะสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน รวมทัง้จ านวนเงนิหรอืจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ะออกจาก  
                กองทุนเปิดตน้ทาง  
           (4) ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนระบุจ านวนหน่วยลงทุน และ/หรอืจ านวนเงนิทีต่้องการสบัเปลี่ยนมากกว่า   
                จ านวนหน่วยลงทุนและ/หรอืจ านวนเงนิทีป่รากฏในบญัชกีองทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีบ่นัทกึโดยนาย 
                ทะเบยีนหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงค์จะสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทัง้หมด 
                เท่าทีป่รากฏอยู่ในรายการทีบ่นัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุนนัน้  
           (5) นายทะเบยีนหน่วยลงทุนซึง่ไดร้บัมอบหมายจากบรษิทัจดัการ จะจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธหิน่วยลงทุน   
               หรอืเอกสาร/ขอ้ความใดซึง่ไม่จ ากดัรปูแบบและวธิกีารอนัสามารถเป็นหลกัฐานยนืยนัการท ารายการ 
               สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนดงักล่าวได ้ใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนภายใน 15 วนัท าการนับแต่วนัท าการถดั     
               จากวนัท ารายการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนนัน้  
           เงื่อนไขการใชบ้รกิาร  
      (1) เอกสารใบบนัทกึรายการทีอ่อกจากเครื่องโทรสารของผูส้บัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นเพยีงเอกสารการ 
               บนัทกึรายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลกัฐานการท ารายการอย่างสมบูรณ์ บรษิทัจดัการจะถอืหลกัฐานทีป่รากฏ 
               อยู่กบับรษิทัจดัการเป็นหลกัฐานในการท ารายการทีส่มบูรณ์ และใชอ้า้งองิได ้ 
           (2) การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศพัทอ์ตัโนมตั ิหากเกดิขอ้ผดิพลาด  
               จากระบบการใหบ้รกิาร บรษิทัจดัการจะด าเนินการตรวจสอบและแกไ้ขขอ้ผดิพลาดดงักล่าวใหแ้ล้วเสรจ็ 
               ภายใน 30 วนันับจากวนัทีไ่ดร้บัแจง้จากผูถ้อืหน่วยลงทุน  
           (3) ปัจจุบนับรษิทัจดัการเปิดใหท้ ารายการผ่านระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัเิฉพาะการขายคนืหน่วยลงทุน    
                เท่านัน้โดยยงัไม่เปิดใหท้ ารายการ ซื้อ หรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน ทัง้นี้เมื่อผูถ้อืหน่วยลงทุน สามารถ   
                ท าการซื้อหรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศพัท์อตัโนมตั ิไดเ้มื่อใด บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อื   
                หน่วยลงทุนทราบโดยไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ขโครงการจดัการ และตดิประกาศทีส่ านักงานของบรษิทั   
                จดัการ และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถา้ม)ี  

  4.3.    สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านระบบอนิเทอร์เน็ตของบรษิทัจดัการ (www.principal.th)  
   ขัน้ตอนและวธิกีาร  
   (1) ผูท้ีป่ระสงคจ์ะสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทางอนิเทอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการ จะตอ้งกรอกแบบฟอรม์ขอใช ้ 
        บรกิารผ่านเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ www.principal.th หรอืตดิต่อขอรบัแบบฟอรม์ดงักล่าวไดท้ีบ่รษิทั 
        จดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื พรอ้มส าเนาบตัรประชาชน หลงัจากนัน้บรษิทัจะจดัส่งชื่อ 
        ผูใ้ชแ้ละรหสัผ่านให้กบัผูถ้อืหน่วยลงทุนทีข่อใชบ้รกิารทางไปรษณียล์งทะเบยีน และ/หรอืวธิกีารอื่นใดที ่
        บรษิทัจดัการก าหนดและเหน็ว่าเหมาะสมโดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูจ้องซื้อ  

             (2) ในการเขา้มาใชบ้รกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางอนิเทอร์เน็ตของบรษิทัจดัการครัง้แรก ระบบจะใหผู้ถ้อื   
          หน่วยลงทุนท าการเปลีย่นแปลงรหสัผ่านทีไ่ดร้บัเป็นรหสัผ่านใหม่เสยีก่อนจงึจะสามารถใชบ้รกิารได ้ 
     (3) ผูส้บัเปลีย่นหน่วยลงทุนจะท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางอนิเทอรเ์น็ต  



 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ ดชันีธุรกจิพลงังานและธุรกจิปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ ์  42 
 

          ของบรษิทัจดัการไดโ้ดยเขา้สู่ระบบการซื้อขายโดยผ่านทางเวบ็ไซต ์“www.principal.th” ของบรษิทั   
          จดัการ ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง  
     (4) ในการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งระบุชื่อกองทุนเปิดตน้ทาง และชื่อกองทุนเปิด  
          ปลายทางทีต่อ้งการจะสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน รวมทัง้จ านวนเงนิหรอืจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ะออกจาก  
          กองทุนเปิดต้นทาง  
     (5) ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนระบุจ านวนหน่วยลงทุน และ/หรอืจ านวนเงนิทีต่อ้งการสบัเปลี่ยนมากกว่า  
          จ านวนหน่วยลงทุนและ/หรอืจ านวนเงนิทีป่รากฏในบญัชกีองทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีบ่นัทกึโดยนาย 
          ทะเบยีนหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงคจ์ะสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทัง้หมด 
          เท่าทีป่รากฏอยู่ในรายการทีบ่นัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุนนัน้  
     (6) นายทะเบยีนหน่วยลงทุนซึ่งไดร้บัมอบหมายจากบรษิทัจดัการ จะจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วย 
          ลงทุน หรอืเอกสาร/ขอ้ความใดซึง่ไม่จ ากดัรปูแบบและวธิกีารอนัสามารถเป็นหลกัฐานยนืยนัการท า 
          รายการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนดงักล่าวได ้ใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนภายใน 15 วนัท าการนับแต่วนัท า  
          การถดัจากวนัท ารายการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนนัน้  
     เงื่อนไขการใชบ้รกิาร  
     (1) เอกสารใบบนัทกึรายการทีอ่อกโดยเครื่องพมิพข์องผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนเป็นเพยีงเอกสารการบนัทกึ  
          รายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลกัฐานการท ารายการอย่างสมบูรณ์ บรษิทัจดัการจะถอืหลกัฐานทีป่รากฏอยู่กบั  
          บรษิทัจดัการเป็นหลกัฐานในการท ารายการทีส่มบูรณ์ และใชอ้า้งองิได ้ 
     (2) การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางอนิเทอรเ์น็ต หากเกดิขอ้ผดิพลาดจาก  
          ระบบการใหบ้รกิาร บรษิทัจดัการจะด าเนินการตรวจสอบและแกไ้ขขอ้ผดิพลาดดงักล่าวใหแ้ลว้เสรจ็ 
          ภายใน 30 วนันับจากวนัทีไ่ดร้บัแจง้จากผูถ้อืหน่วยลงทุน  

      4.4. วนัและเวลาในการสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุน  
     การสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุนไม่ว่ากระท าผ่านช่องทางใดก่อนเวลา 15.30 น. ในวนัท าการซื้อขาย 
     หน่วยลงทุนใด ใหถ้อืเป็นรายการของวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนนัน้ ส าหรบัการท ารายการสบัเปลีย่น 
     การถอืหน่วยลงทุนหลงัเวลา 15.30 น. ในวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนใด หรอืในวนัหยุดท าการ ใหถ้อืเป็น 
     การสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุนในวนัท าการซื้อขายถดัไป  

      4.5. ราคาขายและราคารบัซื้อคนื กรณีสบัเปลี่ยนการถอืหน่วยลงทุน  
     ในการสบัเปลี่ยนการถอืหน่วยลงทุน มลูค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชค้ านวณราคาขาย และราคารบัซื้อคนืในการ   
     สบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุนนัน้ จะเป็นมลูค่าหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัการรบัรองจากผูดู้แลผลประโยชน์แล้ว  
     โดยจะใชเ้กณฑใ์นการค านวณ ณ สิน้วนัท าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน ตามทีก่ าหนดไวด้งันี้  
     การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการ  
     (1) กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง  
          การก าหนดราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนจะใชม้ลูค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชค้ านวณราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  
          ณ สิน้วนัท าการรบัซื้อคนืทีบ่รษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถา้ม)ี หรอืตวัแทน (ถา้    
          ม)ี ไดร้บัค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หกัดว้ย ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนขาออก (ถา้ม)ี  
     (2) กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง  
         การก าหนดราคาขายหน่วยลงทุนจะใชม้ลูค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชค้ านวณราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ้นวนั  
         ท าการขายทีบ่รษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถา้ม)ี หรอืตวัแทน (ถา้ม)ี ไดท้ า    
         รายการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน บวกดว้ย ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนขาเขา้ (ถา้ม)ี  

   4.6. ค่าธรรมเนียมในการสบัเปลี่ยนการถอืหน่วยลงทุน  
 ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะเสยีค่าธรรมเนียมในการสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุนตามทีไ่ดร้ะบุไวใ้นขอ้ 15 เรื่อง   
 “ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายอื่นใดทีเ่รยีกเกบ็จากผู้สัง่ซื้อ หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนและกองทุนรวม”  
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ภาคผนวก 2 

            ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นท่ีกองทุนลงทุน 

          1. ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุนในประเทศ : 

บรษิัทจดัการจงึอาจลงทุนหรอืแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรพัย์ ทรพัย์สนิอื่น หรอืหาดอกผลโดยวิธอีื่นอย่างใดอย่าง
หนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนก าหนดดงัต่อไปนี้ เวน้แต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรอืคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนใหค้วามเหน็ชอบหรอืมปีระกาศแก้ไขหรอืเพิม่เตมิประเภทหรอืลกัษณะของหลกัทรพัย์หรอื
ทรพัยส์นิหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่น และหากบรษิทัจดัการพจิารณาเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุนโดยรวมบรษิทัจดัการขอ
สงวนสิทธิที่จะพิจารณาลงทุนภายใต้แนวทางที่แก้ไข เปลี่ยนแปลงของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดงักล่าวโดยไม่
จ าเป็นต้องแจ้งผู้ถอืหน่วยลงทุนก่อนการด าเนินการ ทัง้นี้ ในกรณีดงักล่าวจะเป็นไปเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถอืหน่วย
ภายใต้สถานการณ์นัน้ๆ โดยค านึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคัญ โดยจะไม่ถือว่าเป็นการ
ด าเนินการทีผ่ดิไปจากรายละเอยีดโครงการ และถอืว่าไดร้บัมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 

                 ส่วนท่ี 1 :  ประเภทและคณุสมบติัของตราสารทางการเงินทัว่ไป 

 1. ตราสาร TS  หมายความว่า   ตราสารทางการเงนิใด ๆ นอกเหนือจากทรพัยส์นิในส่วนที ่2 – สว่นที ่7 ในขอ้ 1 ประเภท
ของหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุนในประเทศนี้ ซึง่มคีุณสมบตัติามหลกัเกณฑท์ี่
ครบถว้น ดงันี้ 

1.1  ไม่มขีอ้ก าหนดหรอืเงื่อนไขทีท่ าใหผู้ล้งทุนมภีาระผูกพนัมากกว่ามลูค่าเงนิลงทุนในตราสาร 

1.2  สามารถเปลีย่นมอืได ้ (รวมถงึกรณีทีเ่ป็น B/E P/N หรอื SN ทีม่เีงื่อนไขหา้มเปลีย่นมอืแต่กองทุนไดด้ าเนินการใหม้ี
การรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารทีก่ฎหมายก าหนด หรอืมเีงื่อนไขใหก้องทุนสามารถขายคนืผูอ้อก
ตราสารได)้  

1.3  มขีอ้มลูเกีย่วกบัตราสารทีถู่กตอ้งครบถว้นและมกีารปรบัปรุงเป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอ ซึง่ บลจ. สามารถเขา้ถงึได้
เพื่อน ามาประกอบการพจิารณาตดัสนิใจลงทุนไดอ้ย่างสม ่าเสมอ และมขีอ้มลูราคาทีส่ะทอ้นมลูค่ายุตธิรรม โดยขอ้มลู
ดงักล่าวตอ้งอา้งองิจากแหล่งขอ้มลูทีเ่ชื่อถอืไดซ้ึง่จดัท าตามหลกัวชิาการอนัเป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล 

2.  คุณสมบตัแิละหลกัเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิม่เตมิจากทีก่ าหนดในขอ้ 1. 

2.1  ในกรณีทีเ่ป็นการลงทุนใน B/E หรอื P/N ทีอ่อกตราสารดงักล่าวเพื่อช าระหนี้การคา้  B/E หรอื P/N ดงักล่าวตอ้งมี
การรบัอาวลัหรอืรบัรองโดยบุคคลดงันี้  

2.1.1  ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  

2.1.2  ธนาคารออมสนิ  

2.1.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

2.1.4  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

2.1.5  ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

2.1.6  ธนาคารเพื่อการสง่ออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  

2.1.7  ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย  

2.1.8  สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 2.1.1 - 2.1.7 

ทัง้นี้ การอาวลัหรอืการรบัรองดงักล่าวตอ้งเป็นการอาวลัหรอืการรบัรองผูส้ ัง่จ่ายหรอืผูอ้อกตัว๋ ทัง้จ านวนรวมถงึ
ดอกเบีย้ (ถา้ม)ี ตามทีร่ะบุไวใ้น B/E หรอื P/N ดว้ย 

2.2  การลงทุนใน SN ตอ้งเป็นไปตามเงื่อนไขเพิม่เตมิดงันี้ 

2.2.1 SN มกีารจ่ายผลตอบแทนโดยอา้งองิกบั underlying ประเภทเดยีวกบั underlying ของ derivatives ตามทีร่ะบุ
ในส่วนที ่6 ขอ้ 1    
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2.2.2 หากการลงทุนใน SN จะมผีลท าใหก้องทุนตอ้งรบัมอบทรพัยส์นิใด ๆ ทรพัยส์นินัน้ ตอ้งเป็นทรพัยส์นิทีก่องทุน
สามารถลงทุนได ้ เวน้แต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึง่ก าหนดโดย International Swaps and Derivatives 
Association (ISDA) และเป็นทรพัยส์นิทีส่ามารถเปลีย่นมอืได ้โดยก่อนการลงทุน บลจ. ตอ้งจดัใหม้กีาร
เปิดเผยขอ้มลูเกี่ยวกบัการลงทุนทีอ่าจท าใหก้องทุนตอ้งรบัมอบทรพัยส์นิดงักล่าวไว้ในหนังสอืชีช้วนดว้ย 

2.2.3 ในกรณีทีเ่ป็น SN ซึง่มขีอ้ก าหนดหา้มเปลีย่นมอื ผูอ้อก SN ตอ้งยนิยอมใหก้องทุนสามารถไถ่ถอน SN ดงักล่าว
ก่อนครบอายุ เมื่อ บลจ. รอ้งขอได ้

2.2.4 ในกรณีทีเ่ป็น SN ซึง่เสนอขายในประเทศ  บลจ. ตอ้งด าเนินการจดัใหม้ขีอ้ตกลงกบัผูอ้อก SN ดงัต่อไปนี้ก่อน
การลงทุน 

2.2.4.1 ใหผู้อ้อก SN ค านวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมของ SN ไปยงั TBMA ทุกวนัที ่15 และวนัสุดทา้ยของแต่
ละเดอืน  ทัง้นี้ ในกรณีทีว่นัดงักล่าวเป็นวนัหยุดท าการของ บลจ.ใหค้ านวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรม
ภายในวนัท าการถดัไป   

2.2.4.2 ในกรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ทีส่่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมนัียส าคญั ใหผู้อ้อก SN ค านวณและแจง้
มลูค่ายุตธิรรมของ SN ไปยงั TBMA ทนัท ี

ความในวรรคหนึ่งไม่น ามาใชบ้งัคบักบักรณีทีเ่ป็น SN ซึง่ขึน้ทะเบยีนกบั TBMA และมกีารเสนอขาย
ตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการขออนุญาตและการ
อนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหนี้ทีอ่อกใหม่ 

 2.2.5 ในกรณีทีเ่ป็น SN ซึง่เสนอขายในต่างประเทศ  ตอ้งปรากฎว่า SN นัน้มรีาคาปรากฏในระบบขอ้มลูทีน่่าเชื่อถอื
ไดซ้ึง่เป็นทีย่อมรบัโดยทัว่ไปของธรรมเนียมปฏบิตัสิากล และ บลจ. ตอ้งด าเนินการจดัใหม้ขีอ้ตกลงกบัผูอ้อก 
SN ดงัต่อไปนี้ก่อนการลงทุน 

2.2.5.1 ใหผู้อ้อก SN ส่งราคาทีเ่ป็นมลูค่ายุตธิรรมของ SN ซึง่เกดิจากวธิกีารค านวณ เดยีวกบัทีใ่ชใ้นการ
ค านวณราคาทีแ่สดงในระบบขอ้มูลทีน่่าเชื่อถอืดงักล่าว ให ้บลจ. ทุกวนัที ่15 และวนัสุดทา้ยของแต่ละ
เดอืน  ทัง้นี้ ในกรณีทีว่นัดงักล่าวเป็นวนัหยุดท าการของ บลจ. ใหค้ านวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรม 
ภายในวนัท าการถดัไป 

2.2.5.2 ในกรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ทีส่่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมนีัยส าคญั ใหผู้อ้อก SN ส่งราคาทีเ่ป็น
มลูค่ายุตธิรรมของ SN มายงั บลจ. ทนัท ี

               ส่วนท่ี 2 :  ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย Property    

       ตอ้งมคีุณสมบตัแิละหลกัเกณฑใ์นการลงทุนดงันี้ 
       กรณีเป็นหน่วยท่ีการออกอยู่ภายใต้บงัคบักฎหมายไทย 

1.1  กรณีเป็นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property 

1.1.1  มคีุณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทุนเชน่เดยีวกบัขอ้ก าหนดส าหรบัตราสาร TS ในส่วนที ่1 ขอ้ 
1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3 

1.1.2  ในกรณีที่กองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF  MF ดงักล่าวต้องมนีโยบายการลงทุนดงันี้ (ไม่ใช้กบัการ
ลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองค าทีล่งทุนในทองค าแท่ง)  

1.1.2.1  มกีารลงทุนในทรพัยส์นิซึง่เป็นประเภทและชนิดเดยีวกบัทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้

1.1.2.2  มกีารลงทุนในทรพัย์สนิเมื่อใช้วธิคี านวณตามสดัส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์
single entity limit ของกองทุนนัน้ 

1.1.2.3  มกีารลงทุนในทรพัย์สนิเมื่อใชว้ธิคี านวณตามสดัส่วน (pro rata) แล้วไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์
product limit ส าหรบัทรพัยส์นิทีเ่ป็น SIP ของกองทุนนัน้  

1.1.2.4  มกีารลงทุนใน derivatives ทีเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์global exposure limit ของกองทุนนัน้ 

1.1.3  ในกรณีทีก่องทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF  MF ดงักล่าวตอ้งไม่ใชก่องทุนรวมฟีดเดอร ์ 
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                1.2  กรณเีป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากทีก่ าหนดในส่วนที ่2 ขอ้ 1.1 

1.2.1  มคีุณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดยีวกบัขอ้ก าหนดส าหรับตราสาร TS ในส่วนที ่1 ข้อ 
1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3 

1.2.2  จดทะเบยีนซื้อขายใน SET 

ส่วนท่ี 3 :  ทรพัยสิ์นประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก  

ตอ้งเป็นเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากของผูร้บัฝาก ดงันี้ 

1. ธนาคารพาณิชย ์บรษิทัเงนิทุน หรอื บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  

2. ธนาคารออมสนิ  

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

5. บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั  

6. ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  

8. ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย  

9. สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 

  10. สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 1 – 9 

ส่วนท่ี 4 :  ธรุกรรมประเภทการซ้ือโดยมีสญัญาขายคืน (Reverse Repo) 

การลงทุนใน Reverse Repo ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงันี้ 

1. คู่สญัญา  ตอ้งเป็นนิตบิุคคลดงันี้ทีส่ามารถเขา้เป็นคู่สญัญาใน Reverse Repo ไดต้ามกฎหมายไทย 

1.1 ธนาคารพาณิชย์ 

1.2  บรษิทัเงนิทุน 

1.3  บรษิทัเครดติฟองซเิอร์ 

1.4  บรษิทัหลกัทรพัย์ 

1.5  บรษิทัประกนัภยั 

1.6  ธนาคารแห่งประเทศไทย 

1.7  กองทุนฟ้ืนฟู 

1.8  นิตบิุคคลทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 

1.9  ส่วนราชการและรฐัวสิาหกจิตามกฎหมายว่าดว้ยวธิกีารงบประมาณ 

2. ตราสารทีใ่ชใ้นการท า Reverse Repo ตอ้งเป็นตราสาร ดงันี้ 

2.1  ตราสารภาครฐัไทยและตราสารภาครฐัต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครฐัต่างประเทศต้องม ีCredit Rating อยู่ใน
อนัดบั Investment Grade  

2.2  B/E P/N บตัรเงนิฝาก ศุกูก หรอืหุน้กู้ระยะสัน้ ที ่ธนาคารพาณิชย์ บรษิทัเงนิทุน หรอืธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้
ขึน้ เป็นผูม้ภีาระผกูพนั ซึง่มอีายุคงเหลอืไม่เกนิ 1 ปี 

2.3 B/E หรอื P/N ที ่TSFC เป็นผูอ้อก ทีม่กี าหนดวนัใชเ้งนิตามตัว๋ไม่เกนิ 270 วนันับแต่วนัออกตัว๋ และเป็นตัว๋ทีถ่งึก าหนด
ใชเ้งนิเมื่อทวงถามหรอืเมื่อไดเ้หน็ 

2.4 B/E P/N หรอืศุกูก ทีม่อีายุไม่เกนิ 90 วนันับแต่วนัทีอ่อก ซึง่ม ีCredit Rating อย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 
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2.4.1 ม ีIssuer Rating หรอื Issuer Rating อยู่ในอนัดบัแรก โดยกรณีที่เป็น Issuer Rating ต้องเป็น Credit Rating 
ทีไ่ดม้าจากการจดั Credit Rating ระยะสัน้ดว้ย 

2.4.2 ม ีGuarantor Rating อยู่ในอนัดบั Investment Grade  

2.5  ตราสารหนี้ซึ่งมอีายุคงเหลอืไม่เกนิ 1 ปี ทีข่ ึ้นทะเบยีนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ หรอื ที่มขีอ้มูลราคาทีน่่าเชื่อถอืและ
อา้งองิไดซ้ึง่มกีารเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดงักล่าวตอ้งม ีCredit Rating อย่างใดอย่างหนึ่ง ดงันี้ 

2.5.1 ม ีCredit Rating ระยะสัน้อยู่ใน 2 อนัดบัแรก หรอื Credit Rating ระยะยาวที่เทยีบเคียงได้กบั Credit Rating 
ระยะสัน้ดงักล่าวตามที ่CRA ไดเ้ปรยีบเทยีบไว ้ 

2.5.2 ม ีCredit Rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อนัดบัแรก 

2.6  ตราสารหนี้ซึ่งมอีายุคงเหลอืไม่เกนิ 1 เดอืนที่ขึ้นทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ หรอื ที่มขี้อมูลราคาทีน่่าเชื่อถือ
และอา้งองิไดซ้ึง่มกีารเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดงักล่าวตอ้งม ีCredit Rating อย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

2.6.1 ม ีCredit Rating ระยะสัน้อยู่ใน 3 อนัดบัแรก หรอื Credit Rating ระยะยาวที่เทยีบเคียงได้กบั Credit Rating 
ระยะสัน้ดงักล่าวตามที ่CRA ไดเ้ปรยีบเทยีบไว ้ 

2.6.2 ม ีCredit Rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อนัดบัแรก 

2.7   ทรพัยส์นิอื่นตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

3. ระยะเวลาการรบัช าระหนี้ของ Reverse Repo ตอ้งไม่เกนิ 90 วนั  

4. ขอ้ก าหนดเพิม่เตมิทีบ่รษิทัจดัการตอ้งปฏบิตัสิ าหรบัการลงทุนใน Reverse Repo  

4.1   ตอ้งใชส้ญัญามาตรฐานตามทีก่ าหนดโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market Association) หรอื TSFC 

4.2   หา้มน าหลกัทรพัย์หรอืตราสารทีซ่ื้อไปขายหรอืโอนต่อ เวน้แต่เขา้ลกัษณะดงันี้ 

4.2.1 เป็นการขายหรอืโอนตามขอ้ก าหนดใน Reverse Repo ดงักล่าว 

4.2.2 เป็นการขายตาม Repo ที่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ว่าด้วย
หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวธิกีารในการกู้ยมืเงนิในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพนัแก่ทรพัย์สนิของ
กองทุนรวม 

4.3   มลูค่าของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ื้อ ณ วนัเริม่ตน้สญัญา ตอ้งมมีลูค่าเป็นไปตามสมการการค านวณตามวธิกีาร ดงันี้  

มลูค่าของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ื้อ > (ราคาซื้อ x (1 + Discount Rate)) 

ทัง้นี้ ราคาซื้อ = ราคาทีก่องทุนช าระใหแ้ก่คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งเป็นค่าซื้อหลกัทรพัย ์หรอืตราสารตาม  

Reverse Repo 

4.4   การด ารงมลูค่าของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ื้อ ณ สิน้วนั ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ดงันี้  

4.4.1 มลูค่าของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ื้อ > (มลูค่า Reverse Repo x (1 + Discount Rate)) 

4.4.2 ในกรณีที่มูลค่าหลักทรพัย์หรอืตราสารที่ซื้อ ณ สิ้นวนั ไม่เป็นไปตามสมการใน (1) บรษิัทจดัการต้องเรยีกให้
คู่สญัญาโอนกรรมสทิธิใ์นเงนิ หรอืหลกัทรพัย์หรอืตราสารทีส่ามารถใช้ในการท า Reverse Repo ให้แก่กองทุน 
เพื่อให้มูลค่ารวมของหลกัทรพัย์หรือตราสารที่ซื้อและทรพัย์สินที่โอนมาดงักล่าวเป็นไปตามวธิีการดงักล่าว 
ภายในวนัท าการถดัจากวนัทีมู่ลค่าหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ื้อลดลงกว่าสมการใน ขอ้ 4.4 (1) เวน้แต่เป็นกรณี
ตามขอ้ 4.4 (3) 

4.4.3 ในกรณีทีผ่ลลพัธต์ามสมการใน ขอ้ 4.4 (1) แสดงผลว่ามูลค่าของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ื้อ ณ สิ้นวนั มมีูลค่า
น้อยกว่ามูลค่า Reverse Repo x (1 + Discount Rate) เป็นจ านวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของ
ราคาซื้อ แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า และมกีารก าหนดเรื่องดงักล่าวไว้ในสญัญาซึ่งได้ก าหนดโดยพิจารณาถึง
ปัจจยัความเสีย่งของคู่สญัญา (Counterparty Risk) แลว้ บรษิทัจดัการจะไม่ด าเนินการตามขอ้ 4.4 (2) กไ็ด ้

4.5  การค านวณมลูค่า Reverse Repo ตาม 4.4 ใหค้ านวณดงันี้ 

4.5.1 ค านวณจากราคาซื้อรวมกบัผลประโยชน์ทีก่องทุนพงึไดร้บัจาก Reverse Repo จนถงึวนัทีม่กีารค านวณ 
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4.5.2 ค านวณเป็นรายธุรกรรม หรือค านวณรวมเป็นยอดสุทธิของ Reverse Repo ทุกธุรกรรมที่กองทุนมีอยู่กับ
คู่สญัญารายเดยีวกนัและมขีอ้ตกลงก าหนดใหส้ามารถบงัคบัช าระหนี้ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ่งจากหลกัทรพัย์
หรอืตราสารทีซ่ื้อหรอืทรพัย์สนิทีโ่อนตาม 4.4.2 (ถา้ม)ี ของธุรกรรมทีเ่กดิจาก Reverse Repo รายการอื่นได ้

4.6   Discount Rate ที่ น าม าใช้ ใน ก ารค าน วณ  ต้ อ ง เป็ นก ารก าหนดขึ้ น โดยค านึ งถึ ง ปั จจัยค วาม เสี่ ย งข อ ง  
คู่สญัญา หลกัทรพัย ์หรอืตราสารทีซ่ื้อแลว้ 

ส่วนท่ี 5 :  ธรุกรรมประเภทการให้ยืมหลกัทรพัย ์(Securities Lending) ต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทุน     
                 ดงัน้ี 

1. คู่สญัญา ตอ้งมคีู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งเป็นผูไ้ดร้บัใบอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ SBLโดยในกรณีทีคู่่สญัญาดงักล่าวกระท าการใน
ฐานะตวัแทนของผูย้มื ผูย้มืตอ้งเป็นบุคคลดงันี้ทีส่ามารถประกอบธุรกจิหรอืด าเนินกจิการไดต้ามกฎหมายไทย 

1.1  ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกจิ SBL 

1.2  ธนาคารแห่งประเทศไทย 

1.3  กองทุนฟ้ืนฟู 

1.4  ธนาคารเพื่อการน าเขา้และการสง่ออกแห่งประเทศไทย 

1.5  ธนาคารพาณิชย์ 

1.6  บรษิทัเงนิทุน 

1.7  บรษิทัหลกัทรพัย์ 

1.8  บรษิทัประกนัชวีติ 

1.9  Non-Retail PF 

1.10  กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 

1.11  นิตบิคุคลอื่นตามทีส่ านักงานคณะกรรมการก าหนดเพิม่เตมิ 

2. หลกัทรพัยท์ีใ่หย้มื ตอ้งเป็นหลกัทรพัยท์ีอ่ยู่ในระบบรบัฝากหลกัทรพัยข์องศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์หรอืหลกัทรพัยท์ี ่
ธนาคารแห่งประเทศไทยท าหน้าทีเ่ป็นนายทะเบยีนหลกัทรพัย ์ 

3. การวางหรอืเรยีกหลกัประกนั บรษิทัจดัการตอ้งด าเนินการดงันี้ 

3.1 ด าเนินการให้มกีารวางหรอืเรยีกหลกัประกนัจากผูย้มืเพื่อเป็นประกนัการใหย้มืหลกัทรพัย์ โดยต้องเป็นหลกัประกนั
ดงันี้  

3.1.1 เงนิสด 

3.1.2 ตราสารภาครฐัไทย 

3.1.3 ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใช้เงนิ บตัรเงนิฝาก ศุกูก หรอืหุ้นกู้ระยะสัน้ ที่ ธนาคารพาณิชย์ บรษิัทเงนิทุน. หรอื
ธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผูม้ภีาระผกูพนั  

3.1.4 ตัว๋แลกเงนิ หรอื ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ที ่TSFC เป็นผู้ออก ทีม่กี าหนดวนัใช้เงนิตามตัว๋ไม่เกิน 270 วนันับแต่วนั
ออกตัว๋และเป็นตัว๋ทีถ่งึก าหนดใชเ้งนิเมื่อทวงถามหรอืเมื่อไดเ้หน็ 

3.1.5 ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใช้เงนิ หรอืศุกูก ที่มีอายุไม่เกิน 90 วนันับแต่วนัที่ออก ซึ่งมี Credit Rating อย่างใด
อย่างหนึ่งดงันี้ 

3.1.5.1 มี Issuer Rating หรือ Issuer Rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น Issuer Rating ต้องเป็น 
Credit Rating ทีไ่ดม้าจากการจดั Credit Rating ระยะสัน้ดว้ย 

3.1.5.2 ม ีGuarantor Rating อยู่ในอนัดบั Investment Grade  

3.1.6 ตราสารหนี้ทีม่ ีCredit Rating อยู่ในอนัดบั Investment Grade 

3.1.7 หนงัสอืค ้าประกนัที ่ธพ. เป็นผูอ้อกใหแ้ก่กองทุนเพื่อเป็นประกนัการคนืหลกัทรพัยใ์หแ้ก่กองทุน  
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3.1.8 หุน้จดทะเบยีนใน SET ทีม่รีายชื่ออยู่ในดชันี SET50 ทัง้นี้ ในกรณีทีก่องทุนไม่มนีโยบายการลงทุนในตราสาร
ทุน กองทุนจะรบัหลกัประกนัดงักล่าวไม่ได ้

3.1.9 หน่วยลงทุนของ MMF 

3.2   ด าเนินการให้กองทุนมกีรรมสทิธิห์รอืครอบครองหลกัประกันตาม 3.1 หรอืด าเนินการโดยวธิีอื่นซึ่งจะมผีลให ้บลจ. 
สามารถบงัคบัช าระหนี้เอาจากหลกัประกนัดงักล่าวไดโ้ดยพลนั 

3.3   หา้มน าหลกัประกนัตาม 3.1 ทีก่องทุนมกีรรมสทิธิไ์ปโอนหรอืขายต่อหรอืท าใหไ้ม่สามารถบงัคบัตามหลกัประกนันัน้
ได ้เวน้แต่เป็นการบงัคบัช าระหนี้ตามขอ้ตกลงในธุรกรรมการใหย้มืหลกัทรพัย ์นัน้เอง 

3.4   ด ารงมลูค่าหลกัประกนั ณ สิน้วนั ≥ 100% ของมลูค่าหลกัทรพัยท์ีใ่หย้มื 

3.5   ในกรณทีีห่ลกัประกนัเป็นเงนิสด ใหน้ าเงนิสดดงักล่าวไปลงทุนโดยทนัทใีนทรพัยส์นิดงันี้ 

3.5.1 เงนิฝากในธนาคารพาณิชย ์หรอืธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้  

3.5.2 บตัรเงนิฝากหรอื ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ดงันี้ 

3.5.2.1 บัตรเงนิฝาก หรอื ตัว๋สญัญาใช้เงนิ ที่ ธนาคารพาณิชย์ บรษิัทเงนิทุน หรือธนาคารที่มีกฎหมาย
เฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผูม้ภีาระผกูพนั 

3.5.2.2 ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มกี าหนดวนัใช้เงนิตามตัว๋ไม่เกิน 270 วนันับแต่วนัออกตัว๋ 
และเป็นตัว๋ทีถ่งึก าหนดใชเ้งนิเมื่อทวงถามหรอืเมื่อไดเ้หน็ 

3.5.2.3 ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ทีม่อีายุไม่เกนิ 90 วนันับแต่วนัทีอ่อก ซึง่ม ีCredit Rating อย่างหนึ่งอย่างใดดงันี้ 

3.5.2.3.1 มี Issuer Rating หรือ Issuer Rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น Issuer Rating 
ตอ้งเป็น Credit Rating ทีไ่ดม้าจากการจดั Credit Rating ระยะสัน้ดว้ย 

3.5.2.3.2 ม ีGuarantor Rating อยู่ในอนัดบั Investment Grade  

3.5.3 ตราสารภาครฐัไทย 

3.5.4 Reverse Repo ส าหรบัตราสารภาครฐัไทย  

4. ลกัษณะและสาระส าคญัของสญัญา ใหใ้ชส้ญัญาทีม่ลีกัษณะและสาระส าคญัของสญัญาตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ว่าดว้ยขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัระบบงาน สญัญายมืและใหย้มืหลกัทรพัย์และหลกัประกนั
ในธุรกรรมการยมืและใหย้มืหลกัทรพัย ์

ส่วนท่ี 6 :  ธรุกรรมประเภท Derivatives  ตามหลกัเกณฑก์ารลงทุน  

1. ประเภท Underlying Derivatives ทีก่องทุนจะเขา้เป็นคู่สญัญาไดต้้องม ีUnderlying อย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลายอย่าง ดงันี้ 

1.1  ทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้

1.2  อตัราดอกเบีย้ 

1.3  อตัราแลกเปลีย่นเงนิ 

1.4  เครดติ เช่น Credit Rating หรอื Credit Event เป็นตน้ 

1.5  ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์  ดัชนี เงินเฟ้อ ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 - 1.4 หรือ   
      1.7  

1.6  ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นดชันีตาม 1.5 

1.7  Underlying อื่นตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

ในกรณีที่ Derivatives อ้างอิงกบัราคาของ Underlying ข้างต้น ราคาที่อ้างองิดงักล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบนัหรอืราคาของ 
Derivatives เท่านัน้  ทัง้นี้ ราคาของ Underlying อื่นที่ไม่ใช่ดชันี หรอื Underlying ที่เป็นองค์ประกอบของดชันีดงักล่าว 
ตอ้งเป็นทีย่อมรบัอย่างกวา้งขวางและเปิดเผยไวอ้ย่างแพร่หลายดว้ย 

2. เงื่อนไขการลงทุน บลจ. จะด าเนินการลงทุนใน Derivatives ไดต้่อเมื่อ 
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2.1  กรณีกองทุนได้ระบุเกี่ยวกบัการลงทุนใน Derivatives และ Underlying ของ Derivatives ทีจ่ะลงทุนไวอ้ย่างชดัเจนใน
โครงการ 

2.2  เป็นการเขา้เป็นคู่สญัญาใน Derivatives อย่างใดอย่างหนึ่ง ดงันี้ 

2.2.1  Derivatives on organized Exchange 

2.2.2  OTC Derivatives ดงันี้ 

2.2.2.1   กรณีเป็น OTC Derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็น ธนาคารพาณิชย์. 
ธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ตวัแทนซื้อขาย Derivatives หรอืผูค้า้ Derivatives 

2.2.2.2   กรณีเป็น OTC Derivatives ในต่างประเทศ ตอ้งมคีู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งเป็นนิตบิุคคลทีไ่ดร้บัอนุญาต
ให้ประกอบธุรกิจ Derivatives ที่อยู่ภายใต้การก ากบัดูแลโดยหน่วยงานก ากบัดูแลด้านหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นสมาชกิสามญัของ IOSCO หรอืทีเ่ป็นสมาชกิของ WFE  

2.3  ในกรณีที่จะต้องมกีารช าระหนี้ด้วยการส่งมอบสนิคา้เมื่อ Derivatives สิ้นสุดลง สนิค้านัน้ต้องเป็นทรพัย์สนิทีก่องทุน
สามารถลงทุนได ้ทัง้นี้ ไมว่่ากองทุนจะเป็นผูม้สีทิธริบัมอบหรอืมหีน้าทีส่่งมอบสนิคา้นัน้กต็าม 

3. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิกรณี Underlying เป็นดชันี  

ในกรณีที ่Derivatives ม ีUnderlying เป็นดชันีตาม 1.7 – 1.8 ดชันีดงักล่าวตอ้งมลีกัษณะ ดงันี้ 

3.1  เป็นดชันีที่มกีารก าหนดวธิกีารค านวณไวอ้ย่างชดัเจน โดยมกีารระบุแหล่งขอ้มูลของ Underlying หรอืปัจจยัต่างๆ ที่
น ามาใช้ในการค านวณ และมกีารค านวณดชันีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดชันี ทัง้นี้ 
Underlying หรอืปัจจยัดงักล่าวตอ้งมกีารเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอสิระดว้ย 

3.2  เป็นดชันีทีม่ลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดงันี้ 

3.2.1  ดชันีทีม่กีารกระจายตวัอย่างเพยีงพอ โดยเป็นดชันีทีม่ลีกัษณะใดลกัษณะหนึ่ง ดงันี้ 

3.2.1.1  ดชันีทีอ่งคป์ระกอบแต่ละตวัมนี ้าหนัก ≤ 20% ของน ้าหนักทัง้หมด 

3.2.1.2  ดชันีทีอ่งคป์ระกอบตวัใดตวัหนึ่งมนี ้าหนัก ≤ 35% ของน ้าหนกัทัง้หมด 

ในกรณทีีเ่ป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองคป์ระกอบตวัอื่นตอ้งมนี ้าหนักไม่เกนิอตัราทีก่ าหนดในขอ้ 3.2.1.1  

การพิจารณาการกระจายน ้าหนักตามข้อ 3.2.1.1 และ ข้อ 3.2.1.2 ไม่ต้องน าองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับ
ทองค าหรอืน ้ามนัดบิมาพจิารณา 

3.2.2  ดัชนีที่มีองค์ประกอบทัง้หมดเป็นหรือเกี่ยวข้องกับทองค าหรือน ้ ามันดิบ หรือเป็นดัชนีราคาทองค าหรือ
น ้ามนัดบิ 

3.2.3  ดชันีอื่นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ทีเ่ป็นไปตามเงื่อนไขครบถว้น ดงันี้ 

3.2.3.1  เป็นดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นตราสารหรอืสญัญาทีก่องทุนสามารถลงทุนไดโ้ดยตรง 

3.2.3.2  เมื่ อค านวณ เงินลงทุ นตามสัดส่ วน  (Pro Rata) เสมือนหนึ่ ง ว่ากองทุ นลงทุ น ในตราส าร 
           หรือสัญญานั ้น โดยตรงแล้วได้ผลเป็น ไปตามหลักเกณฑ์  Single Entity Limit ของกองทุ น 
           นัน้ 

3.3  เป็นดชันีที่ไดร้บัการพฒันาโดยสถาบนัที่มคีวามน่าเชื่อถอืและท าหน้าทีไ่ดอ้ย่างอิสระจากบรษิัท ทัง้นี้ หากปรากฏว่า
สถาบนัดงักล่าวเป็นบรษิัทในเครอืของ บลจ.  บลจ. นัน้ต้องจดัให้มมีาตรการป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์
อย่างมปีระสทิธภิาพดว้ย 

3.4  มกีารแสดงดชันีนัน้ ๆ อย่างต่อเน่ืองเป็นประจ าทุกวนัท าการผ่านสื่อทีม่กีารเสนอขอ้มลูอย่างทนัเหตุการณ์ 

3.5  ในกรณทีีเ่ป็นดชันีกลุ่มสนิคา้โภคภณัฑ ์ดชันีดงักล่าวตอ้งค านวณจากตวัแปรอย่างหนึ่งอย่างใดหรอืหลายอย่างดงันี้ 

3.5.1  ราคาปัจจุบนั (Spot Price) หรอืราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Futures Price) ของสนิคา้โภคภณัฑ ์

3.5.2  ดชันีสนิคา้โภคภณัฑ์ทีค่ านวณจากราคาปัจจุบนัหรอืราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้าของสนิคา้โภคภณัฑ์สนิคา้ใด
สนิคา้หนึ่ง 
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3.5.3  ราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้าทีอ่า้งองิกบัดชันีสนิคา้โภคภณัฑต์ามขอ้ 3.5.2 

3.6  ในกรณีทีเ่ป็นดชันีเงนิเฟ้อ ดชันีดงักล่าวต้องค านวณโดยใชแ้หล่งขอ้มูลอ้างอิงจากรายงานของหน่วยงานราชการของ
ประเทศไทยหรอืต่างประเทศ หรอืค านวณจากราคาสนิคา้และบรกิารที ่บรษิทัจดัการแสดงใหเ้หน็ไดว่้าวธิกีารค านวณ
ของผูพ้ฒันาดชันีดงักล่าวสามารถสะทอ้นอตัราเงนิเฟ้อไดอ้ย่างเหมาะสม 

4. หลกัเกณฑก์ารจดัใหม้ทีรพัยส์นิทีเ่พยีงพอต่อการช าระหนี้ตามภาระผูกพนั (Cover Rule) 

บรษิทัจดัการตอ้งจดัใหม้ทีรพัย์สนิของกองทุนทีม่คุีณภาพและมสีภาพคล่องในจ านวนทีเ่พยีงพอต่อภาระทีก่องทุนอาจต้อง
ช าระหนี้ตามข้อตกลงเมื่อ Derivatives สิ้นสุดลงไวต้ลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน Derivatives นัน้ และเป็นไปตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

5. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรบัการลงทุนทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อการลดความเสีย่ง 

ในกรณีที่บรษิัทจดัการ ลงทุนใน Derivatives ที่ Underlying ไม่ใช่สิ่งเดยีวกับทรพัย์สินที่จะลดความเสี่ยง การลงทุนใน 
Derivatives ดงักล่าวตอ้งเป็นไปตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

6. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรบัการลงทุนใน OTC Derivatives 

บรษิทัจดัการ ตอ้งจดัใหม้ขีอ้ตกลงใน OTC Derivatives ดงันี้ 

6.1  ให้คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งค านวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ Derivatives ให้บรษิัทจดัการทราบทุกวนัที่ 15 และวนั
สุดท้ายของแต่ละเดอืน ทัง้นี้ ในกรณีที่วนัดงักล่าวเป็นวนัหยุดท าการของ บลจ.  ให้ค านวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรม
ภายในวนัท าการถดัไป 

6.2  ในกรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ทีส่่งผลกระทบต่อราคาของ Derivatives อย่างมนีัยส าคญั ใหคู้่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งค านวณและ
แจง้มลูค่ายุตธิรรมของ Derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบทนัท ี

6.3  คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งยนิยอมใหม้กีารลา้งฐานะ Derivatives เมื่อบรษิทัจดัการรอ้งขอได ้

7. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรบัการเขา้เป็นคู่สญัญาใน Credit Derivatives บรษิทัจดัการตอ้งปฏบิตัติามเงื่อนไข ดงันี้ 

7.1  เขา้เป็นคู่สญัญาใน Credit Derivatives ไดเ้ฉพาะเพื่อการลดความเสีย่งเท่านัน้ 

7.2  เข้าเป็นคู่สญัญาได้เฉพาะ Credit Derivatives ที่มลีกัษณะของธุรกรรมหรอืเทยีบเคยีงกบัธุรกรรมอย่างหนึ่งอย่างใด 
ดงันี้ 

7.2.1  Credit Default Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกันความเสี่ยงด้านเครดิตที่ เกี่ยวข้องกับ
ความสามารถในการช าระหนี้ตาม Obligation ของผู้ผูกพันตาม Obligation นัน้ โดยคู่สญัญาที่อยู่ในฐานะ
ผู้ขายประกันความเสี่ยงมีภาระผูกพันที่จะต้องช าระเงินตามข้อตกลงซื้อประกนัความเสี่ยงเมื่อเกิด Credit 
Event ขึ้นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื้อประกันความเสี่ยงครบก าหนดทันที (ในกรณีที่ไม่เกิด Credit Event 
ขอ้ตกลงจะสิ้นสุดในวนัครบก าหนดตามปกต)ิ  ทัง้นี้ ไม่ว่า Obligation จะมเีพยีงรายการเดยีว (Single Name 
Credit Default Swap) หรอื Obligation มหีลายรายการซึ่งก าหนดใหผู้ข้ายประกนัความเสีย่งมหีน้าทีช่ าระหนี้
เมื่อเกิด Credit Event ขึ้นกบั Obligation รายการใดรายการหนึ่งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรอื
เมื่อเกดิ Credit Event ขึน้กบั Obligation รายการใดรายการหนึ่งในกลุ่ม Obligation ซึ่งจะมกีารช าระราคากนั
เฉพาะในส่วนของสนิทรพัย์รายนัน้ แต่ข้อตกลงจะครบก าหนดเมื่อเกิด Credit Event ขึ้นกบั Obligation ทุก
รายการในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap) 

7.2.2  Total Rate of Return Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกันความเสี่ยงของสินทรพัย์อ้างอิงที่เกิด
จากการลดลงของผลตอบแทนที่จะไดร้บัจากสนิทรพัย์อ้างอิง โดยผูข้ายประกนัความเสีย่งมภีาระผูกพนัที่จะ
จ่ายผลตอบแทนในอตัราคงที่หรอือตัราลอยตวัที่อ้างอิงกบัอตัราดอกเบี้ยตามที่จะตกลงกนั และส่วนที่ลดลง 
(ถา้ม)ี ของมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยอ์า้งองิ เพื่อแลกกบัการทีผู่ซ้ื้อประกนัความเสีย่งจะโอนผลตอบแทนและ
ส่วนที่เพิ่มขึ้น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้กับผู้ขายประกันความเสี่ยง จนกว่าจะเกิด 
Credit Event หรอืครบก าหนดสญัญา (กรณีไม่เกดิ Credit Event) 
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7.3  ต้องใช้สญัญามาตรฐานตามที่ก าหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสญัญา
มาตรฐานอื่นตามทีส่ านักงานยอมรบั ซึง่มขีอ้ตกลงทีม่ลีกัษณะดงันี้ 

7.3.1  มีผลใช้บังคบัได้ตามกฎหมาย และไม่ขดัหรอืแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรพัย์และตลาดหลักทรัพย์หรือ
กฎหมายอื่น 

7.3.2  ไมม่ขีอ้ก าหนดทีท่ าใหส้ทิธทิีก่ าหนดไวใ้นตราสารแห่งหนี้หรอืสญัญาซื้อขายล่วงหน้าที ่Credit Derivatives นัน้
อา้งองิเสื่อมเสยีไป 

7.3.3  ไม่มขีอ้ก าหนดใหก้องทุนตอ้งชดใชค้วามเสยีหายใหแ้ก่คู่สญัญา 

ส่วนท่ี 7 :   ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย private equity   

การลงทุนในหน่วย private equity ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งันี้ 

กรณีทีเ่ป็นการลงทุนเพื่อกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนที่มใิช่รายย่อยหรอืกองทุนส ารองเลี้ยงชพี ให ้
บลจ. ลงทุนในหน่วย private equity ที่มคีุณสมบตัิและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์  ในการลงทุนเช่นเดยีวกบัข้อก าหนดส าหรบั
ตราสาร TS ในส่วนที ่1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3 

ในกรณีกองทุนรวมเขา้ผูกพนัตามขอ้ตกลงกบักจิการเงนิร่วมลงทุน (private equity) ให ้บลจ.ลงทุนในหน่วย private equity 
ได ้โดยตอ้งไม่มขีอ้ก าหนดหรอืเงื่อนไขทีท่ าใหผู้ล้งทุนเขา้ผกูพนัมากกว่าขอ้ตกลงจ านวนเงนิขัน้ต ่าทีจ่ะลงทุน 

 3. ตารางสรปุอตัราส่วนการลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืนของกองทุนรวม : 

หน่วย private equityบรษิทัจดัการจะลงทุนหรอืมไีวซ้ึง่หลกัทรพัย ์หรอืทรพัยส์นิอื่น หรอืหาดอกผลโดยวธิอีื่นเพื่อเป็นทรพัยส์นิของ
กองทุนรวม ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดดงัต่อไปนี้ ในกรณีที่
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลีย่นแปลงอตัราส่วนการลงทุน บรษิทัจดัการจะลงทุนใหเ้ป็นไปตามประกาศทีแ่ก้ไขดว้ย 

ส่วนท่ี 1 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามผู้ออกทรพัยสิ์นหรือคู่สญัญา (Single Entity Limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
1 ตราสารภาครฐัไทย ไม่จ ากดัอตัราส่วน 
2 ตราสารภาครฐัต่างประเทศ  

2.1  กรณีม ีCredit Rating อยู่ใน 2 อนัดบัแรกขึน้ไป 
 

ไม่จ ากดัอตัราส่วน 
2.2  กรณีม ีCredit Rating อยู่ในระดบั Investment Grade  
      แต่ต ่ากว่า 2 อนัดบัแรก 

ไม่เกนิ 35% 

3 หน่วย CIS ตามทีร่ะบุในขอ้ 1 ส่วนที ่2 ขอ้ 1 หรอืขอ้ 2 ส่วนที ่2 ขอ้ 1 ไม่จ ากดัอตัราส่วน 
4 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากทีผู่ร้บัฝากหรอืผูอ้อกตราสารมลีกัษณะ

อย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 
4.1  ม ีCredit Rating อยู่ในระดบั Investment Grade   
4.2  เป็นธนาคารออมสนิ  ทัง้นี้ เฉพาะเงนิฝากหรอืตราสารทีร่ฐับาลเป็น

ประกนั  
 

ไม่เกนิ 20% 
(ห รือ ไม่ เกิ น  10%  เมื่ อ เป็ น ก ารล งทุ น ใน
ต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิล าเนาอยู่
ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ Credit Rating แบบ 
National Scale ซึ่งประเทศนัน้ต้องมี Sovereign 
Rating อยู่ในระดบัที ่Investment Grade)   

5 ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถ้วนดงันี้ 
5.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึง่หนี้กึง่ทุน ตราสารทีม่สีญัญาซื้อขายล่วงหน้า

แฝง (Structured Note) ทีผู่อ้อกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย หรอืสาขา
ของ ธพ. ต่างประเทศทีไ่ดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ ธพ. ในประเทศ
ไทย 

5.2  เป็นตราสารทีม่ลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 
      5.2.1  ผูอ้อกเป็นบรษิทัจดทะเบยีน 
      5.2.2  ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทัว่ไปโดยมรีายละเอยีด   

         ตามแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัย์ 

ไม่เกนิอตัราดงันี้ แล้วแต่อตัราใด 
จะสงูกว่า 
(1) 10% หรอื 
(2) น ้าหนักของตราสารทีล่งทุนใน   

 Benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
      5.2.3  ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กี าหนดวนัช าระ ≤ 397 วนั นับแต่วนัที ่  

         ลงทุน ทีไ่ม่ไดม้ลีกัษณะตาม 5.2.1 หรอื 5.2.2 ผูม้ภีาระผูกพนั  
         ตามตราสารดงักล่าวตอ้งเป็นบุคคลดงันี้ 

               5.2.3.1 ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนั  
                   การเงนิ  

               5.2.3.2  ธนาคารออมสนิ  
               5.2.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 
               5.2.3.4  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
               5.2.3.5  บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั  
               5.2.3.6  ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาด และขนาดย่อมแห่ง  

                    ประเทศไทย  
               5.2.3.7  ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  
               5.2.3.8 ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 
               5.2.3.9 บล. 
5.3  เสนอขายในประเทศไทย  
5.4  ม ีCredit Rating อยู่ในระดบั Investment Grade 
5.5  ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กี าหนดวนัช าระหนี้ > 397 วนั นับแต่  

 วนัทีล่งทุน ตอ้งขึน้ทะเบยีนหรอือยู่ในระบบของ regulated   
 market 

6 ทรพัยส์นิดงันี้  
6.1   ตราสารทุนทีจ่ดทะเบยีนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลกัทรพัยส์ าหรบั

ผูล้งทุนทัว่ไปของ SET หรอืของตลาดซื้อขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ  
(แต่ไม่รวมถงึตราสารทุนทีผู่อ้อกตราสารอยู่ระหว่างด าเนินการแกไ้ข
เหตุทีอ่าจท าใหม้กีารเพกิถอนการเป็นหลกัทรพัยซ์ื้อขายใน SET 
หรอืในตลาดซื้อขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ) 

6.2   ตราสารทุนทีอ่อกโดยบรษิทัทีจ่ดัตัง้ขึน้ไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรอื
กฎหมายต่างประเทศ ซึง่หุน้ของบรษิทัดงักล่าวซื้อขายในกระดานซื้อ
ขายหลกัทรพัยส์ าหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ SET หรอืของตลาดซื้อขาย
หลกัทรพัยต์่างประเทศ (แต่ไม่รวมถงึบรษิทัทีอ่ยู่ระหว่างด าเนินการ
แกไ้ขเหตุทีอ่าจท าใหม้กีารเพกิถอนหุน้ออกจากการซื้อขายใน SET 
หรอืในตลาดซื้อขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ) 

6.3   หุน้ทีอ่ยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบยีนซื้อขายตาม 6.1 
6.4   ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถ้วนดงันี้  

6.4.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารหนี้กึ่งหนี้กึง่ทุน SN ทีผู่อ้อกจดัตัง้ขึน้
ตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนัน้ในต่างประเทศ 
หรอืผูอ้อกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวม
สาขาของ ธพ. ต่างประเทศทีไ่ดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ 
ธพ. ในประเทศไทย) หรอืเป็นตราสาร Basel III 

6.4.2   ม ีCredit Rating อยู่ในระดบั Investment Grade  
6.4.3  เป็นตราสารทีม่ลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

6.4.3.1 ผูอ้อกเป็นบรษิทัจดทะเบยีนใน SET หรอืในตลาดซื้อ
ขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ 

ไม่เกนิอตัราดงันี้ แล้วแตอ่ตัราใดจะสงูกว่า 
(1) 10% หรอื 
(2) น ้าหนกัของทรพัยส์นิทีล่งทุนใน 

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

รายละเอยีดตามแบบ filing 
6.4.3.3  ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กี าหนดวนัช าระหนี้ ≤ 397 

วนั นับแต่วนัทีล่งทุน และไม่ไดม้ลีกัษณะตาม 
6.4.3.1 หรอื 6.4.3.2 ผูม้ภีาระผกูพนัตามตราสาร
ดงักล่าวตอ้งบุคคลดงันี้ 
6.4.3.3.1 บุคคลตามขอ้ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 
6.4.3.3.2 สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศทีป่ระเทศ

ไทยเป็นสมาชกิ 
6.4.3.3.3 สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะ

ท านองเดยีวกบับุคคล ตามขอ้ 6.4.3.3.1 
– 6.4.3.3.3 

6.5  ใบส าคญัแสดงสทิธอินุพนัธ ์(Derivative Warrants) ทีม่ ีIssuer 
Rating อยู่ในระดบั Investment grade 

6.6  ธุรกรรมดงันี้ทีคู่่สญัญาม ีCredit Rating อยู่ในระดบั Investment 
Grade 
6.6.1 Reverse Repo 
6.6.2 OTC Derivatives 

6.7  หน่วย property ทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้ 
6.7.1 จดทะเบยีนซื้อขายหรอือยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบยีน

ซื้อขายในกระดานซื้อขายหลกัทรพัยส์ าหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ 
SETหรอืของตลาดซื้อขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ (แต่ไม่
รวมถงึหน่วยดงักล่าวทีอ่ยู่ระหว่างด าเนินการแกไ้ขเหตุทีอ่าจ
ท าใหม้กีารเพกิถอนหน่วยดงักล่าวออกจากการซื้อขายใน 
SET หรอืในตลาดซื้อขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ 

6.7.2 เป็นหน่วยของกองทุนทีไ่ม่ไดม้ลีกัษณะกระจายการลงทุนใน
กจิการโครงสรา้งพืน้ฐานอสงัหารมิทรพัย์หรอืสทิธกิารเช่า 
แลว้แต่กรณ ี(diversified fund) ตามแนวทางทีส่ านักงาน
ก าหนด 

6.8  หน่วย private equity ที่จดทะเบียนซื้อขายหรอือยู่ระหว่าง IPO เพื่อ
การจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์ส าหรบัผู้ลงทุน
ทัว่ไปของ SET หรอืของตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์ต่างประเทศ (แต่ไม่
รวมถึงหน่วย private equity ที่อยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไขเหตุที่อาจ
ท าให้มีการเพิกถอนหน่วยดงักล่าวออกจากการซื้อขายใน SET หรอื
ในตลาดซื้อขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ) 

6.9 หน่วย CIS ตามที่ระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที่ 2 ข้อ 2 ที่จดทะเบียนซื้อ
ขายหรอือยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อ
ขายหลกัทรพัย์ ส าหรบัผู้ลงทุนทัว่ไปของ SET หรอืของตลาดซื้อขาย
หลักทรพัย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่าง
ด าเนินการแก้ไขเหตุทีอ่าจท าใหม้กีารเพกิถอนหน่วยดงักล่าวออกจาก
การซื้อขายใน SET หรอืในตลาดซื้อขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ) 

7 หน่วย infra หรอืหน่วย property ของกองทุนทีม่ลีกัษณะกระจายการลงทุนใน ไม่จ ากดัอตัราส่วน 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
กจิการโครงสรา้งพืน้ฐาน อสงัหารมิทรพัย ์หรอืสทิธกิารเช่าแลว้ แต่กรณี 
(diversified fund) ตามแนวทางทีส่ านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด และมลีกัษณะ
ตาม 6.7.1 

8 ทรพัยส์นิอื่นนอกเหนือจากทีร่ะบุในขอ้ 1 - ขอ้ 7 (SIP) รวมกนัไม่เกนิ 5% 

หมายเหตุ : ในกรณีทรพัยส์นิดงันี้ ไม่มขีอ้ก าหนดเกีย่วกบั single entity limit ของผูร้บัฝาก ผูอ้อกตราสาร หรอืคู่สญัญาแลว้แต่กรณี 

1. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพื่อการด าเนินงานของ MF 

2. Derivatives on Organized Exchange 

ส่วนท่ี 2 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามกลุ่มกิจการ(Group Limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
1 การลงทุนในทรพัยส์นิของบรษิทัทุกบรษิทัทีอ่ยู่ในกลุ่มกจิการเดยีวกนั

หรอืการเขา้เป็นคู่สญัญาในธุรกรรมทางการเงนิ 
กบับรษิทัดงักล่าว  
      
 

ไม่เกนิอตัราใดอตัราหนึ่งดงันี้ แล้วแต่ 
อตัราใดจะสงูกว่า 
(1)  25% หรอื 
(2)  น ้าหนักของทรพัยส์นิทีล่งทุนใน Benchmark     
      + 10%  

หมายเหตุ : ในกรณีทรพัยส์นิดงันี้ ไม่มขีอ้ก าหนดเกีย่วกบั group limit 

1. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทุน 

2. Derivatives on Organized Exchange 

ส่วนท่ี 3 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามประเภททรพัยสิ์น (Product Limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
1 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก B/E หรอื P/N ทีน่ติบิุคคลตาม

กฎหมายไทย (ไม่รวมถงึสาขาในต่างประเทศของนิตบิุคคลดงักล่าว) เป็น
ผูอ้อก ผูส้ ัง่จ่าย หรอืคู่สญัญา ดงันี้ 
1.1  ธนาคารหรอืสถาบนัการเงนิทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 
1.2  ธพ. 
1.3  บง. 
1.4  บค. 
1.5  บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั 
(ไม่รวมถงึเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากทีม่วีตัถุประสงค์เพื่อการ
ด าเนินงานของกองทุน และทรพัย์สนิทีก่องทุนไดร้บัโอนกรรมสทิธิม์าจาก
คู่สญัญาตาม Reverse Repo หรอื Securities Lending  หรอื Derivatives)  

-  ทุกประเภทรวมกนัไม่เกนิ 45% เฉลีย่ในรอบปี
บญัช ีเวน้แต่เป็น MF ทีม่อีายุโครงการ < 1 ปี ให้
เฉลีย่ตามรอบอายุกองทุน  

-  อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บักองทุนทีอ่ายุโครงการ หรอื
อายุสญัญาคงเหลอื ≤ 6 เดอืน  ทัง้นี้ เฉพาะ
กองทุนทีม่อีายุทัง้โครงการหรอื อายุทัง้สญัญา ≥ 
1 ปี  

2 ทรพัยส์นิดงันี้ 
2.1   B/E P/N หรอื ตราสารทีม่สีญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured 

Note) ทีม่เีงื่อนไขหา้มเปลีย่นมอืแต่กองทุนไดด้ าเนินการใหม้กีาร
รบัโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารทีก่ฎหมายก าหนด 
หรอืมเีงื่อนไขใหก้องทุนสามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได้ 

2.2   SN (แต่ไม่รวมถงึ SN ซึง่จดทะเบยีนกบั TBMA และมกีารเสนอ
ขายตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุนว่าดว้ยการขออนุญาตละการอนุญาตใหเ้สนอขายตราสาร
หนี้ทีอ่อกใหม่) 

2.3   เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากทีม่รีะยะเวลาการฝากเกนิ 12 

รวมกนัไม่เกนิ 25% 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
เดอืน  

2.4   total SIP ตามขอ้ 7 ของส่วนนี้ แต่ไม่รวมถงึตราสารหนี้ ตราสารกึง่
หนี้กึง่ทุน ทีม่ลีกัษณะครบถ้วนดงันี้ 
2.4.1 มลีกัษณะตาม 6.4.3 ของขอ้ 6 ในส่วนท ี1 : อตัราส่วนการ

ลงทุนทีค่ านวณตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรอืคู่สญัญา (single 
entity limit) 

2.4.2 ม ีcredit rating อยู่ในระดบัต ่ากว่า investment grade หรอืไม่
ม ีcredit rating 

3 หน่วย Property ไม่เกนิ 15% 
4 หน่วย Infra ไม่เกนิ 20% 
5 Reverse Repo ไม่เกนิ 25% 
6 Securities Lending ไม่เกนิ 25% 
7 ตราสารดงันี้ (Total SIP) 

7.1 ทรพัยส์นิตามขอ้ 8 ในส่วนท1ี : อตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามผู้
ออกทรพัยส์นิหรอืคู่สญัญา (single entity limit) 

7.2 ตราสารหนี้ ตราสารกึง่หนี้กึง่ทุน หรอื Basel lll ทีม่อีนัดบัความ
น่าเชื่อถอืทีต่วัตราสารและ/หรอืผูอ้อกตราสารทีต่ ่ากว่าทีส่ามารถ
ลงทุนได ้(non-investment grade / unrated) 

รวมกนัไม่เกนิ 15% 
 

หมายเหตุ : ส าหรบัการลงทุนในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพื่อการด าเนนิงานของกองทุนไม่มขีอ้ก าหนด 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน 
8 Derivatives ดงันี้ 

8.1 Hedging Limit : การเขา้ท า
ธุรกรรม Derivatives ทีม่ี
วตัถุประสงคเ์พื่อการลด
ความเสีย่ง 

ไม่เกนิมลูค่าความเสีย่งทีม่อียู่  

8.2 Non-Hedging Limit : การ
เขา้ท าธุรกรรม Derivatives 
ทีม่ใิช่เพื่อการลดความเสีย่ง 

Global Exposure Limit 
8.2.1  กรณีกองทุนไม่มีการลงทุนแบบซบัซอ้น จ ากดั Net Exposure ทีเ่กดิจากลงทุนใน 

Derivatives โดยตอ้งไม่เกนิ 100% ของ NAV 
8.2.2  กรณีกองทุนมีการลงทุนแบบซบัซอ้น จ ากดั net exposure ทีเ่กดิจากการ ลงทุนใน 

Derivatives โดยมลูคา่ความเสยีหายสงูสุด (value-at-risk : VaR) ของกองทุนตอ้ง
เป็นดงันี้ 
(1)  absolute VaR ≤ 20% ของ NAV  
(2)  relative VaR ≤ 2 เท่าของ VaR ของ benchmark 

หมายเหตุ: “การลงทุนแบบซบัซอ้น”  หมายความว่า  การลงทุนในสญัญาซื้อขายลว่งหน้าทีม่ี
กลยทุธแ์บบซบัซอ้น (complex strategic Investment) หรอื 
การลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้าทีม่คีวามซบัซอ้น (exotic Derivatives) 
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ส่วนท่ี 4 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามความมีส่วนไดเ้สียในกิจการท่ีลงทุน (Concentration Limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน  
1 หุน้ของบรษิทัรายใดรายหนึ่ง กรณีทีเ่ป็นการลงทุนของ MF  

 ทุกกองทุนรวมกนัภายใต้การจดัการของ บลจ. รายเดยีวกนัตอ้งมจี านวนหุน้
ของบรษิทัรวมกนั < 25% ของจ านวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทันัน้  

2 ตราสารหนี้ ตราสารกึง่หนี้กึง่ทุน ตราสาร 
Basel III และศุกูกของผูอ้อกรายใดรายหนึ่ง  
(ไม่รวมถงึตราสารหนี้ภาครฐัไทยหรอืตราสาร
หนี้ภาครฐัต่างประเทศ) 

2.1 ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของมลูค่าหนี้สนิทางการเงนิ (financial liability) ของผูอ้อกตรา
สารรายนัน้ตามทีเ่ปิดเผยไวใ้นงบการเงนิส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชลี่าสุด 
ทัง้นี้ ในกรณีทีผู่อ้อกตราสารมหีนี้สนิทางการเงนิทีอ่อกใหม่ก่อนครบรอบ
ระยะเวลาบญัชถีดัไป และยงัไม่ปรากฏในงบการเงนิล่าสุด บลจ. อาจน ามลูค่า
หนี้สนิทางการเงนิดงักล่าวมารวมกบัมลูค่าหนี้สนิทางการเงนิตามงบการเงนิ
ล่าสุดดว้ยกไ็ดโ้ดยขอ้มลูหนี้สนิทางการเงนินัน้จะตอ้งเป็นขอ้มลูทีม่กีาร
เผยแพร่เป็นการทัว่ไป และ ในกรณีทีผู่อ้อกตราสารไม่มหีนี้สนิทางการเงนิ
ตามทีเ่ปิดเผยในงบการเงนิส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชลี่าสุด รวมถงึกรณียงัไม่
ครบก าหนดการจดัท างบการเงนิในครัง้แรกของผูอ้อกตราสาร ใหใ้ชอ้ตัราส่วน
ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของมลูค่าการออกและเสนอขายตราสารตามขอ้นี้ของผูอ้อก
รายนัน้เป็นรายครัง้  เวน้แต่ในกรณีทีผู่อ้อกตราสารไดม้กีารยื่นแบบ filing ใน
ลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ใหพ้จิารณาเป็นราย
โครงการ 

2.2 ในกรณีทีก่องทุนลงทุนในตราสารตามขอ้นี้โดยเป็นตราสารทีอ่อกใหม่และม ี
credit rating อยู่ในระดบัต ่ากว่า investment grade หรอืไม่ม ีcredit rating ให ้
บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้การจดัการของ บลจ. รายเดยีวกนัรวมกนัไม่
เกนิ 1 ใน 3 ของมลูค่าการออกและเสนอขายตราสารดงักล่าวเป็นรายครัง้  เวน้
แต่กรณีทีผู่อ้อกตราสารไดม้กีารยื่นแบบ filing ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond 
issuance program) ใหพ้จิารณาเป็นรายโครงการ (อตัราส่วนตาม 2.2 ไมใ่ช้
กบักรณีเป็นตราสารทีอ่อกโดยบุคคลดงันี้) 
1. ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ 
2. ธนาคารออมสนิ 
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
5. บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั 
6. ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม แห่งประเทศไทย 
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย 
8. ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 
9. บล. 
10.สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 
11.สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบับุคคลตาม 1. – 9.) 

3 
 
 
 
 

หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย CIS ทัง้หมดของ MF หรอืกองทุน CIS 
ต่างประเทศทีอ่อกหน่วยนัน้ อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บัการลงทุนดงันี้ 
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนทีม่ลีกัษณะครบถ้วนดงันี้ โดยไดร้บัความ

เหน็ชอบจากส านักงาน 
(1.1) มขีนาดเลก็ 
(1.2) จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมอีายุไม่เกนิ 2 ปี 
(1.3) เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน  
4 หน่วย Infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย Infra ทัง้หมดของกองทุน Infra ทีอ่อกหน่วยนัน้  

เวน้แต่เป็นหน่วย Infra ของกองทุนทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้ โดยไดร้บัความ
เหน็ชอบจากส านักงาน  
(1)  มขีนาดเลก็  
(2)  จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมอีายุไม่เกนิ 2 ปี 
(3)  เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 

5 หน่วย Property ของกองทุนใด 
กองทนุหนึ่ง 

ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย Property ทัง้หมดของกองทุน Property ทีอ่อก
หน่วยนัน้  เวน้แตเ่ป็นหน่วย Property ของกองทุนทีม่ลีกัษณะครบถ้วนดงันี้ โดย
ไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน  
(1)  มขีนาดเลก็  
(2)  จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมอีายุไม่เกนิ 2 ปี 
(3)  เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 

6 หน่วย private equity ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย private equity ทัง้หมดของกองทุน private 
equity 

“ทัง้นี้ การค านวณสดัส่วนตามนโยบายการลงทุนและอตัราส่วนการลงทุน ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  

เรื่องการลงทุนของกองทุน” 

หมายเหตุ: หนี้สนิทางการเงนิ (financial liability) ใหพ้จิารณาตามมาตรฐานการบญัชทีีผู่อ้อกตราสารดงักล่าวไดจ้ดัท างบการเงนิตาม
มาตรฐานการบญัชนีัน้ โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีก่ าหนดโดยคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบญัชตีามกฎหมายว่า
ดว้ยวชิาชพีบญัช ีหรอืมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่ป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล เช่น International FinancialReporting Standards 
(IFRS) หรอื United States  GenerallyAccepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นตน้ 

ส่วนท่ี 5 : การด าเนินการเม่ือทรพัยสิ์นท่ีลงทุนขาดคณุสมบติัหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุน 

1.  ในกรณีที่กองทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีก่ าหนด แต่ต่อมาทรพัย์สนิทีล่งทุนมคีุณสมบตัทิี่เปลี่ยนแปลงไปจนเป็นเหตุให้
ขาดคุณสมบตัใินการเป็นทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทุนไดอ้กีต่อไป บรษิทัจดัการตอ้งด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

(1)  จดัท ารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกบัชื่อ จ านวน อตัราส่วนการลงทุนและวนัที่ทรพัย์สนิขาดจดัส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ 
ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัทีเ่กดิกรณีดงักล่าว ตลอดจนจดัเกบ็ส าเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 

(2)  จ าหน่ายทรพัย์สนิทีข่าดคุณสมบตัิภายในโอกาสแรกโดยค านึงถึงประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั แต่ต้องไม่เกินกว่า 90 วนันับ
แตว่นัทีท่รพัยส์นินัน้ขาดคุณสมบตั ิ 

(3)  เมื่อบรษิทัจดัการสามารถจ าหน่ายทรพัย์สนิทีข่าดคุณสมบตัิ หรอืทรพัย์สนิทีข่าดคุณสมบตัมิคีุณสมบตัเิปลี่ยนแปลงไปจนเป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์ทีก่ าหนดแลว้ บรษิทัจดัการต้องจดัท ารายงานขอ้มูลเกีย่วกบัชื่อ จ านวน อตัราส่วนการลงทุนในทรพัยส์นิดงักล่าว 
รวมถงึวนัทีไ่ดจ้ าหน่ายทรพัย์สนินัน้ออกไปหรอืวนัทีท่รพัย์สนิมกีารเปลี่ยนแปลงคุณสมบัต ิแล้วแต่กรณีและให้จดัส่งรายงานต่อ
ผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแตว่นัทีเ่กดิกรณีดงักล่าว 

2.  ในกรณีทีท่รพัย์สนิในขณะที่กองทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วน
การลงทุนเป็นเวลา 5 วนัท าการตดิต่อกนั โดยมไิดเ้กดิจากการลงทุนเพิม่ บรษิทัจดัการตอ้งด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

(1)  จดัท ารายงานโดยระบุรายละเอยีดเกี่ยวกบัประเภท จ านวน อตัราส่วนการลงทุน และวนัที่การลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการ
ลงทุน และจดัส่งรายงานต่อส านักงาน รวมทัง้จดัส่งต่อผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว 
ตลอดจน จดัเกบ็ส าเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 

(2)  ไม่ลงทุนเพิม่เตมิในทรพัยส์นิทีเ่กนิอตัราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดเวน้แต่
เป็นการด าเนินการตามขอ้ 3 

(3)  แก้ไขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดภายในโอกาสแรกโดยค านึงถงึประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นส าคญั   แต่ต้องไม่เกนิ
ระยะเวลาดงันี้ เวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 4 ในส่วนน้ี 
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(ก)  ภายใน 30 วนันับแต่วนัสิ้นรอบระยะเวลาบญัช ีในกรณีทีไ่ม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามประเภททรพัยส์นิ 
ส าหรบัการลงทุนในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก ตัว๋แลกเงนิหรอืตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ตามอตัราส่วนการลงทุน 
(Product Limit) 

(ข)  ภายใน 90 วนันับแต่วนัสุดทา้ยของระยะเวลา 5 วนัท าการดงักล่าว ส าหรบักรณีอื่นใดนอกเหนือจากกรณีตามขอ้ (3) (ก) 
เวน้แต่กรณีเป็นกองทุนรวมตลาดเงนิ 

(4)  เมื่อบรษิทัจดัการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดแล้ว บรษิทัจดัการตอ้งจดัท ารายงานข้อมูลเกี่ยวกบัชื่อ 
จ านวน อัตราส่วนการลงทุนในทรพัย์สนิดงักล่าว รวมถึงวนัที่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนได้ และจดัส่ง
รายงานต่อผูดู้แลผลประโยชน์ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัทีส่ามารถแกไ้ขจนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนนัน้ 

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถแกไ้ขใหไ้ปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดตาม (3) (ก) หรอื (ข)  บรษิทัจดัการตอ้งจดัท า
รายงานขอ้มลูตามวรรคหนึ่ง พรอ้มสาเหตุทีไ่ม่สามารถแก้ไขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนดงักล่าว และจดัส่งรายงานต่อ
ส านักงาน และผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว 

(5)  ในกรณทีีก่องทุนมหุีน้ของบรษิทัใดโดยไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามความมสี่วนไดเ้สยีในกจิการทีล่งทุน 
(concentration Limit) ตามทีก่ าหนดในส่วนที ่4 นอกจากการปฏบิตัติาม (1) (2) (3) และ (4) แลว้บรษิทัจดัการตอ้งด าเนินการ
ดงันี้ดว้ย 

(ก)  งดเวน้การใชส้ทิธอิอกเสยีงในหุน้จ านวนทีเ่กนิอตัราส่วนการลงทุน เวน้แต่กรณีจ าเป็นและสมควรโดยไดร้บัการผ่อนผนัจาก
ส านักงาน 

(ข)  ลดสดัส่วนการถอืหุน้หรอืลดการมอี านาจควบคุม หรอืยื่นค าขอผ่อนผนัการท าค าเสนอซื้อ ในกรณีทีท่รพัยส์นิเป็นหุน้ของ
บรษิทัจดทะเบยีน และการไดม้าซึ่งหุน้ของบรษิทัดงักล่าวเป็นผลใหก้องทุนไดม้าหรอืเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทันัน้จนถงึหรอื
ขา้มจดุทีต่อ้งท าค าเสนอซื้อ 

บรษิทันัน้จนถงึหรอืขา้มจุดทีต่อ้งท าค าเสนอซื้อ  

3.  ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนหรือข้อก าหนดที่สามารถลงทุนได้โดยชอบ แต่ต่อมาปรากฎกรณี
ดงัต่อไปนี้ จนเป็นเหตุให้ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนหรอืข้อก าหนดที่สามารถลงทุนได้ บรษิัทอาจลงทุนในหลกัทรพัย์หรอื
ทรพัยส์นิดงักล่าวต่อไปได ้ 

(1) กรณทีีก่องทุนมกีารลงทุนหรอืไดส้ทิธจิากการเป็นผูถ้อืหลกัทรพัย์ตามสดัส่วนทีม่อียู่เดมินัน้ เวน้แต่กรณีตาม (2) 

(2) กรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนหรอืได้สทิธติาม (1) ในระหว่างระยะเวลาการแก้ไขอตัราส่วนการลงทุนตามประกาศทีเ่กี่ยวขอ้ง แต่ทัง้นี้ 
บรษิทัจดัการตอ้งด าเนินการแกไ้ขภายในระยะเวลาดงักล่าวดว้ย 

(3) กรณีทีก่องทุนไดร้บัทรพัยส์นิมาจากการบรจิาค 

ในกรณีทีม่กีารลงทุนตามขอ้ 3 (1) และ (3) ใหบ้รษิทัจดัการปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามขอ้ 2 โดยอนุโลม 

4.  ในกรณีทีม่เีหตุสุดวสิยัหรอืเหตุจ าเป็นอื่นใดท าใหบ้รษิัทจดัการไม่สามารถด าเนินการแก้ไขเพื่อใหก้ารลงทุนเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่
ก าหนดในขอ้ 1(2) หรอืขอ้ 2(3) หรอืบรษิทัจดัการมคีวามเหน็ว่าการด าเนินการดงักล่าวจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผูล้งทุน ใหบ้รษิทัจดัการ
สามารถใช้ดุลยพนิิจด าเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องค านึงถึงประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั และต้องส่งรายงานเกี่ยวกบั
การด าเนินการของบรษิัทจดัการในเรื่องดงักล่าวต่อส านักงาน ก.ล.ต. ผู้ถอืหน่วยลงทุน และผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อน
ครบระยะเวลาที่ต้องแก้ไขให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าวทัง้นี้ในการจดัส่งรายงานดงักล่าวให้กบัผู้ถือหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการ
สามารถด าเนินการโดยวธิกีารเผลแพรบ่นเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ หรอืวธิกีารอื่นๆ ตามทีบ่ลจ.ก าหนด 

ส่วนท่ี 6 : การด าเนินการเม่ือการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน 

1.  ในกรณีทีก่องทุนมสีดัส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน บรษิทัจดัการตอ้งด าเนินการ
ดงัต่อไปนี้ 

(1.1) จดัท ารายงานเกีย่วกบัการลงทุนทีไ่ม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พรอ้มทัง้เหตุผลทีท่ าใหม้กีารลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบาย
การลงทุน และจดัส่งรายงานต่อส านักงาน รวมทัง้จดัส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ แลว้แต่กรณี ภายในวนัท าการถดัจากวนัทีไ่ม่
เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจดัเกบ็ส าเนารายงานไวท้ีบ่รษิัทจดัการ 
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(1.2) ด าเนินการแก้ไข ให้สัดส่ วนการลงทุนของกองทุน เป็นไปตามนโยบายการล งทุน  หรือด าเนินการเปลี่ยนแปลง 
       ประเภทของกองทุน ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในขอ้ 2 ในส่วนนี้ 

  2.  ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน ใหบ้รษิัทจดัการด าเนินการ
แก้ไขสดัส่วนการลงทุนของกองทุนรวมใหเ้ป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วนันับแต่วนัทีส่ดัส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่
เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เวน้แต่บรษิัทจดัการจะได้รบัมตจิากผู้ถอืหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายใน
ก าหนดเวลาดงักล่าว ทัง้นี้ทางบรษิัทจดัการจะไม่นับช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซึ่งมรีะยะเวลา 30 วนันับแต่วนัที่จดทะเบยีนเป็น
กองทุนรวม หรอืในช่วงระยะเวลาทีก่องทุนจ าเป็นต้องรอการลงทุน และ/หรอืในช่วงทีผู่ล้งทุนท าการขายคนืหรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
หรอืมกีารโอนยา้ยกองทุนจ านวนมาก ซึง่มรีะยะเวลาไม่เกนิ 10 วนัท าการ ทัง้นี้ยงัตอ้งค านึงถงึประโยชน์ผูล้งทุนเป็นส าคญั 

ในการเปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง บรษิทัจดัการตอ้งจดัใหม้วีธิกีารในการใหส้ทิธแิก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนเดมิใน
การทีจ่ะออกจากกองทุนรวมก่อนทีก่ารเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมผีลใชบ้งัคบั โดยวธิกีารดงักล่าวตอ้งมรีะยะเวลา
เพยีงพอและเป็นธรรมต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน รวมทัง้เมื่อไดร้บัมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนใหเ้ปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้วบรษิทั
จดัการตอ้งงดเกบ็ค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนจากผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวจะมผีลใชบ้งัคบั 
และในกรณีทีค่รบก าหนด 90 วนันับแต่วนัทีส่ดัส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลีย่นแปลงประเภทของ
กองทุนรวมยงัไม่มผีลใชบ้งัคบั บรษิทัจดัการตอ้งไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนัน้เพิม่เตมิ



 

 



 

 

 

▪ กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจดัการ ดงันัน้ บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดัจึงไม่มีภาระผกูพนั
ในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดพรินซิเพิล ดชันีธุรกิจพลงังานและธรุกิจปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ ์ทัง้น้ี ผลการด าเนินงานของ
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ดชันีธุรกิจพลงังานและธรุกิจปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ ์ไม่ไดข้ึ้นอยู่กบัสถานะทางการเงินหรือผลการด าเนินงาน
ของบริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั 

▪ บริษัทจดัการอาจลงทุนในหลกัทรพัย์หรือทรพัย์สินอ่ืนเพ่ือบริษัทจดัการเช่นเดียวกันกบัท่ีบริษัทจดัการลงทุนในหลกัทรพัย์หรือ
ทรพัยสิ์นอ่ืนเพื่อกองทุนรวม โดยบริษทัจดัการจะจดัให้มีระบบงานท่ีป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรม
ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน 

▪ ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และควร
ขอดบูตัรประจ าตวัของบุคคลดงักล่าวท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกให้ด้วย 

▪ หนังสือช้ีชวนส่วนสรุปข้อมูลส าคญัน้ี เป็นเพียงการสรุปใจความส าคญัของหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลโครงการเพื่อความกระชบัและ
เข้าใจง่ายเท่านัน้ ทัง้น้ี ในการบริหารจดัการกองทุน บริษัทจดัการจะยึดตามรายละเอียดโครงการจดัการกองทุนท่ีได้รบัอนุมติัจาก
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

▪ ในกรณีท่ีผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพ่ิมเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ท่ีบริษัทหลกัทรพัย์จดัการ
กองทุน พรินซิเพิล จ ากดั หรือผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืน 

▪ ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลท่ีอาจมีผลต่อการตดัสินใจลงทุน เช่น การท าธุรกรรมกบับุคคลท่ีเก่ียวข้อง (Connected Person) และ
การลงทุนตามอตัราส่วนท่ีก าหนดในวตัถปุระสงค์การลงทุน เป็นต้น ได้ท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่าย
อินเตอรเ์นตของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (www.sec.or.th) 

▪ บริษัทจดัการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลกัทรพัยเ์พื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบติัตามจรรยาบรรณและประกาศต่างๆ ท่ีสมาคม
บริษทัจดัการลงทนุก าหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดงักล่าวให้บริษทัจดัการทราบ เพ่ือท่ีบริษัทจดัการจะสามารถก ากบัและดแูล
การซื้อขายหลกัทรพัยข์องพนักงานได้ 

▪ บริษัทจดัการจะด าเนินการเปิดเผยข้อมูลแนวปฏิบติัในการใช้สิทธิออกเสียง และการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียงในหลกัทรพัย์ท่ี
กองทุนรวมลงทุน เพ่ือให้ผู้ลงทุนเข้าถึงและรบัทราบข้อมูลดงักล่าวได้โดยสะดวกตามหลกัเกณฑ์ท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ก าหนดท่ี website ของบริษัทจดัการ www.principal.th ทัง้น้ีผู้ลงทุน สามารถขอตรวจสอบข้อมูลการลงทุนเพื่อกองทุนรวมได้จาก 
website ของบริษทัจดัการข้างต้น 

▪ ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม และรบัหนังสือช้ีชวนและโครงการและข้อผกูพนัได้ท่ีบริษัทจดัการและผู้สนับสนุนการขาย
และรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั ที ท่ีอยู่ 44 อาคาร ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย ชัน้ 16 ถนน
หลงัสวน แขวงลุมพินี  เขตปทุมวนั กรงุเทพฯ 10330 โทรศพัท์ : 0-2686-9500 หรือ 0-2686-9595 www.principal.th 

▪ บริษทัจดัการและ/ หรือผู้สนับสนุนการขายและรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนท่ีบริษทัจดัการแต่งตัง้ อาจพิจารณาขอข้อมูล เอกสาร หลกัฐาน 
เพ่ิมเติมจากผู้สนใจสัง่ซื้อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ลงทุนตามค าจ ากดัความของ
กฎหมายหรือตามท่ีหน่วยงานท่ีมีอ านาจก าหนด ทัง้ก่อน และหรือภายหลงัการลงทุนในกองทุนไปแล้ว ทัง้น้ีเพื่อให้เป็นไปตาม
กฎหมายการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง หรือเพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบติั 
หรือการตีความ หรือการสัง่การของหน่วยงานผู้มีอ านาจ  ทัง้น้ี บริษัทจดัการและผู้สนับสนุนการขายและรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนมี
หน้าท่ีต้องท าความรู้จกัตัวตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (Client Due Diligence : CDD)โดย
ผู้สนใจสัง่ซื้อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนมีหน้าท่ีแจ้งการเปล่ียนแปลงข้อมูลเก่ียวกบัการรู้จกัตวัตนของลูกค้า 
(KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (CDD) ให้บริษัทจดัการและหรือผู้สนับสนุนการขายและรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนทราบ โดยตาม
แนวทางปฏิบติัของกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการฟอกเงินดงักล่าว บริษทัจดัการและหรือผู้สนับสนุนการขายและรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน
จ าเป็นต้องด าเนินการตามกฎหมายครอบคลุมทัง้การเปิดบญัชีเพื่อใช้บริการใหม่ การท าธุรกรรมของลูกค้าเดิม และการทบทวน
ข้อมูลลูกค้าให้เป็นปัจจบุนัเป็นระยะๆ รวมทัง้การด าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีหน่วยงานผู้มีอ านาจก าหนดแนวทาง 
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บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั 
สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ี 0-2686-9500 
www.principal.th 


