
 

  

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
• เดิมกองทุนช่ือกองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) หุ้นปันผล, CIMB – Principal (FAM) Dividend Equity 

Fund (ช่ือย่อ : CIMB-PRINCIPAL (FAM) DEF) โดยการเปล่ียนช่ือกองทุนมีผลตัง้แต่วนัท่ี 10 มิถนุายน 2562   

เป็นต้นไป 

• กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นปันผล มีนโยบายท่ีจะลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงสัญญาซ้ือขายล่วงหน้ เพื่อแสวงหา

ผลประโยชน์ตอบแทน ทาํให้กองทุนน้ีมีความเส่ียงมากกว่ากองทุนรวมอ่ืน  จึงเหมาะสมกบัผู้ลงทุนท่ีต้องการ

ผลตอบแทนสูงและรบัความเส่ียงได้สูงกว่าผูล้งทุนทัว่ไป 

• การลงทุนในหน่วยลงทุน มิใช่การฝากเงิน และมีความเส่ียงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รบัเงินลงทุนคืน

มากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเร่ิมแรกกไ็ด้ ดงันัน้ ผู้ลงทุนควรลงทุนเมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมน้ี 

เหมาะสมกบัวตัถปุระสงคก์ารลงทุนของผูล้งทุน และผูล้งทุนยอมรบัความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้จากการลงทุนได้ 

• ในกรณีท่ีกองทุนไม่สามารถดํารงสินทรพัย์สภาพคล่องได้ตามท่ีสํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด ผู้ลงทุนอาจไม่

สามารถขายคืนหน่วยลงทุนตามท่ีมีคาํสัง่ไว้ 

• ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ไม่ปกติผู้ลงทุนอาจได้รบัชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าเวลาท่ีกําหนดใน

หนังสือช้ีชวน 

• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือช้ีชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือช้ีชวนไว้เป็นข้อมูล เพื่อใช้อ้างอิงใน

อนาคต และเมื่อมีข้อสงสยัให้สอบถามผูติ้ดต่อกบัผูล้งทุนให้เข้าใจก่อนซ้ือหน่วยลงทุน 

• การพิจารณาร่างหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ี มิได้เป็นการแสดงว่าสาํนักงาน 

ก.ล.ต. ได้รบัรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือช้ีชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือ

ผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายนัน้ 

• ผูล้งทุนควรทาํความเข้าใจลกัษณะสินค้า (กองทุนรวม) เง่ือนไข ผลตอบแทนและความเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทุน 

• บริษัทจดัการได้เปล่ียนช่ือจาก บริษัทหลักทรพัย์จดัการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จํากัด  เป็น บริษัท

หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จาํกดั โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 22 เมษายน 2562 เป็นต้นไป 

 
สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีปีท่ี 8 ส้ินสุดวนัท่ี 31 มกราคม 2563 

หนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นปันผล 

Principal Dividend Equity Fund (PRINCIPAL DEF) 
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ลกัษณะท่ีสาํคญัของกองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นปันผล 
 

ชื่อกองทุน 

 

: 

 

กองทนุเปิดพรนิซเิพลิ หุน้ปันผล 

Principal Dividend Equity Fund 

ชื่อยอ่ : PRINCIPAL DEF 

ประเภทโครงการ 

 

: โครงการจดัการกองทุนเปิดเพื่อผู้ลงทุนทัว่ไป ประเภทกองทุนรวมตราสาร

แหง่ทุน 

อายโุครงการ : ไมกํ่าหนด 

วนัทีไ่ดร้บัอนุมตัใิหจ้ดัตัง้และจดัการกองทุนรวม : 17 กุมภาพนัธ ์2555 

วนัทีจ่ดทะเบยีนกองทุนรวม : 29 กุมภาพนัธ ์2555 

จาํนวนเงนิทุนของโครงการ : 1,000 ลา้นบาท 

มลูคา่ทีต่ราไวต้่อหน่วย : 10 บาท 

จาํนวนหน่วยลงทุน : 100 ลา้นหน่วย 

นโยบายการจา่ยเงนิปันผล : พจิารณาอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ ตามหลกัเกณฑก์ารจา่ยเงนิปันผล 

หลกัเกณฑก์ารจา่ยเงนิปันผล : บรษิทัจดัการจะพจิารณาจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผู้ถอืหน่วยลงทุนอย่างน้อยปีละ 

1 ครัง้ เมื่อกองทุนรวมมกํีาไรสะสมหรอืมกํีาไรสุทธใินงวดบญัชีที่จะจ่ายเงนิ

ปันผลนัน้ และการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะต้องไม่ทําให้กองทุนรวมมีผล

ขาดทุนสะสมเพิม่ขึน้ในงวดบญัชทีี่มกีารจา่ยเงนิปันผลนัน้ ทัง้น้ี บรษิทัจดัการ

จะเป็นผูกํ้าหนดอตัราเงนิปันผลจา่ยในแต่ละครัง้ตามที่บรษิทัจดัการพจิารณา

เหน็สมควร โดยพจิารณาจากผลการดําเนินงานของกองทุนรวม ปรมิาณเงนิ

สดที่สามารถจะจ่ายได้ นโยบายการดํารงสภาพคล่อง นโยบายการลงทุน

เพิ่มเติม และปัจจยัอื่นๆ ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ในช่วงเวลา

นัน้ๆ ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะไม่จ่ายเงนิปันผล ในกรณีที่เงนิปัน

ผลต่อหน่วยทีค่าํนวณไดต้ามเกณฑข์า้งตน้ตํ่ากว่า 0.10 บาท หรอืเมื่อกองทุน

มมีลูคา่หน่วยลงทุนน้อยกวา่มลูคา่หน่วยลงทุนทีต่ราไว ้ 

ทัง้น้ี โปรดศึกษารายละเอียดเงื่อนไขการจ่ายเงนิปันผลเพิม่เติมในหนังสอืชี้

ชวนสว่นขอ้มลูโครงการ 

 

ระดบัความ

เส่ียงท่ีลงทุน 

6 
1 2 3 4 5 6 7 8 8+ 
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ประเภทกองทุนรวม 

กองทนุรวมตราสารแหง่ทุน 

นโยบายการลงทุน 

 กองทุนรวมมนีโยบายลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งหุน้สามญัที่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยที่มปัีจจยัพืน้ฐานด ีและมนีโยบายหรอืมกีาร

จ่ายเงนิปันผลอย่างสมํ่าเสมอ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิของกองทุนรวม เงนิลงทุนส่วนที่เหลือ 

กองทุนจะนําไปลงทุนในตราสารแห่งหน้ี ตราสารทางการเงนิ หรอืเงนิฝาก และในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นที่ไม่

ขดัต่อกฎหมาย ก.ล.ต. หรอืตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด หรอืเหน็ชอบใหก้องทุนลงทุนได ้  

กองทุนอาจลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อป้องกนัความเสี่ยง (Hedging) โดยเป็นไป

ตามหลกัเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ทัง้น้ี กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มลีกัษณะของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง 

(Structured Note) รวมถึงจะไม่ลงทุนในตราสารหน้ีที่มอีนัดบัความน่าเชื่อถือของตราสารหรอืผูอ้อก (Issue/Issuer) ตํ่ากว่าที่สามารถ

ลงทุนได้ (Non-Investment Grade)  ตราสารหน้ีที่ไม่ได้รบัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) และตราสารทุนที่ไม่ได้จด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ (Unlisted Securities) อน่ึง กองทุนอาจมไีว้ซึ่งตราสารหน้ีที่มอีนัดบัความน่าเชื่อถือตํ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ 

(Non – Investment Grade) เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นัน้ได้รบัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) 

ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านัน้ 

ผูล้งทุนจะได้อะไรจากเงินลงทุน 
ผูล้งทุนมโีอกาสที่จะไดร้บัเงนิปันผลจากการลงทุนในกองทุน ซึง่บรษิทัจดัการจะพจิารณาจา่ยเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างน้อยปีละ 1 

ครัง้  เมื่อกองทุนรวมมกํีาไรสะสมหรอืมกํีาไรสทุธใินงวดบญัชทีีจ่ะจา่ยเงนิปันผลนัน้ และการจา่ยเงนิปันผลดงักล่าวจะตอ้งไมท่ําใหก้องทุนรวมมี

ผลขาดทุนสะสมเพิม่ขึน้ในงวดบญัชทีี่มกีารจ่ายเงนิปันผลนัน้  ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะเป็นผูกํ้าหนดอตัราเงนิปันผลจ่ายในแต่ละครัง้ตามที่บรษิทั

จดัการพจิารณาเหน็สมควร โดยพจิารณาจากผลการดําเนินงานของกองทุนรวม ปรมิาณเงนิสดที่สามารถจะจ่ายได้ นโยบายการดํารงสภาพ

คล่อง นโยบายการลงทุนเพิม่เตมิ และปัจจยัอื่นๆ ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ในช่วงเวลานัน้ๆ  ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะไม่

จา่ยเงนิปันผล ในกรณีทีเ่งนิปันผลต่อหน่วยทีค่าํนวณไดต้ามเกณฑข์า้งต้นตํ่ากว่า 0.10 บาท หรอืเมื่อกองทุนมมีลูคา่หน่วยลงทุนน้อยกวา่มูลค่า

หน่วยลงทุนทีต่ราไว ้และมโีอกาสทีจ่ะไดร้บักําไรสว่นเกนิ (Capital Gain) อนัเน่ืองมาจากมูลค่าทีเ่พิม่ขึน้ของหลกัทรพัยท์ีล่งทุนโดยจะไดร้บัเมื่อ

ผูถ้อืหน่วยลงทุนมกีารสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน ทัง้น้ี กรณีลูกคา้ทีเ่ป็นบุคคลธรรมดาไดร้บัการยกเวน้ภาษ ี  

ประเภทและนโยบายการลงทนุของกองทุนรวม 
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ความเส่ียงในการลงทุนของกองทุนรวม 
 

ประเภทของความเส่ียงในการลงทุน แนวทางการบริหารเพ่ือลดความเส่ียง 

ความเสีย่งจากความผนัผวนของราคาตราสาร (Market Risk) 

ความเสีย่งของตลาด คอื ความเสีย่งทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงของราคา

ตราสารที่กองทุนรวมลงทุน อนัเกดิจากการเปลีย่นแปลงของปัจจยัต่างๆ 

ทัง้ภายในและภายนอกประเทศ เช่น ภาวะเศรษฐกจิ ภาวะอุตสาหกรรม 

ปัจจัยทางการเมือง ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ ย  และ/หรือ 

สถานการณ์ของตลาดทุนและตลาดเงนิ เป็นตน้ ซึง่อาจสง่ผลใหมู้ลคา่ของ

ตราสารทีก่องทุนรวมลงทุนเพิม่ขึน้หรอืลดลงได ้  

 

กองทุนจะเน้นลงทุนในหุน้สามญัของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาด

หลักทรพัย์ ซึ่งผู้จดัการกองทุนจะติดตามและวิเคราะหุ้นเป็น

ปัจจยัทีม่ผีลกระทบตอ่ราคาหลกัทรพัยใ์นตลาดทุนอยา่งต่อเน่ือง

สมํ่าเสมอเพือ่ลดความเสีย่งในดา้นน้ี 

ความเสีย่งทางธุรกจิ (Business Risk) 

ความเสี่ยงทางธุรกิจ คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของ

สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ หรือการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายในของ

บรษิทั ทีท่าํใหค้วามสามารถในการทํากําไรของบรษิทัเปลีย่นแปลงไป และ

สง่ผลทําใหมู้ลค่าของหลกัทรพัยข์องบรษิทันัน้ลดตํ่าลง ซึง่อาจเป็นเหตุให้

ผูล้งทุนไมไ่ดร้บัผลตอบแทนทีค่าดหวงั 

บริษัทจัดการจะพิจารณาคัดเลือกตราสารที่ลงทุนโดยการ

วเิคราะหข์อ้มลูเกี่ยวกบัผลการดําเนินงานหรอืฐานะการเงนิของ

บริษัทผู้ออกตราสาร เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน และ

ติดตามข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องอย่างสมํ่ าเสมอ หากมีการ

เปลีย่นแปลงผลการดําเนินงานหรอืฐานะทางการเงนิของบรษิทั

ผูอ้อกตราสารอยา่งมนียัสาํคญักจ็ะพจิารณาปรบัเปลีย่นแผนการ

ลงทุนในตราสารอยา่งเหมาะสม 

ความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระหน้ีของผูอ้อกตราสาร (Credit 

Risk) 

ความเสีย่งจากการที่ผูอ้อกตราสารหรอืผูค้ํ้าประกันตราสารที่กองทุนไป

ลงทุน จะปฏเิสธการชําระเงนิหรอืไม่สามารถชําระคนืเงนิตน้และดอกเบี้ย

ไดต้ามทีก่ําหนด ซึง่มผีลใหม้ลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนลดลงได ้

บรษิทัจดัการจะพจิารณาลงทุนในตราสารแห่งหน้ีภาครฐั และ/

หรือตราสารแห่งหน้ีภาคเอกชนที่ได้ร ับการจัดอับดับความ

น่าเชื่อถอืทีอ่ยูใ่นอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้(investment grade) 

และบริษัทจัดการจะทําการวิเคราะห์และพิจารณาความ

น่าเชื่อถือของตราสารก่อนลงทุนและติดตามวิเคราะห์อย่าง

ตอ่เน่ืองในตราสารทีล่งทุนไวแ้ลว้ ซึง่ช่วยลดความเสีย่งดงักล่าว

ได ้ 

ความเสีย่งจากการขาดสภาพคลอ่งของตราสาร (Liquidity risk)  

ความเสีย่งจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร คอื ความเสีย่งทีเ่กดิจาก

การที่กองทุนรวมไม่สามารถซื้อหรอืขายหลกัทรพัยไ์ด้ภายในระยะเวลา

หรอืราคาทีก่ําหนดไว ้เน่ืองจากตราสารทีก่องทุนรวมลงทุนไวม้จีาํนวนและ

ปรมิาณการซื้อขายเปลี่ยนมอืไม่มากนัก ทําให้โอกาสในการซื้อหรอืขาย

หลกัทรพัยข์องกองทุนรวมมจีาํกดั 

บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในตราสารที่มีคุณภาพและ

คาํนึงถงึสภาพคลอ่งในการซือ้ขายก่อนตดัสนิใจลงทุน 

ความเสีย่งจากการลงทุนในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าเพือ่การลดความเสีย่ง 

กองทุนจะมคีวามเสีย่งจากการลงทุนในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าเพื่อการลด

ความเสีย่งจากการลงทุน ซึง่อาจเกดิเหตุการณ์ทีไ่ม่ตรงกบัการคาดการณ์

ของผู้จ ัดการกองทุน และอาจทําให้เกิดการเสียโอกาสในการได้ร ับ

ผลตอบแทนทีม่ากขึน้ได ้ทัง้น้ี การลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าอาจไม่

สามารถลดความเสีย่งของกองทุนไดท้ัง้หมด นอกจากน้ี กองทนุจะมคีวาม

เสีย่งทีคู่ส่ญัญาไมป่ฏบิตัติามสญัญาทีต่กลงไว ้

บรษิทัจดัการจะวเิคราะห์ถงึความเหมาะสมและปัจจยัต่างๆ ใน

การลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการลดความเสีย่งในแต่

ละสถานการณ์ 
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คาํตอบเก่ียวกบัลกัษณะท่ีสาํคญัของกองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นปันผล 

Q: กองทุนรวมน้ีเหมาะสมท่ีจะเป็นทางเลือกสาํหรบัเงินลงทุนลกัษณะใด 

A:   - เหมาะกบัผูล้งทุนทีม่องเหน็ถงึโอกาสทีด่ขีองการลงทุนในตราสารแหง่ทุน โดยเน้นลงทุนในตราสารแหง่ทุนทีอ่อกโดยบรษิทัซึ่งจดทะเบยีน  

ในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เพื่อโอกาสในการรบัผลตอบแทนทีเ่หมาะสมและสมํ่าเสมอในระยะยาวแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน    

-  ผูล้งทุนทีส่ามารถรบัความผนัผวนของราคาหุน้ที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึง่อาจจะปรบัตวัเพิม่สงูขึน้ หรอืลดลงจนตํ่ากวา่มลูคา่ทีล่งทุนและ

ทําใหข้าดทุนได ้ 

-  ผูท้ีส่ามารถลงทุนในระยะกลางถงึระยะยาว โดยคาดหวงัผลตอบแทนในระยะยาวทีด่กีวา่การลงทุนในตราสารหน้ีทัว่ไป 

-  ผูท้ีต่อ้งการสภาพคล่องในการซื้อขายไถ่ถอนไดทุ้กวนัทําการ 

-  ผูล้งทุนทีค่าดหวงัโอกาสรบัรายไดจ้ากเงนิปันผล รวมถงึมสีทิธไิดร้บัสทิธพิเิศษทางภาษ ีหากปฏบิตัเิป็นไปตามเกณฑ/์เงื่อนไขที่

กรมสรรพากรกําหนด ทัง้น้ี โปรดศกึษารายละเอยีดเงือ่นไขการจา่ยเงนิปันผลเพิม่เตมิในหนงัสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูโครงการ 

Q: กองทุนรวมน้ีมีจาํนวนเงินทุนโครงการเท่าใด 

A:   จาํนวนเงนิทุนโครงการเท่ากบั 1,000 ลา้นบาท  

Q: ปัจจยัใดท่ีมีผลกระทบอย่างมีนัยสาํคญัต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน 

A:   - การเปลี่ยนแปลงของราคาของตราสารแห่งทุนที่กองทุนเขา้ลงทุน ซึ่งอาจเป็นผลมาจากปัจจยัทางเศรษฐกจิโดยรวม ภาวะตลาดเงนิและ 

  ตลาดทุน รวมทัง้ผลประกอบการของผู้ออกตราสาร ในกรณีที่มกีารปรบัตวัลดลงของราคาจะทําใหมู้ลค่าตราสารที่กองทุนรวมลงทุนไว ้

  ลดลงซึง่จะสง่ผลใหม้ลูคา่หน่วยลงทุนของกองทุนรวมปรบัตวัลดลง 

- กองทุนอาจลงทุนในกองทุนอาจลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน (Efficient Portfolio Management)   

   โดยพจิารณาจากสภาวะตลาดในขณะนัน้ กฎขอ้บงัคบั และปัจจยัอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น ทศิทางของราคาหลกัทรพัย ์อตัราดอกเบีย้ อตัรา 

   แลกเปลี่ยน และคา่ใชจ้า่ยในการป้องกนัความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้ง จงึมคีวามเสีย่งมากกวา่กองทุนรวมอื่น 

   - ผูล้งทุนควรมคีวามเขา้ใจในความเสีย่งของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า และสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง ดงันัน้ ผูล้งทุนจงึมคีวามเสีย่งจากการ 

   ลงทุนในตราสารดงักลาว ผูล้งทุนจงึควรพจิารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคาํนึงถงึประสบการณ์ การลงทุนวตัถุประสงคก์าร 

   ลงทุน และฐานะการเงนิของผูล้งทุนเอง 

Q:  เป็นกองทุนรวมท่ีมีผู้ประกนัเงินลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมท่ีมุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ อย่างไร 

A:   ไมม่ผีูป้ระกนัเงนิลงทุนและไมคุ่ม้ครองเงนิตน้ 

Q:    กองทุนน้ีมีรอบระยะเวลาบญัชีอย่างไร 

A:    วนัทีส่ิน้สดุรอบบญัช ี: วนัที ่31 เดอืนมกราคม 

วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัชคีรัง้แรก : วนัที ่31 มกราคม 2556 

Q:  การลงทุนในกองทุนรวมน้ีควรเปรียบเทียบกบัตวัชี้วดั (Benchmark) ใด และควรลงทุนในกองทุนรวมน้ีเป็นระยะเวลาเท่าใด 

A:   การลงทุนในกองทุนน้ีจะเปรยีบเทยีบผลตอบแทนกบัดชันี SET High Dividend 30 Total Return Index 

เน่ืองจากกองทุนน้ีเป็นกองทุนประเภทไม่กําหนดอายุโครงการและเปิดใหผู้้ลงทุนสามารถซื้อขายหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัทําการ อย่างไรก็

ตาม นักลงทุนควรตระหนักว่าการลงทุนระยะยาวเป็นวิธีหน่ึงที่จะช่วยลดความเสี่ยงที่เกิดจากความผนัผวนของราคาหลกัทรพัย์ใน

ช่วงเวลาใดเวลาหน่ึงทีก่องทุนรวมไปลงทุนได ้  

 ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงเกณฑม์าตรฐานในการใชเ้ปรยีบเทยีบตามทีบ่รษิทัจดัการเหน็เหมาะสม ภายใต้เงื่อนไข

และขอ้กําหนดของสมาคมบรษิทัจดัการลงทุน และ/หรอื ขอ้กําหนดของสาํนกังาน ก.ล.ต. เกีย่วกบัมาตรฐานการวดัผลการดําเนินงานของ

กองทุน 

Q:  มีข้อจาํกดัในการถือหน่วยลงทุนหรือไม่ 

A:   บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดจะถอืหน่วยลงทุนไดไ้มเ่กนิหน่ึงในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนที่จาํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุนรวม

เวน้แต่เขา้ขอ้ยกเวน้ตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
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Q: การลงทุนในกองทุนรวมน้ีกบักองทุนรวมอ่ืนท่ีมีนโยบายการลงทุนต่างกนั มีความเส่ียงแตกต่างกนัอย่างไร 

  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อกาํหนดในการซ้ือขายและโอนหน่วยลงทุน 

1.  กองทุนรวมน้ีมีวิธีการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนอย่างไร 

  การเสนอขายหน่วยลงทุนและการชําระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน 

  สาํหรบัการสัง่ซือ้ครัง้แรก : ขัน้ตํ่า 1,000 บาท (หน่ึงพนับาทถว้น) 

  สาํหรบัการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป : ไมกํ่าหนด 

 บรษิทัจดัการจะเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนอกีครัง้ภายใน 15 วนันับแต่วนัจดทะเบียนกองทรพัย์สนิเป็นกองทุนรวม โดยบรษิทัจดัการจะ

ประกาศกําหนดวนัเริม่ทําการซื้อขายในเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ รวมถงึปิดประกาศ ณ สํานักงานของบรษิทัจดัการ และผูส้นบัสนุนการ

ขายหรอืรบัซื้อคนื โดยสามารถทํารายการผ่านบรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื ไดทุ้กวนัทําการ ในเวลา 8.30-15.30 

น. โดยกรอกใบจองซื้อใหค้รบถ้วนและแนบเอกสารหลกัฐานในการจองซือ้ พรอ้มชาํระเงนิค่าจองซือ้หน่วยลงทุนโดยชําระเงนิสด เงนิโอน 

เชค็ ดราฟต์ หรอืคําสัง่หกับญัชีธนาคาร หรอืวธิกีารอื่นใดที่บรษิทัจดัการยอมรบั ในกรณีที่ท่านชําระเงนิค่าซื้อเป็นเช็ค หรอืดราฟต์ เช็ค 

หรอืดราฟต์ ดงักล่าวจะต้องลงวนัที่ตามวนัที่ที่ส ัง่ซือ้และขดีครอ่มเฉพาะสัง่จ่ายในนาม “บญัชจีองซื้อกองทุน บลจ.พรนิซเิพลิ จาํกดั” โดย

ระบุชื่อ ที่อยู่และหมายเลขโทรศพัท์ของท่านลงบนดา้นหลงัของเชค็ หรอืดราฟต์นัน้ เพื่อความสะดวกในการติดต่อและเพื่อผลประโยชน์

ของท่านเอง 

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรอืเพิ่มเติมบญัชีจองซื้อหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข

โครงการ โดยบรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบผ่านเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ www.principal.th หรอืช่องทางอื่นใดที่จะกําหนดต่อไป  

ทัง้น้ี ท่านสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไดใ้นช่องทาง ดงัน้ี 

• ทํารายการผา่นบรษิทัจดัการ 

     บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั 

     44 อาคารซไีอเอม็บ ีไทย ชัน้ 15 ถ.หลงัสวน  

     เขตปทุมวนั กรงุเทพฯ 10330  

     โทร.0-2686-9500, โทรสาร 0-2657-3167 

     www.principal.th  

• ทํารายการผา่นผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื  

• ทํารายการผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของบรษิทัจดัการที่ www.principal.th ได้ตลอด 24 ชัว่โมง โดยกรอกแบบฟอรม์ขอใช้บรกิารผ่าน

เวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ www.principal.th หรอืตดิต่อขอรบัแบบฟอรม์ดงักล่าวไดท้ี่บรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อ

คนื พรอ้มสาํเนาบตัรประชาชนรวมทัง้หนังสอืยนิยอมใหห้กับญัชเีงนิฝาก (ระบบ ATS) เพื่อชําระคา่ซื้อหน่วยลงทุน หลงัจากบรษิทัได้

ตาํแหน่งความเส่ียงของกองทุนรวม 

หมายเหตุ การประเมนิความเสีย่งน้ี เป็นการประเมนิความเสีย่งตามระดบัความเสีย่งของกองทุนรวมภายใต้การจดัการของ บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน 

พรนิซเิพลิ จาํกดั 
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ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสอืยนิยอมดงักล่าวกบัธนาคารเจา้ของบญัชแีลว้ จะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนที่ขอใช้บรกิารทราบ  ใน

กรณีที่ผูส้ ัง่ซื้อยงัมไิดเ้ปิดบญัชีกองทุน จะต้องดําเนินการตามขัน้ตอนในหวัขอ้ “การเปิดบญัชผีู้ถอืหน่วยลงทุน” และซื้อหน่วยลงทุน

ครัง้แรกผ่านบรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนก่อนทุกครัง้ หลงัจากนัน้บรษิทัจดัการจะจดัส่งชื่อผูใ้ช้และรหสัผ่านใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุนที่

ขอใช้บรกิารทางไปรษณียล์งทะเบยีน และ/หรอืวธิกีารอื่นใดที่บรษิทัจดัการกําหนดและเหน็ว่าเหมาะสมโดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของ

ผูจ้องซือ้การทํารายการภายในเวลา 15.30 น. ของวนัทําการซือ้หน่วยลงทุน ใหถ้อืวา่เป็นการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนในวนัทําการซือ้หน่วย

ลงทุนนัน้ ในราคาขายหน่วยลงทุนที่คํานวณได้ ณ สิ้นวนัทําการซื้อนัน้ ซึ่งเป็นราคาที่รบัรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้วการสัง่ซื้อ

หน่วยลงทุนหลงัเวลาที่กําหนด หรอืในวนัหยุดทําการซื้อขายให้ถือเป็นการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนในวนัทําการซื้อถดัไป ในราคาขาย

หน่วยลงทุนทีค่าํนวณได ้ณ สิน้วนัทําการซือ้ถดัไปนัน้ ซึง่เป็นราคาทีร่บัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ 

     ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลง ปรบัปรงุ ช่องทาง วธิกีาร และ/หรอื เงื่อนไขเกี่ยวกบัการเสนอขายหน่วยลงทุน

ภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก รวมถงึบรกิารใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยถอืวา่ไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 

ซึง่บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไมน้่อยกวา่ 15 วนัก่อนวนัทีม่กีารเปลี่ยนแปลงดงักล่าวผา่นเวบ็ไซดข์อง

บรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

บรษิทัจดัการจะเปิดรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนภายใน 15 วนันับแต่วนัจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม โดยบรษิทัจดัการจะประกาศ

กําหนดวนัเริม่ทําการรบัซื้อคนืในเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ และปิดประกาศ ณ สาํนักงานของบรษิทัจดัการ และผูส้นับสนุนการขายหรอื

รบัซือ้คนื  

ท่านสามารถขายคนืหน่วยลงทุนไดใ้นช่องทาง ดงัน้ี 

• ทํารายการผา่นบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื ไดทุ้กวนัทําการ ในเวลา 8.30-15.30 น. โดยกรอกรายละเอยีดใน

ใบคาํสัง่ขายคนืใหค้รบถ้วน 

• ทํารายการผา่นระบบอนิเตอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการที ่www.principal.th ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง 

การทํารายการภายในเวลา 15.30 น. ของวนัทําการซื้อขายหน่วยลงทุน ใหถ้อืว่าเป็นการขายคนืหน่วยลงทุนในวนัทําการซื้อขายหน่วย

ลงทุนนัน้ ในราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีค่าํนวณไดส้ําหรบัสิน้วนัทําการซือ้ขายนัน้ ซึง่เป็นราคาทีร่บัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ 

การสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนหลงัเวลาที่กําหนด หรอืในวนัหยุดทําการซื้อขายให้ถอืเป็นการขายคนืหน่วยลงทุนในวนัทําการซื้อขายถดัไป 

ในราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนที่คํานวณไดส้ําหรบัสิน้วนัทําการซื้อขายถดัไปนัน้ ซึ่งเป็นราคาที่รบัรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้วบรษิทั

จดัการจะดําเนินการหรอืมอบหมายให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัทําการนับแต่วนัรบัซื้อคนื

หน่วยลงทุนของกองทุน โดยนําฝากเงนิดงักล่าวเขา้บญัชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืจ่ายเป็นเชค็ขดีคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะระบุชื่อผู้

ถอืหน่วยลงทุน และจดัสง่ทางไปรษณียห์รอืนําสง่โดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุน ตามทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้จง้ความประสงค ์

บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนที่ทําการขายคนืหน่วยลงทุนไดท้ําการศกึษา เขา้ใจ และยนิดทีี่จะปฏบิตัติามนโยบาย รายละเอยีด 

วธิกีารเงื่อนไขต่างๆ ทีกํ่าหนดในโครงการ 

     2.    กรณีใดท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน 

     บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธ และ/หรอืระงบัการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนทัง้หมดหรอืบางสว่นในกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

(1) กรณีที่การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้มผีลทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนของโครงการตามที่ได้รบั

อนุมตัจิากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(2) กรณีเอกสารหรอืขอ้มลูทีบ่รษิทัจดัการไดร้บัจากผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนไมถู่กตอ้งตามความเป็นจรงิ หรอืไมค่รบถว้น 

(3) กรณีที่มผีู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจนอาจทําให้การจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดเกินกว่าหน่ึงในสามของ

จาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด เวน้แต่เขา้ขอ้ยกเวน้ตามทีส่าํนกัคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด 

(4) กรณีบรษิทัจดัการเกดิขอ้สงสยัว่าการซือ้หน่วยลงทุนของผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนไมโ่ปรง่ใส เช่น อาจเป็นการฟอกเงนิ เป็นตน้ 

(5) กรณีที่ปรากฏเหตุการณ์ตามขอ้ “การเลื่อนกําหนดการชําระค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ ผูถ้อืหน่วยลงทุน” ขอ้ “การไม่ขายหรอืไม่

รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซื้อ หรอืคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” ข้อ “การหยุดขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน” หรอืข้อ “วธิกีาร

คํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและประกาศมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลกัเกณฑ์และ

วธิกีารดาํเนินการในกรณีทีม่ลูคา่หน่วยลงทุนไมถู่กตอ้ง” 

(6) กรณีที่บรษิทัจดัการเหน็ว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืกรณีที่การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนอาจก่อให้เกดิปัญหาใน

การบรหิารกองทุน หรอืก่อให้เกดิผลเสยีหายแก่กองทุน หรอืในกรณีที่บรษิทัจดัการเหน็ว่าบรษิทัจดัการไม่สามารถคํานวณมูลค่า
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หน่วยลงทุนของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผลหรอืเป็นธรรม เป็นต้น ทัง้น้ีเพื่อเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ถือหน่วย

ลงทุนและชื่อเสยีง หรอืความรบัผดิชอบทางกฎหมายในอนาคตของบรษิทัจดัการเป็นหลกั 

บรษิทัจดัการจะถือว่าผูถ้ือหน่วยลงทุนไดศ้กึษา เข้าใจ และยนิดทีี่จะปฏิบตัติามนโยบาย รายละเอยีด และ วธิกีารเงื่อนไขต่างๆ ที่

กําหนดในโครงการน้ีแลว้ 

(7) บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายในประเทศไทย และจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของ 

     กองทุนกบัหรอืเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรฐัอเมรกิา พลเมอืงสหรฐัอเมรกิาหรอืผูท้ี่มถีิน่ฐานอยู่ในประเทศสหรฐัอเมรกิา หรอื 

     บุคคลซึ่งโดยปกติมถีิ่นที่อยู่ในสหรฐัอเมรกิา รวมถงึกองทรพัยส์นิของบุคคลดงักล่าวและบรษิทัหรอืหา้งหุ้นส่วนซึ่งจดัใหม้ขีึน้และ 

     ดําเนินกิจกรรมในอเมรกิา บรษิทัจดัการจงึขอสงวนสทิธใินการที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้กบับุคคลดงัที่กล่าว 

     มาแลว้ขา้งตน้ 

3.          กองทุนรวมน้ีมีข้อกาํหนดเก่ียวกบัการเล่ือนกาํหนดเวลาชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

       ตามคาํสัง่ท่ีรบัไว้แล้ว และการหยดุรบัคาํสัง่ซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุนไว้อย่างไร 

          A: การเลื่อนกําหนดการชําระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน 

         บรษิทัจดัการอาจเลื่อนกําหนดการชําระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดม้คีาํส ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุน    

         เปิดไดใ้นกรณีดงัต่อไปน้ี 

(1) บรษิทัจดัการโดยความเหน็ชอบของผูด้แูลผลประโยชน์เหน็วา่มเีหตุจาํเป็นทําใหไ้มส่ามารถจาํหน่าย จา่ย โอนหลกัทรพัยห์รอื 

     ทรพัยส์นิของกองทุนเปิดไดอ้ย่างสมเหตุสมผล 

(2) มคีาํส ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้แต่ในช่วงระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการยงัไมไ่ดช้ําระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วย 

     ลงทุน บรษิทัจดัการพบวา่ราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนดงักล่าวไมถู่กตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชน์ยงัไมไ่ดร้บัรองขอ้มลูในรายงาน 

     การแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีไ่มถู่กตอ้งนัน้ต่างจากราคารบัซือ้คนืหน่วย 

     ลงทุนทีถู่กตอ้งตัง้แต่หน่ึงสตางคข์ึน้ไปและคดิเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง 

(3) มคีําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่บรษิทัจดัการพบว่าราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และผูดู้แลผลประโยชน์ยงั 

     ไมไ่ดร้บัรองขอ้มูลในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้องนัน้ 

     ต่างจากราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีถู่กต้องตัง้แต่หน่ึงสตางคข์ึน้ไป และคดิเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซือ้คนืหน่วย 

     ลงทุนทีถู่กตอ้ง 

ทัง้น้ี การเลื่อนกําหนดชําระเงินค่าขายคืนข้างต้น บรษิัทจดัการจะดําเนินการตามที่ระบุในรายละเอียดโครงการและหลกัเกณฑ์ที่

สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

 การไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุน 

 บรษิทัจดัการอาจไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไมร่บัสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคนื หรอืคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ไดร้บั  

 ไวแ้ลว้ หรอือาจหยดุรบัคาํสัง่ซือ้ คาํสัง่ขายคนื หรอืคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนได ้ในกรณีทีป่รากฏเหตุดงัต่อไปน้ี 

(1) ตลาดหลกัทรพัยห์รอืศูนยซ์ือ้ขายหลกัทรพัยไ์มส่ามารถเปิดทําการซือ้ขายไดต้ามปกต ิ

(2) บรษิทัจดัการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดงัต่อไปน้ี โดยได้รบัความเห็นชอบจาก 

     ผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ 

     (ก) มเีหตุจาํเป็นทาํใหไ้มส่ามารถจาํหน่าย จา่ย โอนหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของกองทุนรวมไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 

     (ข) ไมส่ามารถคาํนวณมลูคา่ทรพัยส์นิของกองทุนรวมไดอ้ยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม 

     (ค) ในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนหรอืมไีว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศและกองทุนรวมต่างประเทศนัน้หยุดรบัคําสัง่ซื้อ 

          หรอืขายคนืหน่วยลงทุนหรอืไมข่ายหรอืไมร่บัซือ้คนืหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนที่รบัไวแ้ลว้ หรอื 

     (ง) มเีหตุจําเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน ทัง้น้ี การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามคําสัง่ที่รบัไวแ้ล้ว  

         หรอืการหยุดรบัคาํสัง่ซื้อหรอืคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) หรอื (ค) ใหก้ระทําไดไ้ม่เกนิหน่ึงวนัทําการ เวน้แต่จะไดร้บัการ 

         ผอ่นผนัจากสาํนกังาน    

(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิในต่างประเทศ และมเีหตุการณ์ดงัต่อไปน้ีเกิดขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทุน 

     รวมอยา่งมนียัสาํคญั  

     (ก) ตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์ที่กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื้อขายไดต้ามปกติ ทัง้น้ี เฉพาะกรณีที่กองทุนรวมลงทุนใน  

          หลกัทรพัยท์ีซ่ือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยแ์หง่นัน้เกนิกวา่รอ้ยละสบิของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม 
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     (ข) มเีหตุการณ์ที่ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศได้อย่างเสร ีและทําใหไ้ม่สามารถโอนเงนิออกจากประเทศหรอืรบั 

         โอนเงนิจากต่างประเทศไดต้ามปกต ิหรอื 

     (ค) มเีหตุที่ทําให้กองทุนรวมไม่ไดร้บัชําระเงนิจากหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิที่ลงทุนไวต้ามกําหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดงักล่าวอยู่เหนือ 

          การควบคมุของบรษิทัจดัการกองทุนรวมและผูด้แูลผลประโยชน์เหน็ชอบดว้ยแลว้  

(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่รบัไว้แล้ว หรอืเป็นการหยุดรบัคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย  

     เน่ืองจากปรากฏขอ้เทจ็จรงิดงัต่อไปน้ี 

     (ก) บรษิทัจดัการกองทุนรวมมเีหตุอนัควรสงสยัวา่ผูล้งทุนรายนัน้ๆ มสีว่นเกีย่วขอ้งกบัการกระทําดงัต่อไปน้ี 

          1. การกระทําทีเ่ป็นความผดิมลูฐานหรอืความผดิฐานฟอกเงนิตามกฎหมายเกี่ยวกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ ไมว่่า 

              จะเป็นกฎหมายไทยหรอืกฎหมายต่างประเทศ 

          2. การใหก้ารสนบัสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย หรอื 

          3. การกระทําทีเ่ป็นการปฏบิตัติามคาํสัง่เกีย่วกบัการยดึหรอือายดัทรพัยส์นิโดยบุคคลผูม้อีํานาจตามกฎหมาย  

     (ข) บรษิทัจดัการกองทุนรวมไมส่ามารถดาํเนินการรูจ้กัลูกคา้ และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัลูกคา้ไดใ้นสาระสําคญั  

          ทัง้น้ี การไมข่ายหรอืไมร่บัซือ้คนืหรอืไมส่บัเปลีย่นหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ขา้งต้น บรษิทัจดัการจะดาํเนินการตามทีร่ะบุใน 

          รายละเอยีดโครงการและหลกัเกณฑท์ีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

การหยดุขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

เพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืในกรณีที่มคีวามจําเป็นเพื่อรกัษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิและการเงนิของประเทศ หรอื

เพื่อรกัษาเสถยีรภาพในระบบตลาดการเงนิ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บรษิทัจดัการหยุดรบัคําสัง่ซื้อ คําสัง่ขายคนื 

หรอืคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชัว่คราวตามระยะเวลาที่เหน็สมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน  20 วนัทําการ

ตดิต่อกนั เวน้แต่จะไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหข้ยายระยะเวลาหยุดรบัคําสัง่ซื้อ คําสัง่ขายคนื หรอืคําสัง่สบัเปลี่ยน

หน่วยลงทุนออกไปได ้

  4. วิธีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร 

     A: ท่านสามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนระหวา่งกองทุนรวมน้ีกบักองทุนรวมอื่นทีอ่ยูภ่ายใต้การบรหิารจดัการของบรษิทัจดัการได ้ตาม 

    หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีารตามทีบ่รษิทัจดัการกําหนด ท่านสามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไดใ้นช่องทาง ดงัน้ี 

• ทาํรายการผ่านบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื ไดทุ้กวนัทําการ ในเวลา 8.30-15.30 น. โดยกรอกรายละเอยีดใน

ใบคําสัง่ทํารายการให้ครบถ้วนโดยระบุชื่อกองทุนเปิดต้นทาง และชื่อกองทุนเปิดปลายทางที่ต้องการจะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน 

รวมทัง้จาํนวนเงนิหรอืจาํนวนหน่วยลงทุนที่จะออกจากกองทุนเปิดต้นทาง 

• ทํารายการผา่นระบบอนิเตอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการที ่www.principal.th ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง 

    การสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุนไมว่่ากระทําผา่นช่องทางใดก่อนเวลา 15.30น. ในวนัทําการซื้อขายหน่วยลงทุนใด ใหถ้อืเป็น รายการ 

    ของวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทุนนัน้ สําหรบัการทํารายการสบัเปลี่ยนการถอืหน่วยลงทุนหลงัเวลา 15.30 น. ในวนัทําการซือ้ขายหน่วย 

    ลงทุนใด หรอืในวนัหยดุทําการ ใหถ้อืเป็นการสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุนในวนัทําการซือ้ขายถดัไป 

5. กองทุนน้ีกาํหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจาํกดัการโอนไว้อย่างไร  

    A: ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนไดใ้นกรณีดงัต่อไปน้ี   

  (1) การโอนหน่วยลงทุนใหบ้ดิา มารดา บุตร และคูส่มรสของผูถ้อืหน่วยลงทุน   

  (2) การโอนหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ศาล หรอืโดยผลของกฎหมาย   

  (3) การโอนหน่วยลงทุนในกรณีพเิศษอื่นๆ ทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควรและอนุมตัใิหโ้อนได ้

 ทัง้น้ีผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะโอนหน่วยลงทุนจะต้องกรอกแบบคําขอโอนหน่วยลงทุนตามที่บรษิทัจดัการหรอืนายทะเบียนหน่วย  

 ลงทุนกําหนด พรอ้มทัง้ลงลายมอืชื่อผู้โอนและผู้รบัโอน และยื่นคําขอโอนหน่วยลงทุนดงักล่าวพร้อมเอกสารที่กําหนดแก่นายทะเบียน  

 หน่วยลงทุน พรอ้มทัง้ชําระคา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี 

 นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะบนัทกึขอ้มลูการโอนหน่วยลงทุนและออกหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืหลกัฐานแสดงสทิธใินหน่วย  

 ลงทุนใหผู้โ้อนและผูร้บัโอนหน่วยลงทุน ภายใน 30 วนันบัแต่วนัทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดร้บัคาํขอโอนหน่วยลงทุนถูกตอ้งสมบูรณ์  

 ทัง้น้ี ผู้รบัโอนหน่วยลงทุนจะมีสทิธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมได้ต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บนัทึกชื่อผู้รบัโอน 

 หน่วยลงทุนในสมดุทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนเรยีบรอ้ยแลว้   
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 บรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะปฏเิสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีทีก่ารถอืหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคล 

 เดยีวกนัใดเกนิขอ้จาํกดัการถอืหน่วยลงทุน 

 6. ท่านจะได้รบัเงินปันผลหรือไม่และมีข้อจาํกดัในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน? 

    A: กองทุนมนีโยบายพจิารณาจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ เมื่อกองทุนรวมมกํีาไรสะสมหรอืมกํีาไรสุทธใินงวด

บญัชีที่จะจ่ายเงนิปันผลนัน้ และการจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวจะต้องไม่ทําให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในงวดบญัชีที่มีการ

จ่ายเงนิปันผลนัน้  ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะเป็นผู้กําหนดอตัราเงนิปันผลจ่ายในแต่ละครัง้ตามที่บรษิทัจดัการพิจารณาเหน็สมควร โดย

พจิารณาจากผลการดําเนินงานของกองทุนรวม ปรมิาณเงนิสดที่สามารถจะจ่ายได้ นโยบายการดํารงสภาพคล่อง นโยบายการลงทุน

เพิม่เตมิ และปัจจยัอื่นๆ ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ในช่วงเวลานัน้ๆ  ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะไม่จ่ายเงนิปันผล ใน

กรณีที่เงนิปันผลต่อหน่วยที่คํานวณได้ตามเกณฑ์ข้างต้นตํ่ากว่า 0.10 บาท หรอืเมื่อกองทุนมมีูลค่าหน่วยลงทุนน้อยกว่ามูลค่าหน่วย

ลงทุนทีต่ราไว ้  

ขอ้จาํกดัในการจา่ยเงนิปันผลแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน 

(1) บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะไม่จา่ยเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในส่วนที่เกนิขอ้จํากดัการถอืหน่วยลงทุน เวน้แต่เป็นกรณีที่ไดร้บั

ยกเว้น ทัง้น้ี ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์เกี่ยวกบัข้อจํากดัการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและ

หน้าทีข่องบรษิทัจดัการ 

(2) บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะจดัทําบญัชแีละแยกเงนิที่ไม่อาจจ่ายเป็นเงนิปันผลออกจากบญัชแีละทรพัยส์นิของกองทุนรวม และไม่นํา

เงนิดงักล่าวมารวมคาํนวณเป็นมลูคา่ทรพัยส์นิของกองทุนรวม และจะสง่เงนิดงักล่าวใหเ้ป็นรายไดข้องแผน่ดนิ 

7: ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเก่ียวกบัมูลค่าสินทรพัย์สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนได้จาก

ช่องทางใด 

    เวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ www.principal.th และ/หรอื ช่องทางอื่นทีบ่รษิทัจดัการเหน็ว่าเหมาะสม 

 

สิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุน 

1.  กองทุนรวมมีการออกและส่งมอบหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนอย่างไร 

         นายทะเบยีนหน่วยลงทุนซึ่งไดร้บัมอบหมายจากบรษิทัจดัการจะออก “หนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน” หรอืเอกสาร/ขอ้ความใดซึ่งไม่

จํากดัรูปแบบและวธิกีารอนัสามารถเป็นหลกัฐานได้ทุกครัง้ที่มกีารสัง่ซื้อหรอืขายคนืหน่วยลงทุน เพื่อเป็นการยนืยนัจาํนวนหน่วยลงทุน

ให้แก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน โดยจะจดัส่งให้แก่ผู้ถอืหน่วยลงทุนภายใน 15 วนัทําการนับแต่วนัทําการถดัจากวนัที่ทํารายการนัน้ๆ ทัง้น้ี ผูถ้ือ

หน่วยลงทุนสามารถแสดงความประสงค์ขอรบัหนังสอืเพื่อรบัรองสทิธกิารถือหน่วยลงทุน ณ ขณะใดขณะหน่ึงได้ โดยติดต่อยงับรษิทั

จดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

นายทะเบยีนหน่วยลงทุนและ/หรอืบรษิทัจดัการจะถอืเอายอดคงเหลอืของหน่วยลงทุนทีป่รากฏในระบบนายทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนของ

บรษิทัจดัการเป็นรายการทีเ่ป็นปัจจบุนัและถูกตอ้ง 

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการแก้ไข/เปลีย่นแปลง/เพิม่เตมิ เอกสาร ขอ้ความ รวมถงึวธิกีารแจง้ และ/หรอืการดําเนินการใดๆ เพื่อ

เป็นหลกัฐานการยนืยนัจํานวนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยบรษิทัจดัการจะแจง้ให้ทราบล่วงหน้าก่อนการแก้ไข/

เปลีย่นแปลง/เพิม่เตมิ นัน้ ทัง้น้ี เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นสาํคญั 

2.    ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีอาจถกูจาํกดัสิทธิในเร่ืองใดภายใต้เง่ือนไขอย่างไร 

         สทิธใินการไมไ่ดร้บัจดัสรรหน่วยลงทุน  

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็วา่เพื่อเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนรวมหรอืของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืชื่อเสยีง หรอืความ

รบัผดิชอบทางกฎหมายของบรษิทัจดัการ หรอืพจิารณาเหน็วา่การสัง่ซือ้หน่วยลงทุนของบุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใด อาจมผีลทํา

ใหผู้ส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนบุคคลนัน้หรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนันัน้ถอืหน่วยลงทุนเกนิกว่า 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วยลงทุนทีเ่สนอขายไดแ้ล้ว

ทัง้หมด บรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทุนขอสงวนสทิธทิีจ่ะจดัสรรหรอืปฏเิสธการโอนหน่วยลงทุนแต่เพยีงบางส่วนหรอืทัง้หมด

ในกรณีทีก่ารถอืหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดเกนิขอ้จาํกดัการถอืหน่วยลงทุน  โดยไมจ่าํเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ ัง่ซือ้

หน่วยลงทุนทราบ 

สทิธใินการลงมตเิพื่อแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการลงทุนหรอืแกไ้ขวธิจีดัการ  
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การแก้ไขเพิม่เติมโครงการจดัการกองทุนรวมหรอืแก้ไขวธิกีารจดัการจะต้องได้รบัมติโดยเสยีงข้างมากของผูถ้ือหน่วยลงทุนซึ่งคดิตาม

จาํนวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกึง่หน่ึงของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมดของโครงการจดัการกองทุนรวม 

ในกรณีที่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดถอืหน่วยลงทุนเกนิกว่าหน่ึงในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมด บรษิทั

จดัการกองทุนรวมหรอืบรษิทัหลกัทรพัย์ที่เป็นเจา้ของบญัชีแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถอืหน่วยลงทุน (Omnibus account) จะไม่นับคะแนน

เสยีงของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนันัน้ในส่วนทีเ่กนิกวา่หน่ึงในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนที่จาํหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมด  

       สทิธใินการไมไ่ดร้บัเงนิปันผล 

  บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะไม่จ่ายเงนิปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในส่วนที่เกินข้อจํากดัการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้รบั

ยกเวน้ ทัง้น้ี ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑเ์กี่ยวกบัขอ้จํากดัการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่

ของบรษิทัจดัการ 

3.    ช่องทางและวิธีการท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและดาํเนินการใช้สิทธิออกเสียงของ

บริษทัจดัการกองทุนเพ่ิมเติม 

    ผูล้งทุนสามารถตรวจดแูนวทางในการใชส้ทิธอิอกเสยีงและดาํเนินการใชส้ทิธอิอกเสยีงไดท้ีเ่วบ็ไซต ์www.principal.th 

4.  กองทุนน้ีมีช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 

ตลอดจนวิธีการเข้าสู่กระบวนการดงักล่าวหรือ อย่างไร 

   ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสง่ขอ้รอ้งเรยีนมาไดท้ี ่

•  ตดิต่อบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จํากดั ทีส่ว่นกํากบัการปฏบิตังิาน  

    ทีอ่ยู ่44 อาคาร ธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย ชัน้ 16 ถนนหลงัสวน แขวงลุมพนีิ เขตปทุมวนั กรงุเทพฯ 10330 

    โทรศพัท ์0-2686-9500 หรอื 0-2686-9508 หรอื 0-2686-9513 หรอืทางโทรสาร 0-2657-3166 

• ผูด้แูลผลประโยชน์ 

           ธนาคาร ทหารไทย จํากดั (มหาชน) โทรศพัท ์02-299-2349 

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

การระงบัขอ้พพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการฝ่าฝืนหรอืไมป่ฏบิตัติามหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัการอนุมตัใิหจ้ดัตัง้กองทุนรวมแบบเป็นการทัว่ไป และการฝ่าฝืนหรอื

การไมป่ฏบิตันิัน้ก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่กองทุนรวมหรอืผูล้งทุน บรษิทัจดัการจะแกไ้ขเยยีวยาความเสยีหายโดยไมช่กัชา้  โดยในกรณี

ทีเ่กดิขอ้พพิาทระหวา่งบรษิทัจดัการกองทุนรวมและผูล้งทนุ บรษิทัจดัการยนิยอมใหนํ้าขอ้พพิาทเขา้สู่การพจิารณาของอนุญาโตตุลาการ 

คาํถามและคาํตอบเก่ียวกบับคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัการดาํเนินการของกองทุนรวม  

(1) รายช่ือคณะกรรมการ (มีผลตัง้แต่วนัท่ี 22 เมษายน 2562) 

• นาย ชอง ว ีย ี                                        ประธานกรรมการ 

• นาย เอฟเฟนดี ้ชาฮูล ฮามดิ                        กรรมการ 

• นาย อดศิร เสรมิชยัวงศ์                             กรรมการ 

• นาย ฮวน อกีนาซโีอ อยีซ์ากรีเ์ร บาราโอนา     กรรมการ 

• นางสาว วไิลพร ลิว่เกษมศานต ์                   กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

• นาย บุญศกัดิ ์เจยีมปรชีา                           กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 

• คณุจมุพล สายมาลา กรรมการบรษิทั และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร       

(2) รายช่ือผู้บริหาร  

• คณุจมุพล สายมาลา             ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

• คณุต่อ อนิทววิฒัน์               ประธานเจา้หน้าที่พฒันาธรุกจิ         

• คณุโช ซู ฮุน, CPA   ประธานเจา้หน้าทีป่ฏบิตักิาร  

• คณุวนิ พรหมแพทย,์ CFA   ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุน  

• คณุวศิณุ รุง่ขวญัศริโิรจน์, CFA              หวัหน้าฝ่ายบรหิารความเสีย่ง 
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• คณุกุณฑรีา พรโรจนางกูร              หวัหน้าฝ่ายกํากบัการปฏบิตังิาน 

(3)  จาํนวนกองทุนรวมภายใต้การบริหารจดัการของบริษทั (ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2562) 

     มกีองทุนรวมทัง้หมดภายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทั จาํนวน 64 กองทุน 

(4)  มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิภายใต้การบริหารจดัการของบริษทั (ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2562) 

     มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธภิายใต้การบรหิารจดัการของบรษิทั 63,153,454,317.71 บาท 

(5)  รายช่ือคณะกรรมการการลงทุน  

• คณุวนิ พรหมแพทย,์ CFA  ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุน  

• คณุวศิณุ รุง่ขวญัศริโิรจน์, CFA  ผูอ้ํานวยการอาวโุสดา้นบรหิารความเสีย่ง 

• คณุชนยักานต ์สวสัดฤิกษ ์  ผูจ้ดัการกองทุน 

• คณุวทิยา เจนจรสัโชต,ิ CISA  ผูจ้ดัการกองทุน 

• คณุวสชุนม ์ทรายแกว้, CFA  ผูจ้ดัการกองทุน 

• คณุวศนิ ปรธิญั, CFA  ผูจ้ดัการกองทุน 

• คณุวริยิา โภไคศวรรย ์  ผูจ้ดัการกองทุน 

• คณุธนทั เจตจนัทรป์ระภา, CFA  ผูจ้ดัการกองทุน 

• คณุปณิธ ิจติรโีภชน์  ผูจ้ดัการกองทุน 

• คณุปณุยนุช บุญยรตัพนัธุ ์   ผูจ้ดัการกองทุน 

• คณุธนา เชนะกุล, CFA   ผูจ้ดัการกองทุน 

• คณุวรณุ ทรพัยท์วกุีล   ผูจ้ดัการกองทุน 

• คณุชาตร ีมชียัเจรญิยิง่   ผูจ้ดัการกองทุน 

• คณุปิยะศกัดิ ์ดวงบณัฑติกุล   ผูจ้ดัการกองทุน 

(6)   รายช่ือผูจ้ดัการกองทุน 

• คณุวนิ พรหมแพทย,์ CFA  

ประวตักิารศกึษา 

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

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

ประสบการณ์ทํางาน 

พ.ศ. 2558 - ปัจจบุนั                   ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุนบลจ.พรนิซเิพลิ จาํกดั                                       

พ.ศ. 2555 - 2558                      หวัหน้ากลุ่มงานลงทุนและรองโฆษก สาํนกังานประกนัสงัคม 

พ.ศ. 2548 - 2555                      หวัหน้างานลงทุนต่างประเทศและอสงัหารมิทรพัย,์ สาํนักงานประกนัสงัคม 

พ.ศ. 2547 - 2548                      หวัหน้างานบรหิารความเสีย่ง, สํานกังานประกนัสงัคม 

พ.ศ. 2546 - 2547                      ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทุน, สาํนักงานประกนัสงัคม 

พ.ศ. 2544 - 2546                      นกัวเิคราะหก์ารลงทุน, สาํนักงานประกนัสงัคม 

พ.ศ. 2544                                Summer Associated (ปัจจบุนัคอื AJF) 

• คณุวศิน ปริธญั, CFA 

ประวตักิารศกึษา 

พ.ศ. 2548 - 2551                      ปรญิญาตรวีศิวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ จฬุาลงกรณ์ 

                                             มหาวทิยาลยั 

ประสบการณ์ทํางาน 

พ.ศ. 2558 - ปัจจบุนั                   ผูจ้ดัการกองทุน บลจ.พรนิซเิพลิ  

พ.ศ. 2557 - 2558                      ผูจ้ดัการกองทุน บลจ.ฟินนัซ่า 

พ.ศ. 2557 - 2557                      ผูช้่วยอํานวยการ ฝ่ายลงทุน กรุงไทย แอกซ่า ประกนัชวีติ 
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พ.ศ. 2556 - 2557                      ผูช้่วยอํานวยการ ฝ่ายวาณิชธนกจิ บล.ฟินนัซ่า 

พ.ศ. 2554 - 2556                      ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายลงทุน บลจ.ฟินันซ่า 

พ.ศ. 2553 - 2554                      ผูช้่วยผูจ้ดัการ ฝ่ายลูกคา้บุลคล บล.กสกิร 

พ.ศ. 2552 - 2553                      Management Trainee, ไอดเีอส แมนูแฟคเจอรงิ 

• คณุธนัท เจตจนัทรป์ระภา, CFA 

 ประวตักิารศกึษา 

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

                                              มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ประสบการณ์ทํางาน 

 พ.ศ. 2556 - ปัจจบุนั                   ผูจ้ดัการกองทุนกลุ่มตราสารทุน, บลจ.พรนิซเิพลิ จาํกดั 

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

•    คณุปณุยนุช บณุยรตัพนัธุ ์

ประวตักิารศกึษา 

พ.ศ. 2556 - 2557  ปรญิญาโท Finance มหาวทิยาลยั Lancaster 

พ.ศ. 2549 - 2553  ปรญิญาตร ีคณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ประสบการณ์ทํางาน  

พ.ศ. 2560 - ปัจจบุนั  ผูจ้ดัการกองทุน บลจ.พรนิซเิพลิ จํากดั 

พ.ศ. 2559 - 2560   ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทุน บลจ.กสกิรไทย จาํกดั 

พ.ศ. 2557 - 2558  นกัวเิคราะหก์ารลงทุน บลจ.กสกิรไทย จาํกดั 

•    คณุชาตรี มีชยัเจริญย่ิง 

ประวตักิารศกึษา 

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

พ.ศ. 2548 - 2552  ปรญิญาตร ีบรหิารธรุกจิ สาขาการธนาคารและการเงนิ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ประวตักิารทํางาน 

พ.ศ. 2561 - ปัจจบุนั  ผูจ้ดัการกองทุนตราสารทนุ ฝ่ายการลงทุนตราสารทุน บลจ.พรนิซเิพลิ จาํกดั 

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

พ.ศ. 2559 - 2560  นกัวจิยัฝ่ายการลงทุนตราสารทุน บลจ. ไทยพาณิชย ์จาํกดั 

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

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

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

                                                          เศรษฐกจิการคลงั) 

(7)   ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ตวัแทนสนบัสนุนการขายอื่นๆ ที ่บลจ. แต่งตัง้ 

นายทะเบียนหน่วยลงทุน 

      บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั โทรศพัท ์0-2686-9500 

ผู้ดแูลผลประโยชน์ 

ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) โทรศพัท ์02-299-2349 
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ตารางแสดงค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากผู้ซ้ือ หรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือกองทุนรวม 

หมายเหตุ :  *ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดร้วมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธุีรกจิเฉพาะหรอืภาษอีื่นใดในทาํนองเดยีวกนั (ถา้ม)ี ไวแ้ลว้ 

                ** ไมร่วมค่านายหน้าซื้อขายหลกัทรพัยแ์ละค่าธรรมเนียมต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จากการซื้อขายหลกัทรพัย ์

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการอาจมกีารเพิม่ค่าธรรมเนียมไดไ้มเ่กนิรอ้ยละ 5 ของอตัราคา่ธรรมเนียม ภายในรอบระยะเวลา 1 ปี โดยบรษิทัจดัการจะแจง้

ใหผู้ล้งทุนทราบไมน้่อยกว่า 60 วนั              

 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุน

รวม* 

  รอบบญัชี (ร้อยละของมลูค่าทรพัยสิ์น ต่อปี)* 

อตัราตามท่ีระบไุว้

ในโครงการ 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 

 ก.พ. 2561 

 - 31 ม.ค. 2562 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 ก.พ. 

2560   

 - 31 ม.ค. 2561 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 ก.พ. 

2559   

 - 31 ม.ค. 2560 

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

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายรวมทัง้หมดทีป่ระมาณการ

ได ้** ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14  0.628 0.671 0.675 

o ค่าธรรมเนียมการจดัการ ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 0.482 0.482 0.482 

o ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.06 0.021 0.021 0.021 

o ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.13 0.027 0.027 0.027 

2.    ค่าใชจ่้ายอื่นๆ ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 0.098 0.141 0.145 

o ค่าทีป่รกึษาการลงทุน ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี

o ค่าธรรมเนียมจดัตัง้กองทุน ตามทีจ่่ายจรงิ ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี

o ค่าประกาศ NAV ตามทีจ่่ายจรงิ ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี

o ค่าสอบบญัช ี ตามทีจ่่ายจรงิ 0.065 0.080 0.085 

o ค่าธรรมเนียมธนาคาร ตามทีจ่่ายจรงิ ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี

o ค่าวารสารและสิง่พมิพ ์ ตามทีจ่่ายจรงิ ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี

o ค่าใชจ่้ายอื่น ตามทีจ่่ายจรงิ 0.033 0.061 0.060 

o ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ ์และส่งเสรมิ 

    การขาย 

          - ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก 

          - หลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

 

 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.54 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.54 
ไมม่ ี

ไมม่ ี

ไมม่ ี

ไมม่ ี

ไมม่ ี

ไมม่ ี

o      

ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเกบ็จากผูส้ ัง่ซ้ือหรือผูถ้ือหน่วยลงทุน 
ร้อยละของมลูค่าหน่วยลงทุน* 

อตัราตามท่ีระบไุว้ในโครงการ เกบ็จริง 

o ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย ไมม่ ี ไมม่ ี

o ค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วย ไมม่ ี ไมม่ ี

o ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน ไมม่ ี ไมม่ ี

o ค่าปรบักรณขีายคนืหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถอืครองที่

กาํหนดในโครงการ 
ไมม่ ี ไมม่ ี

o ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

o ค่าธรรมเนียมในการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

o ค่าธรรมเนียมการเปลีย่นชือ่ - สกุล - ทีอ่ยู่ การออกเอกสาร

แสดงสทิธใินหน่วยลงทนุใบใหม ่กรณหีายและอื่นๆ ทีเ่กดิขึน้

จรงิ 

ตามทีจ่่ายจรงิ ตามทีจ่่ายจรงิ 

o ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายในการโอนเงนิค่าขายคนื ตามทีจ่่ายจรงิ ตามทีจ่่ายจรงิ 

o ค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหลกัทรพัย ์(เกบ็เขา้กองทุน) ไมเ่กนิ 0.33 0.22 

o ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายอื่นๆ ตามทีจ่่ายจรงิ ตามทีจ่่ายจรงิ 
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• อตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุน : ร้อยละ 52.29 

• Port Folio Duration : -0.0011 

• ผลขาดทุนสงูสดุในช่วง 5 ปี (Maximum Drawdown) : ร้อยละ -19.72 
 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย อตัราตามโครงการ  เรียกเกบ็จริง 

 - คา่ใชจ้า่ยในการซือ้ขายหลกัทรพัย ์ ตามทีจ่า่ยจรงิ 0.18%  
 หมายเหตุ  * ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายอื่น ๆ ยงัไมร่วมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธุีรกจิเฉพาะหรอืภาษอีืน่ใด และภาษดีงักล่าวจะถอืเป็น  

                 ภาระของกองทนุรวม 

 

ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซ้ือขายหลกัทรพัย ์

ตัง้แต่วนัท่ี  1 กมุภาพนัธ ์2561 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2562 

    

อนัดบั รายช่ือบริษทันายหน้า 

ค่านายหน้าจาก

การซ้ือขาย

หลกัทรพัย ์

(หน่วย : บาท) 

ร้อยละของค่า

นายหน้าทัง้หมด 

1 บรษิทัหลกัทรพัย ์ภทัร จํากดั(มหาชน) 14,483.29 11.57 

2 บรษิทัหลกัทรพัยเ์ครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จาํกดั 14,216.32 11.36 

3 บรษิทัหลกัทรพัย ์ธนชาต จํากดั (มหาชน) 13,788.83 11.02 

4 บรษิทัหลกัทรพัย ์ทสิโก ้จาํกดั 12,856.58 10.27 

5 บรษิทัหลกัทรพัย ์บวัหลวง จาํกดั (มหาชน) 12,253.63 9.79 

6 บรษิทัหลกัทรพัย ์ซจีเีอส-ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จาํกดั 12,080.97 9.65 

7 บรษิทัหลกัทรพัย ์กสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) 11,739.79 9.38 

8 บรษิทัหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จาํกดั 8,876.09 7.09 

9 บรษิทัหลกัทรพัย ์ซติี้คอรป์ (ประเทศไทย) จํากดั 5,182.19 4.14 

10 บรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 5,136.89 4.11 

11 บรษิทันายหน้าอื่น ๆ 14,535.29 11.62 

รวมค่านายหน้าทัง้หมด        125,149.87  100.00 
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รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผกูพนั 

ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2562 

             

    

มลูค่าตามราคาตลาด 

(บาท)*  % NAV 

หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นในประเทศ       

 หุน้สามญั / จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์    

  หมวด ธนาคาร             8,471,480.00   13.01  

  หมวด พาณิชย ์             8,752,080.00   13.44  

  หมวด วสัดกุ่อสรา้ง             4,364,000.00   6.70  

  หมวด บรกิารรบัเหมาก่อสรา้ง               958,750.00   1.47  

  หมวด ชิน้ส่วนอเิลก็ทรอนิกส ์             1,010,850.00   1.55  

  หมวด พลงังานและสาธารณูปโภค           11,815,360.00   18.14  

  หมวด เงนิทุนและหลกัทรพัย ์             1,012,600.00   1.55  

  หมวด อาหารและเครื่องดื่ม             3,818,450.00   5.86  

  หมวด การแพทย ์             4,106,328.00   6.30  

  หมวด เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร             3,613,001.20   5.55  

  หมวด สื่อและสิง่พมิพ ์               322,452.00   0.50  

  หมวด บรรจภุณัฑ ์               327,600.00   0.50  

  หมวด ของใชส้ว่นตวัและเวชภณัฑ ์               555,750.00   0.85  

  หมวด พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์             4,540,125.00   6.97  

  หมวด การท่องเทีย่วและสนัทนาการ               685,125.00   1.05  

  หมวด ขนสง่และโลจสิตกิส ์             5,575,120.00   8.56  

 เงนิฝากธนาคาร              5,143,357.63   7.90  

อ่ืนๆ             

 ทรพัยส์นิอื่น  134,109.37   0.21  

 หน้ีสนิอื่น  (77,404.80)  (0.11) 

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ            65,129,133.40    100.00 

หมายเหตุ : * มลูคา่ตามราคาตลาดทีร่วมดอกเบีย้คา้งรบัแล้ว   
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รายงานสรปุจาํนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหน้ี เงินฝากหรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน ของกองทุนรวม 

รายงานสรปุเงินลงทุน 

กลุ่มของตราสาร 

มลูค่าตาม   

ราคาตลาด % NAV 

(บาท)*   

 (ก) ตราสารภาครฐัไทยและตราสารภาครฐัต่างประเทศ 
  

      - ตราสารภาครฐัไทย - ไมม่ ี- - ไมม่ ี- 

      - ตราสารภาครฐัต่างประเทศ - ไมม่ ี- - ไมม่ ี- 

 (ข) ตราสารที่ธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย ์หรอืบรษิทัเงนิทุน   
  

      เป็นผูอ้อก ผูส้ ัง่จา่ย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอื ผูค้ํ้าประกนั 5,143,357.63 7.90 

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

 (ง) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นอนัดบัตํ่ากวา่อนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้ 
  

      (investment grade) หรอืตราสารทีไ่มไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื - ไมม่ ี- - ไมม่ ี- 

สดัส่วนเงินลงทุนขัน้สงู (upper limit) ท่ีบริษทัจดัการคาดว่าจะลงทุนในตราสารกลุ่ม (ง)15 % 

ของ NAV    

หมายเหตุ :* มลูค่าตามราคาตลาดทีร่วมดอกเบีย้คา้งรบัแล้ว  
 

 

 

รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารทุกตวัใน Port 

  
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นปันผล 

 

  ประเภท ผูอ้อก 

ผูค้ํ้า/ 

ผูร้บัรอง/ 

ผูส้ลกั

หลงั 

วนัครบ

กําหนด 

อนัดบั 

ความ 

น่าเชื่อถอื 

 จาํนวนเงนิตน้/ 

มลูคา่หน้าตัว๋  

มลูคา่ตาม 

ราคาตลาด *1 

1 เงนิฝากธนาคาร 
ธนาคารทหารไทย จาํกดั 

(มหาชน) 
- - A 5,142,988.46 

 

5,143,357.53  

 หมายเหตุ : *1 มลูคา่ตามราคาตลาดที่รวมดอกเบีย้คา้งรบัแล้ว    
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ผลการดาํเนินงานของกองทุนรวม 
 

หมายเหตุ :  - เอกสารการวดัผลการดาํเนนิงานของกองทุนรวมฉบบันี้ไดจ้ดัทาํตามมาตรฐานการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบรษิจัดั 

  การลงทุน 

- ตวัชีว้ดั (Benchmark) เกณฑม์าตรฐาน ดชันี SETHD TRI Index 100.00% 

- ผลการดาํเนินงานในอดตี มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการดาํเนินงานในอนาคต 

* NAV ณ 31 ม.ค. 2562 

** NAV ณ 25 ต.ค. 2561 

 
ผลการดาํเนินงานส้ินสุด  

ณ วนัท่ี 31 ม.ค. 2562 

 ผลการดาํเนินงานย้อนหลงั (ร้อยละต่อปี) 
นับจากวนัเร่ิม

โครงการ  
(29 ก.พ. 2555) 

3 เดือน 
(26 ต.ค. 61) 

6 เดือน 
(20 ก.ค. 61) 

1 ปี  
(26 ม.ค. 61) 

3 ปี  
(29 ม.ค. 59) 

5 ปี  
(31 ม.ค. 57) 

มลูค่าหน่วยลงทุน (บาท) 11.3781* 14.7882** 13.0089 14.6001 13.6430 14.8812 
PRINCIPAL DEF 10.77% -0.01% -4.85% -14.38% 10.05% 8.82% 

ตวัชีว้ดั (Benchmark) 5.71% -2.19% -3.39% -3.67% 14.11% 7.44% 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

คาํเตือน/ข้อแนะนํา 

 

 การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีมิได้เป็นการแสดงว่าสํานักงานได้รบัรองถึง

ความถกูต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขาย

นัน้ 

 บริษทัจดัการอาจลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืนเพ่ือบริษทัจดัการเช่นเดียวกนักบัท่ีบริษทัจดัการลงทุนในหลกัทรพัย์

หรือทรพัย์สินอ่ืนเพ่ือกองทุนรวม โดยบริษทัจดัการจะจดัให้มีระบบงานท่ีป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์เพ่ือให้เกิด

ความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทัง้น้ีผู้ลงทุนสามารถขอตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลการลงทุนเพ่ือบริษทัจดัการได้ท่ีทาง

เวบ็ไซต ์www.principal.th 

 กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นปันผลเป็นนิติบคุคลแยกต่างหากจากบริษทัจดัการ ดงันัน้ บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิ

เพิล จาํกดั จึงไม่มีภาระผกูพนัในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นปันผลทัง้น้ี ผลการดําเนินงานของ

กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นปันผลไม่ได้ขึ้นอยู่กบัสถานะทางการเงินหรือผลการดําเนินงานของบริษัทหลกัทรพัย์จดัการ

กองทุน พรินซิเพิล จาํกดั  

 ในกรณีท่ีผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพ่ิมเติม   ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ท่ี บริษทัหลกัทรพัย์

จดัการกองทุน พรินซิเพิล จาํกดั หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

 ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลท่ีได้รบัความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากบั

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และควรขอดบูตัรประจาํตวัของบุคคลดงักล่าวท่ีสาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัยอ์อกให้ด้วย 

 บริษทัจดัการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลกัทรพัยเ์พ่ือตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบติัตามจรรยาบรรณและประกาศต่าง ๆ ท่ี

สมาคมบริษัทจดัการลงทุนกําหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดงักล่าวให้บริษัทจดัการทราบ เพ่ือท่ีบริษัทจดัการจะ

สามารถกาํกบัดแูลการซ้ือขายหลกัทรพัยข์องพนักงานได้ 

 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดขู้อมูลท่ีอาจมีผลต่อการตดัสินใจลงทุน เช่น การทําธุรกรรมเก่ียวกบับุคคลท่ีเก่ียวข้อง (Connected 

Person) และการลงทุนตามอตัราส่วนท่ีกาํหนดในวตัถปุระสงคก์ารลงทุน เป็นต้น ได้ท่ีสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ

โดยผ่านเครือข่าย Internet ของสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th) 

 บริษัทจดัการจะดําเนินการเปิดเผยข้อมูลแนวปฏิบติัในการใช้สิทธิออกเสียง และการดําเนินการใช้สิทธิออกเสียงใน

หลกัทรพัยท่ี์กองทุนลงทุน เพ่ือให้ผู้ลงทุนเข้าถึงและรบัทราบข้อมลูดงักล่าวได้โดยสะดวกตามหลกัเกณฑท่ี์สาํนักงานกาํหนด

ท่ี website ของบริษัท www.principal.th ทัง้น้ีผู้ลงทุน สามารถขอตรวจสอบ ข้อมูลการลงทุน เพ่ือบริษัทจดัการได้ จาก 

website ของ บลจ. 

 หนังสือชี้ชวนส่วนสรปุข้อมลูสาํคญัน้ี เป็นเพียงการสรปุใจความสาํคญัของหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมลูโครงการเพ่ือความกระชบั

และเข้าใจง่ายเท่านัน้ ทัง้น้ี ในการบริหารจดัการกองทุน บริษทัจดัการจะยึดตามรายละเอียดโครงการจดัการกองทุนท่ีได้รบั

อนุมติัจากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมลูเพ่ิมเติม และรบัหนังสือชี้ชวนและโครงการและข้อผกูพนัได้ท่ีบริษทัจดัการและผู้สนับสนุน

การขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จาํกดั ที ท่ีอยู่ 44 อาคาร ธนาคาร ซีไอเอม็บี 

ไทย ชัน้ 16 ถนนหลงัสวน แขวงลมุพินี  เขตปทุมวนั กรงุเทพฯ 10330 โทรศพัท์ : 0-2686-9500 หรือ 0-2686-9595 

www.principal.th 

 

 

 

 

หนังสือช้ีชวนฉบบัน้ีรวบรวมขึน้โดยใช้ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2562



 

 

 

 

 

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ พรินซิเพิล จาํกดั 
สอบถามข้อมลูเพ่ิมเติมได้ท่ี 0-2686-9500 

www.principal.th 
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