
 

  

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีปีท่ี 15 ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 

 

หนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอน็แฮนซ ์อิควิต้ี 

Principal Enhanced Equity Fund (PRINCIPAL EEF) 

• เดิมกองทุนช่ือกองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) SET เพ่ิมพูนปันผล, CIMB – Principal (FAM) Enhanced 

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

เป็นต้นไป 

• การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเส่ียงของการลงทุน ผูล้งทนุควรลงทุนในเมื่อเหน็ว่าการลงทุนใน

กองทุนรวมน้ี เหมาะสมกบัวตัถปุระสงคก์ารลงทุนของตนและผูล้งทนุยอมรบัความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้จากการลงทุนได้ 

• ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รบัชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาท่ีกาํหนดไว้ใน

หนังสือช้ีชวน 

• ในกรณีท่ีกองทุนรวมน้ีไม่สามารถดาํรงสินทรพัยส์ภาพคล่องได้ ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามท่ีมี

คาํสัง่ไว ้

• ผูล้งทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือช้ีชวนให้เข้าใจและควรเกบ็หนังสือช้ีชวนไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และ

เมื่อมีข้อสงสยั ให้สอบถามผูติ้ดต่อกบัผูล้งทุนให้เข้าใจก่อนซ้ือหน่วยลงทุน 

• การพิจารณาร่างหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหน่วยลงมุนของกองทุนรวมน้ี มิได้เป็นการแสดงว่าสาํนักงานได้รบั

รองถึงความถกูต้องของข้อมูลในหนัสือช้ีชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกนัราคาหรอืผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ี

เสนอขายนัน้ 

• ผูล้งทนุควรทาํความเข้าใจลกัษณะสินค้า (กองทุนรวม) เง่ือนไข ผลตอบแทนและความเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทุน 

• บริษทัจดัการได้เปล่ียนช่ือจาก บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล จาํกดั  เป็น บริษัทหลกัทรพัย์

จดัการกองทุน พรินซิเพิล จาํกดั โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 22 เมษายน 2562 เป็นต้นไป 



ลักษณะท่ีสาํคญัของกองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เอน็แฮนซ์ อิควิต้ี 

ชื่อกองทุน กองทนุเปิดพรนิซเิพลิ เอน็แฮนซ ์อคิวติี ้

Principal Enhanced Equity Fund (PRINCIPAL EEF) 

ประเภทโครงการ กองทนุรวมตราสารทุน  

• ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ (ชื่อยอ่ PRINCIPAL EEF-R) (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร)

• ชนิดจา่ยเงนิปันผล (ชื่อยอ่ : PRINCIPAL EEF-D)

• ชนิดสะสมมลูคา่  (ชื่อยอ่ PRINCIPAL EEF-A) (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร)

• ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ชื่อยอ่ PRINCIPAL EEF-I) (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร)

• ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (ชื่อยอ่ PRINCIPAL EEF-C) (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร)

• ชนิดผูล้งทุนพเิศษ (ชื่อยอ่ : PRINCIPAL EEF-X) (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร)

ทัง้น้ี ผูล้งทุนบุคคลธรรมดา และผูล้งทุนสถาบนัสามารถลงทุนไดใ้นหน่วยลงทุนทุกชนิดตามเงื่อนไขที่กองทุน

กําหนด สําหรบัการเพิม่เติม เปลี่ยนแปลง ปรบัปรุง หรอืเปิดบรกิารหน่วยลงทุนชนิดที่ยงัไม่ได้เปิดใหบ้รกิาร

เพื่อเพิม่ความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยคํานึงถงึผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นสําคญั บรษิทั

จดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดล่วงหน้าผา่นทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการไมน้่อยกว่า 7 วนั

นโยบายการลงทุน กองทุนมนีโยบายการลงทุนซึง่จะส่งผลใหม้ ีnet exposure ในตราสารทุนของบรษิทัจดทะเบยีน โดยเฉลี่ยใน

รอบปีบญัชไีมน้่อยกวา่รอ้ยละ 80  ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม โดยจะเน้นลงทุนในหุน้สามญั หุน้

บุรมิสทิธ ิและ/หรอื หลกัทรพัยข์องบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  สว่นทีเ่หลอืจะ

ลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื

ประกาศสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้น้ีสดัสว่นการลงทุนขึน้อยูก่บัการตดัสนิใจลงทุนของผูจ้ดัการ

กองทุนรวม ตามความเหมาะสมกบัสภาวการณ์ในขณะนัน้ๆแล้วแต่กรณี

นอกจากน้ี บรษิทัจดัการยงัอาจลงทนุในหรอืมไีวซ้ึง่ตราสารทีม่ลีกัษณะของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง  เมื่อ

ไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต. และอาจลงทนุในหรอืมไีวซ้ึง่สญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเพื่อเป็นการ

ป้องกนัความเสีย่งจากการลงทุนดว้ย

การป้องกันความเสี่ยงจาก

อตัราแลกเปลีย่น 

ไมม่ ี

ครัง้แรก ครัง้ถดัไป 

มลูค่าขัน้ตํ่าในการสัง่ซื้อหน่วย

ลงทุน 

ชนิดรบัขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 

ชนิดจา่ยปันผล 

ชนิดสะสมมลูคา่ (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 

2,000 

2,000 

2,000 

50,000,000 

1 

1 

ไมกํ่าหนด 

ไมกํ่าหนด 

ไมกํ่าหนด 

ไมกํ่าหนด 

ไมกํ่าหนด 

ไมกํ่าหนด 

มูลค่าขัน้ตํ่ าในการขายคืน

หน่วยลงทุน 

ไมกํ่าหนด 

วนัที่ได้รบัอนุมตัิให้จดัตัง้และ

จดัการกองทนุรวม 

2 มถุินายน 2548 

วนัทีจ่ดทะเบยีนกองทุนรวม 19 กรกฎาคม 2548 

ระดบัความ

เส่ียงท่ีลงทุน 

6 
1 2 3 4 5 6 7 8 8+ 



 

เส่ียงในการลงทุนของกองทุนรวม 

กองทนุเปิดพรนิซเิพลิ เอน็แฮนซ ์อคิวติี ้มนีโยบายเน้นการลงทุนในหลกัทรพัยป์ระเภทหุน้สามญัของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์

เพื่อสรา้งผลตอบแทนจากการลงทุน ดงันัน้มลูค่าหน่วยลงทุนของกองทุนอาจเพิม่ขึน้หรอืลดลงไดใ้นชว่งเวลาต่างๆ กนั ทัง้น้ีขึน้อยูก่บัการ

เปลีย่นแปลงของปัจจยัความเสีย่งในการลงทุนของกองทุน อนัไดแ้ก่ 

ประเภทของความเส่ียงในการลงทุน แนวทางการบริหารเพ่ือลดความเส่ียง 

1. ความเสี่ยงจากการดําเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk) กองทุนเปิด 

พรนิซิเพลิ เอ็นแฮนซ์ อิควติี้ เป็นกองทุนที่เน้นการลงทุนในหุ้นสามญัของ

บรษิทัที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ ซึ่งจะประกอบด้วยหลกัทรพัย์ที่อยู่

ในหลายๆ ธุรกจิ ซึง่ในการดาํเนินงานของแต่ละธุรกจิกม็คีวามเสีย่งแตกต่าง

กนัไป ทําให้กองทุนอาจมคีวามเสีย่งจากการลงทุนในหลกัทรพัย์ของธุรกิจ

นัน้ๆ ได ้กองทุนจงึมคีวามเสีย่งจากการดําเนินงานของบรษิทัผูอ้อกตราสาร 

ซึ่งส่งผลต่อความสามารถในการจ่ายเงนิปันผล รวมถึงราคาซื้อขายหุ้นของ

บรษิทันัน้ๆ 

บรษิทัจดัการจะจดัให้มกีารติดตามสถานการณ์ตลาด 

และปัจจยัต่างๆ  ที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการ

ลงทุนในหลักทรัพย์ของกองทุนอย่างใกล้ชิด 

รวมถึงการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นใน

หลกัทรพัย์หรอืตราสารรายตวัเพื่อนํามาพิจารณา

วางแผนการลงทุนของกองทนุต่อไป 

2. ความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระหน้ีของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) 

กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด

หลกัทรพัย์ นอกจากน้ีกองทุนยงัอาจลงทุนในตราสารประเภทอื่นๆ  เช่น  ตรา

สารหน้ี   ทําให้กองทุนอาจได้รบัความเสี่ยงจากการที่ผู้ออกตราสารหรือผู้คํ้า

ประกนัตราสารที่กองทุนไปลงทุนจะปฏิเสธการ  ชําระเงนิ หรอืไม่สามารถชําระ

คนืเงนิตน้และดอกเบี้ยไดต้ามที่กําหนด ดงันัน้ ก่อนการลงทุนบรษิทัจะพจิารณา

หลกัทรพัย์ที่จะนําเงนิไปลงทุนว่ามคีวามเสี่ยงจากความสามารถในการชําระหน้ี

ของผูอ้อกตราสารมากน้อยเพยีงใด  

บ ริษั ท จั ด ก า ร จ ะ วิ เค ร า ะ ห์ คุ ณ ภ า พ แ ล ะ

ความสามารถในการชําระหน้ีของผู้ออกตราสาร  

โดยพจิารณาคดัเลอืกตราสารที่ไดร้บัการจดัอนัดบั

ความน่าเชื่ อถืออยู่ในระดับที่สามารถลงทุนได ้

(Investment Grade) และทบทวนฐานะทางการเงนิ

และความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารเป็นประจํา

สมํ่าเสมอ  หากมกีารเปลี่ยนแปลงอย่างมนีัยสําคญั  

ผู้จดัการกองทุนจะพิจารณาปรบัเปลี่ยนแผนการ

ลงทุนใหเ้หมาะสมกบัสภาวการณ์ 

3. ความเสีย่งจากความผนัผวนของราคาตราสาร (Market Risk)  เป็นความ

เสีย่งทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงของราคาของตราสารที่กองทุนลงทุนทีเ่กดิ

จากปัจจยัภายนอก ไดแ้ก่ การเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกจิและการเมอืง

ทัง้ภายในและภายนอกประเทศ ความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ 

สถานการณ์ของตลาดทุนและตลาดเงนิ เป็นตน้ ซึง่เป็นปัจจยัทีม่ผีลกระทบ

ต่อราคาของตราสารทีก่องทุนไดล้งทุน  

บรษิทัจดัการจะจดัให้มีการติดตามระดบัความผนั

ผวนของตราสารทีล่งทนุอนัเน่ืองมาจากปัจจยัต่างๆ 

อ ย่ า ง ต่ อ เ น่ื อ ง แ ล ะส มํ่ า เส ม อ   ห าก มี ก า ร

เปลี่ยนแปลงอย่างมนียัสําคญั ผูจ้ดัการกองทุนจะมี

การปรับลดสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับ

สภาวการณ์ในแต่ละขณะ 

4. ความเสีย่งจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk)  

เป็นความเสีย่งทีเ่กดิจากการที่กองทุนตอ้งการขายตราสารแต่ขายไม่ได ้หรอืขาย

ไดแ้ต่ไม่ไดร้าคารตามทีกํ่าหนดไว ้อนัเน่ืองมาจากความต้อง 

การของผูล้งทุนในการซือ้หรอืการขายตราสารที่กองทุนลงทุนเป็นต้น 

บรษิทัจดัการไดล้งทุนในหลกัทรพัยท์ี่มมีูลค่าตลาด 

(Market Capitalization) ที่ซึ่ งมีความสามารถใน

การไถ่ถอนได้อย่างสะดวก รวมทัง้มีการกันเงิน

สํารองไว้ในจํานวนที่ เหมาะสม เพื่ อให้มีความ

คล่องตวัในการบรหิารกองทุน 

 



 

คาํถามและคาํตอบเก่ียวกบัลกัษณะท่ีสาํคญั 

Q:  กองทุนรวมน้ีเป็นกองทุนรวมท่ีมีการกาํหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร 

A:  กองทุนน้ีเป็นกองทุนรวมสาํหรบัผูล้งทุนประเภทตราสารทุนและมกีารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน 

Q:  กองทุนรวมน้ีมีจาํนวนเงินทุนโครงการเท่าใด 

A:  จาํนวนเงนิทุนโครงการเท่ากบั 5,000 ลา้นบาท 

Q:   กองทุนรวมน้ีเหมาะสมท่ีจะเป็นทางเลือกสาํหรบัเงินลงทุนลกัษณะใดและผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลาเท่าใด 

A:  -  ผูล้งทุนที่สามารถรบัความผนัผวนของราคาหุน้ที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรบัตวัเพิม่สงูขึน้ หรอืลดลงจนตํ่ากวา่มูลคา่ทีล่งทุน 

และทําใหข้าดทุนได ้ 

- เพื่อตอบสนองการลงทุนของผูล้งทุนประเภทบุคคลธรรมดา และนิตบิุคคล ที่มุ่งหวงัผลตอบแทนที่เหมาะสม และสามารถรบัความ

เสีย่งของตราสารทุน และตราสารหน้ี โดยเขา้ใจความผนัผวนและรบัความเสีย่งจากการลงทุนในตราสารดงักล่าวได ้กองทุนแบ่งชนิด

ของหน่วยลงทุน ดงัน้ี 

• ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ชื่อย่อ : PRINCIPAL EEF-R) (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร): เหมาะกบัผูล้งทุนประเภทบุคคลธรรมดา  

เปิดโอกาสใหผู้ล้งทุนรบัรายไดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ 

• ชนิดจ่ายเงนิปันผล (ชื่อย่อ : PRINCIPAL EEF-D): เหมาะสําหรบัผู้ลงทุนประเภทนิติบุคคล/สถาบนั เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรบั

รายไดจ้ากเงนิปันผล รวมถงึมสีทิธไิดร้บัสทิธพิเิศษทางภาษ ีหากปฏบิตัเิป็นไปตามเกณฑ/์เงื่อนไขทีก่รมสรรพากรกําหนด 

• ชนิดสะสมมลูค่า (ชื่อยอ่ : PRINCIPAL EEF-A) (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร): เหมาะสําหรบัผูล้งทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาส

ใหผู้ล้งทุนรบัรายไดจ้ากสว่นต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total Return) 

• ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ชื่อยอ่ : PRINCIPAL EEF-I) (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) : เหมาะสําหรบัผูล้งทุนประเภทนิตบิุคคล/สถาบนั เปิด

โอกาสใหผู้ล้งทุนรบัรายไดจ้ากเงนิปันผล รวมถงึมสีทิธไิดร้บัสทิธพิเิศษทางภาษตีามทีก่รมสรรพากรกําหนด 

• ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม (ชื่อย่อ : PRINCIPAL EEF-C) (ยงัไม่เปิดให้บรกิาร): เหมาะสําหรบัผู้ลงทุนประเภทกลุ่มบุคคล นิติบุคคล/

สถาบนัที่บรษิทัจดัการกําหนด อาทิ ผู้ลงทุนกลุ่มกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ กองทุนส่วนบุคคล และผู้ลงทุนกลุ่มกรมธรรม์ประกนั

ชวีติควบหน่วยลงทุน (Unit Linked) ภายใต้การบรหิารของบรษิทัจดัการ เป็นต้น โดยเปิดโอกาสใหผู้ล้งทุนรบัรายได้จากส่วน

ต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total Return) (บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธสิําหรบัผู้

ลงทุนประเภทกลุ่มบุคคล นิตบิุคคล/สถาบนัทีบ่รษิทัจดัการกําหนดเท่านัน้) 

• ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ (ชื่อย่อ : PRINCIPAL EEF-X) (ยงัไม่เปิดให้บริการ):เหมาะสําหรบัผู้ลงทุนประเภทกองทุนรวมอื่นที่อยู่

ภายใต้การบรหิารของบรษิทัจดัการ หรอืการลงทุนในหรอืมไีว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่บรษิทัจดัการเดยีวกนัเป็น

ผูร้บัผดิชอบในการดําเนินการ อาทิ กองทุนรวมภายใต้การบรหิารของบรษิทัจดัการ ที่ต้องการรบัรายได้จากส่วนต่างจากการ

ลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) รวมถึงกลุ่มผู้ลงทุนอื่นที่บริษัทจดัการประกาศ

เพิม่เตมิในอนาคต โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดเกีย่วกบัการเพิม่เตมิกลุ่มผูล้งทุนอื่นดงักล่าวล่วงหน้าผา่นทางเวบ็

ไซดข์องบรษิทัจดัการไมน้่อยกว่า 7 วนั และปรบัปรงุในหนงัสอืชีช้วนสว่นสรปุของกองทุน 

ทัง้น้ี ผู้ลงทุนบุคคลธรรมดา และผู้ลงทุนสถาบนัสามารถลงทุนได้ในหน่วยลงทุนทุกชนิดตามเงื่อนไขที่กองทุนกําหนด สําหรบัการ

เพิม่เติม เปลี่ยนแปลง ปรบัปรุง หรอืเปิดบรกิารหน่วยลงทุนชนิดที่ยงัไม่ได้เปิดให้บรกิาร เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วย

ลงทุน โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นสําคญั บรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดล่วงหน้าผ่านทางเวบ็ไซด์

ของบรษิทัจดัการไมน้่อยกวา่ 7 วนั 

     -  ผูท้ีส่ามารถลงทุนในระยะกลางถงึระยะยาว เป็นระยะเวลาไมน้่อยกว่า 1 ปี โดยคาดหวงัผลตอบแทนในระยะยาวที่ดกีวา่การลงทุนใน

ตราสารหน้ีทัว่ไป 

     -  เหมาะกบัผูล้งทุนที่มองเหน็ถึงโอกาสที่ดขีองการลงทุนในตราสารแห่งทุน โดยเน้นลงทุนในตราสารแห่งทุนที่ออกโดยบรษิทั ซึ่งจด

ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อโอกาสในการรบัผลตอบแทนที่เหมาะสมและสมํ่าเสมอในระยะยาว แก่ผูถ้อืหน่วย

ลงทุน 

     -  ผู้ลงทุนที่คาดหวงัโอกาสรบัรายได้จากเงนิปันผล รวมถึงมสีทิธไิดร้บัสทิธพิเิศษทางภาษี หากปฏบิตัิเป็นไปตามเกณฑ์/เงื่อนไขที่

กรมสรรพากรกําหนด ทัง้น้ี โปรดศกึษารายละเอยีดเงื่อนไขการจา่ยเงนิปันผลเพิม่เตมิในหนงัสอืชีช้วนส่วนขอ้มลูโครงการ 

 

 

 



 

 

Q:   ปัจจยัใดท่ีมีผลกระทบอย่างมีนัยสาํคญัต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน? 

A:   - กองทุนอาจลงทุนในกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่ อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน (Efficient Portfolio  

Management) โดยพจิารณาจากสภาวะตลาดในขณะนัน้ กฎขอ้บงัคบั และปัจจยัอื่นๆที่เกีย่วขอ้ง เช่น ทศิทางของราคาหลกัทรพัย ์

อตัราดอกเบีย้ อตัราแลกเปลีย่น และคา่ใชจ้า่ยในการป้องกนัความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้ง จงึมคีวามเสีย่งมากกวา่กองทุนรวมอื่น 

- ผูล้งทุนควรมคีวามเขา้ใจในความเสีย่งของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า และสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง ดงันัน้ ผูล้งทุนจงึมคีวามเสีย่งจาก 

การลงทุนในตราสารดงักลาว ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคํานึงถึงประสบการณ์ การลงทุน

วตัถุประสงคก์ารลงทุน และฐานะการเงนิของผูล้งทุนเอง 

Q:   เป็นกองทุนรวมท่ีมีผู้ประกนัเงินลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมท่ีมุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ อย่างไร 

A:   ไมม่ผีูป้ระกนัเงนิลงทุนและไมคุ่ม้ครองเงนิตน้ 

Q:   การลงทุนในกองทนุรวมน้ีควรเปรียบเทียบกบัตวัชี้วดั (Benchmark) ใด และควรลงทุนในกองทุนรวมน้ีเป็นระยะเวลา      

เท่าใด 

A:   ตวัชีว้ดั (Benchmark) ทีใ่ช้เปรยีบเทยีบกบัผลประกอบการของกองทุนมดีงัน้ี 

เกณฑม์าตรฐาน = คาํนวณจากผลตอบแทนของดชันี SET TRI Index   

ทัง้น้ี ผูล้งทุนควรลงทุนระยะยาวเป็นระยะเวลาไมน้่อยกวา่ 1 ปี 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนแปลงเกณฑม์าตรฐานในการใช้เปรยีบเทียบตามที่บรษิทัจดัการเหน็เหมาะสม ภายใต้เงื่อนไข

และข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจดัการลงทุน และ/หรือ  ข้อกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวดัผลการ

ดาํเนินงานของกองทุน 

Q:   การลงทุนในกองทุนรวมน้ีกบักองทุนรวมอ่ืนท่ีมีนโยบายการลงทุนต่างกนั มีความเส่ียงแตกต่างกนัอย่างไร 

A:     
 

 

 

     

 

 

 

 

 

Q:  มีข้อจาํกดัในการถือหน่วยลงทุนหรือไม่ 

A:   บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหน่ึงในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ

กองทนุรวมเวน้แต่เขา้ขอ้ยกเวน้ตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

Q: กองทุนน้ีมีรอบระยะเวลาบญัชีอย่างไร 

A:  วนัทีส่ิน้สดุรอบบญัช ี: 30 มถิุนายน 

      วนัทีส่ิน้สดุรอบบญัชคีรัง้แรก : 30 มถิุนายน 2549 

 

 

 

 

ตาํแหน่งความเส่ียงของกองทุนรวม 



 

 

ข้อกาํหนดในการซ้ือขายและโอนหน่วยลงทุน 

Q :  กองทุนรวมทีม่วีธิกีารขายและรบัซือ้คนือยา่งไร 

A    :    ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนตามมลูคา่ขึน้ตํ่าการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการกําหนด 

ราคาหน่วยลงทุนจะมคี่าเท่ากบัมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนต่อหน่วย  ดงันัน้จํานวนหน่วยลงทุนที่ผูล้งทุนจะได้เมื่อสัง่ซื้อ

หน่วยลงทุนจะคาํนวณไดจ้ากจาํนวนเงนิทีส่ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนหารดว้ยมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนต่อหน่วย 

บรษิทัจดัการอาจยกเวน้มูลค่าขัน้ตํ่าสาํหรบัการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนครัง้แรกขา้งต้นใหก้บัผูล้งทุนบางรายได ้โดยบรษิทัจดัการไม่

จาํเป็นตอ้งประกาศใหท้ราบล่วงหน้า ทัง้น้ี ใชส้าํหรบัการสง่เสรมิการขายเท่านัน้ 

ทัง้น้ี ท่านสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไดใ้นช่องทาง ดงัน้ี 

• บรษิทัจดัการ 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั 

44 อาคารซไีอเอม็บ ีไทย ชัน้ 16 

ถ.หลงัสวน เขตปทุมวนั กรงุเทพฯ 10330 

โทรศพัท ์(02) 686-9500  โทรสาร (02) 657-3167 

เวบ็ไซต ์ www.principal.th 

วิธีการซ้ือขายหน่วยลงทุน และชาํระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน 

• ทํารายการผา่นบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายและรบัซือ้คนื 

ได้ทุกวนัทําการ ในเวลา 8.30-15.30 น. โดยกรอกใบจองซื้อให้ครบถ้วนและแนบเอกสารหลกัฐานในการจองซื้อ พรอ้มชําระเงนิค่า

จองซื้อหน่วยลงทุนโดยชําระเงนิสด เงนิโอน เช็ค ดราฟต์ หรอืคําสัง่หกับญัชีธนาคาร หรอืวธิกีารอื่นใดที่บรษิทัจดัการยอมรบั ใน

กรณีทีท่่านชําระเงนิคา่ซือ้เป็นเชค็ หรอืดราฟต์ โดยเชค็ หรอืดราฟต์ ดงักล่าวจะตอ้งลงวนัทีต่ามวนัที่ที่ส ัง่ซื้อและขดีคร่อมเฉพาะสัง่

จ่ายในนาม “บญัชจีองซื้อกองทุน บลจ.พรนิซเิพลิ จํากดั” โดยระบุชื่อ ที่อยู่และหมายเลขโทรศพัท์ของท่านลงบนดา้นหลงัของเช็ค 

หรอืดราฟตน์ัน้ เพื่อความสะดวกในการตดิต่อและเพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง  

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธิที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรอืเพิ่มเติมบญัชีจองซื้อหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข

โครงการ โดยบรษิทัจดัการจะแจง้ให้ผูล้งทุนทราบผ่านเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ www.principal.th หรอืช่องทางอื่นใดที่จะกําหนด

ต่อไป  

• ทํารายการดว้ยตนเองผา่นทางระบบอนิเทอรเ์น็ต 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนที่ยื่นคําขอใช้บรกิารธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกสต์่อบรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืและไดร้บัชื่อ

ผูใ้ชแ้ละรหสัผ่านสําหรบัใช้บรกิารดงักล่าวแล้ว สามารถเขา้สู่ระบบการซื้อขายผ่านทาง website “www.principal.th” ไดทุ้กวนัตลอด 

24 ชัว่โมง 

-  กรณีทีผู่ล้งทุนชําระเงนิโดยการหกับญัชเีงนิฝาก (ระบบ ATS) และ/หรอืวธิกีารอื่นใดที่บรษิทัจดัการกําหนดผูถ้ือหน่วยลงทุนต้อง

ทํารายการสัง่ซือ้-ขายหน่วยลงทุนใหเ้สรจ็สมบูรณ์ภายใน 15.30 น. 

บรษิทัจดัการอาจเปลีย่นแปลง ปรบัปรุง ช่องทาง วธิกีาร และ/หรอื เงื่อนไขเกี่ยวกบัการเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลงัการเสนอ

ขายหน่วยลงทุนครัง้แรก/การรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน/การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน (แลว้แต่กรณี) รวมถงึบรกิารใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง โดย 

เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน และถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแล้ว ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้้

ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผ่านเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ 

(www.principal.th) 

การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

บรษิทัจดัการจะทําการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนกบัผูถ้ือหน่วยลงทุนทุกรายและเปิดให้มกีารขายคนืหน่วยลงทุนทุกวนัทําการ และท่าน

สามารถขายคนืหน่วยลงทุนไดใ้นช่องทาง ดงัน้ี 

• ทํารายการผ่านบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื ไดทุ้กวนัทําการ ในเวลา 8.30-15.30 น. โดยกรอกรายละเอยีด

ในใบคาํสัง่ขายคนืใหค้รบถว้น 

• ทํารายการผา่นระบบอนิเตอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการที ่www.principal.th ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง 



 

การทํารายการภายในเวลา 15.30 น. ของวนัทําการซื้อขายหน่วยลงทุน ให้ถือว่าเป็นการขายคืนหน่วยลงทุนในวนัทําการซื้อขาย

หน่วยลงทุนนัน้ ในราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนที่คาํนวณไดส้าํหรบัสิน้วนัทําการซื้อขายนัน้ ซึ่งเป็นราคาทีร่บัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์

แลว้ 

การสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนหลงัเวลาที่กําหนด หรอืในวนัหยดุทําการซื้อขายใหถ้อืเป็นการขายคนืหน่วยลงทุนในวนัทําการซือ้ขายถดัไป 

ในราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีค่าํนวณไดส้ําหรบัสิน้วนัทําการซือ้ขายถดัไปนัน้ ซึง่เป็นราคาทีร่บัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์แล้ว 

บรษิทัจดัการจะดาํเนินการหรอืมอบหมายใหน้ายทะเบยีนหน่วยลงทุนชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัทําการนับแต่วนัรบั

ซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุน โดยนําฝากเงนิดงักล่าวเขา้บญัชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืจ่ายเป็นเชค็ขดีคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะ

ระบุชื่อผูถ้อืหน่วยลงทนุ และจดัสง่ทางไปรษณียห์รอืนําสง่โดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุน ตามทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้จง้ความประสงค ์

Q:  กรณีใดท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน 

A:  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะพจิารณาปฏเิสธ และ/หรอืระงบัการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนทัง้หมดหรอืบางสว่นในกรณีใดกรณีหน่ึง

ดงัต่อไปน้ี    

(1) กรณีที่การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้มผีลทําใหจ้ํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกว่าจํานวนหน่วยลงทุนของโครงการตามทีไ่ดร้บั

อนุมตัจิากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(2) กรณีเอกสารหรอืขอ้มลูทีบ่รษิทัจดัการไดร้บัจากผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนไมถู่กตอ้งตามความเป็นจรงิ หรอืไมค่รบถว้น 

(3) กรณีบรษิทัจดัการเกดิขอ้สงสยัวา่การซือ้หน่วยลงทุนของผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนไมโ่ปรง่ใส เช่น อาจเป็นการฟอกเงนิ เป็นตน้ 

(4) กรณีที่ปรากฏเหตุการณ์ตามข้อ “การเลื่อนกําหนดการชําระค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน” ขอ้ 19 “การไมข่าย

หรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซื้อ หรอืคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” ขอ้ “การหยุดขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน” หรอืข้อ 

“วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและประกาศมูลค่าทรพัย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน 

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดําเนินการในกรณีทีม่ลูคา่หน่วยลงทุนไมถู่กตอ้ง” ในรายละเอยีดโครงการจดัการ 

(5) บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะปฏิเสธการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนในบางกรณีตามที่บรษิทัจดัการเหน็สมควร เช่น ในกรณีที่บรษิทั

จดัการเหน็ว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืกรณีที่การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนอาจก่อใหเ้กดิปัญหาในการบรหิาร

กองทุน หรอืก่อให้เกิดผลเสยีหายแก่กองทุน หรอื ในกรณีที่บรษิทัจดัการเหน็ว่าบรษิทัจดัการไม่สามารถคํานวณมูลค่าหน่วย

ลงทุนของกองทุนไดอ้ย่างสมเหตุสมผลหรอืเป็นธรรม เป็นต้นทัง้น้ีเพื่อเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุน

และชื่อเสยีง หรอืความรบัผดิชอบทางกฎหมายในอนาคตของบรษิทัจดัการเป็นหลกั 

(6) กรณีทีม่ผีูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจนอาจทําใหก้ารจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดเกนิกวา่หน่ึงในสามของ

จาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

Q:   กองทุนรวมน้ีมีข้อกาํหนดเก่ียวกบัการเล่ือนกาํหนดเวลาชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ตามคาํสัง่ท่ีรบัไว้แล้ว และการหยดุรบัคาํสัง่ซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุนไว้อย่างไร 

A:  การเล่ือนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 

บรษิทัจดัการอาจเลื่อนกําหนดการชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนที่ไดม้คีําส ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุน

เปิดไดใ้นกรณีดงัต่อไปน้ี  

(1) บรษิทัจดัการโดยความเหน็ชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์เหน็ว่ามเีหตุจําเป็นทําใหไ้ม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลกัทรพัย์หรอื 

ทรพัยส์นิของกองทุนเปิดไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 

(2) มคีําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไว้แล้วแต่ในช่วงระยะเวลาที่บรษิทัจดัการยงัไม่ได้ชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วย

ลงทุน บรษิทัจดัการพบว่าราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวไม่ถูกตอ้ง และผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มูลในรายงาน

การแก้ไขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีไ่มถู่กต้องนัน้ต่างจากราคารบัซือ้คนืหน่วย

ลงทุนทีถู่กตอ้งตัง้แต่หน่ึงสตางคข์ึน้ไปและคดิเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง 

(3) มคีาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการพบวา่ราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชน์ยงั

ไมไ่ดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกตอ้งนัน้

ต่างจากราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนที่ถูกตอ้งตัง้แต่หน่ึงสตางคข์ึน้ไป และคดิเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซื้อคนืหน่วย

ลงทุนทีถู่กตอ้ง 

ทัง้น้ี การเลื่อนกําหนดชําระเงนิค่าขายคืนข้างต้น บรษิัทจดัการจะดําเนินการตามที่ระบุในรายละเอียดโครงการและหลกัเกณฑ์ที่

สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 



 

การไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือคืนหน่วยลงทนุตามคาํสัง่ซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุน 

บรษิทัจดัการอาจไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซื้อ คําสัง่ขายคนื หรอืคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่

ไดร้บัไวแ้ลว้ หรอือาจหยดุรบัคาํสัง่ซือ้ คาํสัง่ขายคนื หรอืคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนได ้ในกรณีทีป่รากฏเหตุดงัต่อไปน้ี 

(1) ตลาดหลกัทรพัยห์รอืศูนยซ์ือ้ขายหลกัทรพัยไ์มส่ามารถเปิดทําการซือ้ขายไดต้ามปกต ิ

(2) เมื่อบรษิทัจดัการโดยความเหน็ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เหน็ว่ามเีหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลกัทรพัย์

หรอืทรพัยส์นิของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรพัย์สนิของกองทุนเปิดได้อย่างเป็นธรรมและ

เหมาะสม หรอืมเีหตุจําเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่

รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซื้อ คําสัง่ขายคนื หรอืคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รบัมาแล้ว หรอืจะหยุดรบัคําสัง่ซื้อ 

คาํสัง่ขายคนื หรอืคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนในกรณีน้ีไดไ้ม่เกนิ 1 วนัทําการ เวน้แต่ไดร้บัผ่อนผนัจากสาํนักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. 

ทัง้น้ี การไมข่ายหรอืไมร่บัซือ้คนืหรอืไมส่บัเปลีย่นหน่วยลงทนุตามคําสัง่ขา้งตน้ บรษิทัจดัการจะดาํเนินการตามทีร่ะบุในรายละเอยีด

โครงการและหลกัเกณฑท์ีส่าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

การหยดุขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

เพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุน หรอืในกรณีที่มคีวามจําเป็นเพื่อรกัษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิและการเงนิของประเทศ 

หรอืเพื่อรกัษาเสถยีรภาพในระบบตลาดการเงนิ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศใหบ้รษิทัจดัการหยดุรบัคําสัง่ซื้อ คําสัง่

ขายคนื หรอืคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไดเ้ป็นการชัว่คราวตามระยะเวลาที่เหน็สมควร แตร่วมแล้วต้องไม่เกนิ 20 วนั

ทาํการตดิต่อกนั เวน้แต่จะไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหข้ยายระยะเวลาหยุดรบัคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคนื หรอืคําสัง่

สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออกไปได ้

Q: วิธีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร 

A: ท่านสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมน้ีกบักองทุนรวมอื่นที่อยู่ภายใต้การบรหิารจดัการของบรษิทัจดัการได้ ตาม    

หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีารตามทีบ่รษิทัจดัการกําหนด 

ท่านสามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไดใ้นช่องทาง ดงัน้ี 

• ทํารายการผา่นบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื ไดทุ้กวนัทําการ ในเวลา 8.30-15.30 น. โดยกรอกรายละเอยีดใน

ใบคําสัง่ทํารายการให้ครบถ้วนโดยระบุชื่อกองทุนเปิดต้นทาง และชื่อกองทุนเปิดปลายทางที่ต้องการจะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน 

รวมทัง้จาํนวนเงนิหรอืจาํนวนหน่วยลงทุนที่จะออกจากกองทุนเปิดต้นทาง 

• ทํารายการผา่นระบบอนิเตอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการที ่www.principal.th ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง 

การสบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากระทําผ่านช่องทางใดก่อนเวลา 15.30 น. ในวนัทําการซื้อขายหน่วยลงทุนใด ให้ถือเป็น

รายการของวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทุนนัน้ สําหรบัการทํารายการสบัเปลี่ยนการถอืหน่วยลงทุนหลงัเวลา 15.30 น. ในวนัทําการซื้อ

ขายหน่วยลงทุนใด หรอืในวนัหยดุทําการ ใหถ้อืเป็นการสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุนในวนัทําการซือ้ขายถดัไป 

 Q: กองทุนน้ีกาํหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจาํกดัการโอนไว้อย่างไร  

 A: ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนไดใ้นกรณีดงัต่อไปน้ี   

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนไดอ้ย่างเสรทีัง้น้ีผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่ระสงคจ์ะโอนหน่วยลงทุนจะตอ้งกรอกแบบคาํขอโอน

หน่วยลงทุนตามทีบ่รษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทุนกําหนด พรอ้มทัง้ลงลายมอืชื่อผูโ้อนและผูร้บัโอน และไดย้ื่นคาํขอ

ดงักล่าวพรอ้มเอกสารทีกํ่าหนดแก่นายทะเบยีนหน่วยลงทุนพรอ้มทัง้ชําระคา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี 

นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะบนัทกึขอ้มลูการโอนหน่วยลงทุน และออกหนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนใหผู้ร้บัโอนหน่วยลงทุน และผู้

โอนหน่วยลงทุนภายใน 30 วนั นบัแต่วนัทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดร้บัคาํขอโอนหน่วยลงทุน 

ทัง้น้ีผูร้บัโอนหน่วยลงทุนจะมสีทิธใินฐานะผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนกต็่อเมื่อนายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดบ้นัทกึชื่อผูร้บัโอนหน่วย

ลงทุนในสมดุทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 

บรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะปฏเิสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีทีก่ารถอืหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคล

เดยีวกนัใดเกนิขอ้จาํกดัการถอืหน่วยลงทุน 

 

 



 

 Q: ท่านจะได้รบัเงินปันผลหรือไม่และมีข้อจาํกดัในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน? 

 A: บริษทัจดัการจะดําเนินการพิจารณาจ่ายเงนิปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดที่มีการจ่ายเงินปันผล โดยจ่ายจากการเพิ่มขึ้นใน

สนิทรพัย์สุทธจิากการดําเนินงาน เมื่อกองทุนมีการเพิม่ขึ้นในสนิทรพัย์สุทธิจากการดําเนินงานในงวดบญัชีที่จะจ่ายเงนิปันผลนัน้ 

(Realized Gain และ/หรือ Unrealized Gain) โดยจะจ่ายเงินปันผลอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ และไม่ตํ่ ากว่า 90% จากการเพิ่มขึ้นใน

สนิทรพัย์สุทธจิากการดําเนินงานในส่วนที่เกิดจากรายได้เงนิปันผล (หกัค่าใช้จ่ายตามสดัส่วน) ในงวดบญัชีนัน้ ทัง้น้ีตามที่บรษิทั

จดัการพจิารณาเหน็สมควร 

    บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธไิมจ่า่ยเงนิปันผลในกรณีดงัต่อไปน้ี 

  - เงนิปันผลต่อหน่วยทีบ่รษิทัจดัการคาํนวณไดม้คีา่ตํ่ากว่า 0.10 บาทหรอื 

  - เมื่อนําเงนิปันผลต่อหน่วยลงทุนที่จะจ่ายในงวดบญัชีนัน้มาหกัจากมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วนัสิ้นงวดบญัชีนัน้ แล้วมผีลทําให้มูลค่า 

     หน่วยลงทุนภายหลงัหกัเงนิปันผลต่อหน่วย มมีลูคา่ตํ่ากวา่มลูคา่ทีต่ราไวต้่อหน่วย 

          ขอ้จาํกดัในการจา่ยเงนิปันผลแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน 

(1) บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะไม่จ่ายเงนิปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในส่วนที่เกินข้อจํากดัการถือหน่วยลงทุน เวน้แต่เป็นกรณีที่

ไดร้บัยกเวน้ ทัง้น้ี ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัขอ้จาํกดัการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวม

และหน้าทีข่องบรษิทัจดัการ 

(2) บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะจดัทําบญัชแีละแยกเงนิที่ไม่อาจจ่ายเป็นเงนิปันผลออกจากบญัชแีละทรพัยส์นิของกองทุนรวม และ

ไมนํ่าเงนิดงักล่าวมารวมคาํนวณเป็นมลูคา่ทรพัยส์นิของกองทุนรวม และจะสง่เงนิดงักล่าวใหเ้ป็นรายไดข้องแผน่ดนิ 

    Q: ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมลูเก่ียวกบัมลูค่าสินทรพัยส์ทุธิ มลูค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนได้

จากช่องทางใด 

    A: เวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ www.principal.th และ/หรอื ช่องทางอื่นทีบ่รษิทัจดัการเหน็วา่เหมาะสม 

 

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน 

 Q:  กองทุนรวมมีการออกและส่งมอบหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนอย่างไร 

   A:    นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะออก “หนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทนุ/ใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบกํากบัภาษ ีและ/หรอืเอกสาร/ขอ้ความใดซึ่งไม่

จํากดัรูปแบบและวธิกีารอนัสามารถเป็นหลกัฐานยนืยนัการทํารายการสัง่ซื้อขายหน่วยลงทุนดงักล่าวได”้ ทุกครัง้ที่มกีารสัง่ซื้อหรอื

ขายคนืหน่วยลงทุน เพื่อเป็นการยนืยนัจํานวนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และจะจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน/

ใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบกํากบัภาษี และ/หรอืเอกสาร/ข้อความใดซึ่งไม่จํากดัรูปแบบและวิธกีารอนัสามารถเป็นหลกัฐานยืนยนัการทํา

รายการสัง่ซื้อขายหน่วยลงทุนดงักล่าวได ้ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนภายใน 15 วนัทําการนบัแต่วนัทําการถดัจากวนัทีปิ่ดการเสนอขาย

หน่วยลงทุนครัง้แรก หรอืภายใน 4 วนัทําการนับแต่วนัทําการถดัจากวนัที่ทํารายการนัน้ๆ ทัง้น้ี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถแสดง

ความประสงคข์อรบัหนังสอืเพื่อรบัรองการถือหน่วยลงทุน ณ ขณะใดขณะหน่ึงได ้โดยตดิต่อยงับรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการ

ขายหรอืรบัซื้อคนื   อน่ึงเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ จะจดัส่งโดยทางไปรษณีย ์หรอืใหผู้้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเป็นผู้มอบให ้

และ/หรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการกําหนดและเหน็วา่เหมาะสมโดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูส้ ัง่ซือ้ แลว้แต่กรณี 

นายทะเบยีนหน่วยลงทุนและ/หรอืบรษิทัจดัการจะถอืเอายอดคงเหลอืของหน่วยลงทุนที่ปรากฏในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนและใน

หนังสอืรบัรองสิทธใินหน่วยลงทุนที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนฉบบัล่าสุดเป็นรายการที่เป็นปัจจุบนัและ

ถูกตอ้ง 

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการแก้ไข/เปลี่ยนแปลง/เพิม่เตมิ เอกสาร ขอ้ความ รวมถึงวธิกีารแจ้ง และ/หรอืการดําเนินการ

ใดๆ เพื่อเป็นหลกัฐานการยนืยนัจาํนวนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต โดยบรษิทัจดัการจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าก่อน

การแกไ้ข/เปลีย่นแปลง/เพิม่เตมิ นัน้ ทัง้น้ี เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นสาํคญั 

Q:     ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีอาจถกูจาํกดัสิทธิในเร่ืองใดภายใต้เงื่อนไขอย่างไร 

A:     ผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีอาจถูกจํากดัสทิธ ิดงัน้ี 

• กองทุนรวมน้ีอาจไม่ได้รบัการจดทะเบียนหากมกีารจดัสรรหน่วยลงทุนใหก้ลุ่มบุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดเกิน 1 ใน 3 ของ

จาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด เวน้แต่เขา้ขอ้ยกเวน้ตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 



 

• ในกรณีที่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหน่ึงในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทัง้หมด 

บรษิทัจดัการหรอืบรษิทัหลกัทรพัยท์ี่เป็นเจา้ของบญัชแีบบไม่เปิดเผยชื่อผูถ้อืหน่วยลงทุน (omnibus account) จะไม่นบัคะแนนเสยีง

ของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนันัน้ในสว่นทีเ่กนิกวา่หน่ึงในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

• บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะไม่จ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในส่วนทีเ่กนิขอ้จํากดัการถอืหน่วยลงทุน เวน้แต่เป็นกรณีที่

ไดร้บัยกเวน้ ทัง้น้ี ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑ์เกี่ยวกบัขอ้จํากดัการถอืหน่วยลงทุนในกองทุน

รวมและหน้าทีข่องบรษิทัจดัการ 

Q:   ช่องทางและวิธีการท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและดาํเนินการใช้สิทธิออกเสียง   

        ของบริษทัจดัการกองทุนเพ่ิมเติม  

A:   ผูล้งทุนสามารถตรวจดแูนวทางในการใชส้ทิธอิอกเสยีงและดําเนินการใชส้ทิธอิอกเสยีงไดท้ีเ่วบ็ไซต ์www.principal.th 

Q:  กองทุนน้ีมีช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 

ตลอดจนวิธีการเข้าสู่กระบวนการดงักล่าวหรือ อย่างไร 

A:  ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสง่ขอ้รอ้งเรยีนมาไดท้ี ่

• บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จํากดั สว่นกํากบัการปฏบิตังิาน  

     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 : ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน)  

     ทีอ่ยู ่: ฝ่ายบรกิารธุรกจิหลกัทรพัย ์(ธล.) ชัน้ 19 ซอยราษฎรบ์ูรณะ 27/1 ถนนราษฎรบ์ูรณะ แขวงราษฎรบ์ูรณะ  

             เขตราษฎรบ์ูรณะ กรงุเทพมหานคร 10140 

             โทรศพัท ์: (02) 470 5920, โทรสาร : (02) 470 1996 

• สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทร . 1702 

คาํถามและคาํตอบเก่ียวกบับคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัการดาํเนินการของกองทุนรวม  

(1) รายช่ือคณะกรรมการ (มีผลตัง้แต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป) 

• นาย ชอง ว ีย ี                      ประธานกรรมการ 

• นายเจสนั ลอีอง ก๊อก ยวิ   กรรมการ 

• นาย เอฟเฟนดี ้ชาฮูล ฮามดิ                       กรรมการ 

• นาย ฮวน อกีนาซโีอ อยีซ์ากรีเ์ร บาราโอนา   กรรมการ 

• นางสาว วไิลพร ลิว่เกษมศานต ์                 กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

• นาย บุญศกัดิ ์เจยีมปรชีา                         กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 

• คณุจมุพล สายมาลา               กรรมการบรษิทั และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

(2) รายช่ือผู้บริหาร (มีผลตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฏาคม 2562 เป็นต้นไป) 

• คณุจมุพล สายมาลา             ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

• คณุต่อ อนิทววิฒัน์   ประธานเจา้หน้าทีพ่ฒันาธรุกจิ         

• คณุโช ซู ฮุน, CPA   ประธานเจา้หน้าทีป่ฏบิตักิาร  

• คณุวนิ พรหมแพทย,์ CFA            ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุน  

• คณุวศิณุ รุง่ขวญัศริโิรจน์, CFA             หวัหน้าฝ่ายบรหิารความเสีย่ง 

   (3)  จาํนวนกองทุนรวมภายใต้การบริหารจดัการของบริษทั (ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2562) 

มกีองทุนรวมทัง้หมดภายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทั จํานวน 55 กองทุน 

       (4)  มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิภายใต้การบริหารจดัการของบริษทั (ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2562) 

มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธภิายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทั 70,828,486,311.98 บาท 

 

 



 

        (5)   คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน 

• คณุวนิ พรหมแพทย,์ CFA   ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุน  

• คณุวศิณุ รุง่ขวญัศริโิรจน์, CFA  ผูอ้ํานวยการอาวโุสดา้นบรหิารความเสีย่ง 

• คณุชนยักานต ์สวสัดฤิกษ์   ผูจ้ดัการกองทุน 

• คณุวทิยา เจนจรสัโชต,ิ CISA  ผูจ้ดัการกองทุน 

• คณุวสชุนม ์ทรายแกว้, CFA  ผูจ้ดัการกองทุน 

• คณุวศนิ ปรธิญั, CFA   ผูจ้ดัการกองทุน 

• คณุวริยิา โภไคศวรรย ์   ผูจ้ดัการกองทุน 

• คณุธนทั เจตจนัทรป์ระภา, CFA  ผูจ้ดัการกองทุน 

• คณุปณิธ ิจติรโีภชน์   ผูจ้ดัการกองทุน 

• คณุปณุยนุช ตณัฑเสถยีร   ผูจ้ดัการกองทุน 

• คณุธนา เชนะกุล, CFA   ผูจ้ดัการกองทุน 

• คณุวรณุ ทรพัยท์วกุีล   ผูจ้ดัการกองทุน 

• คณุชาตร ีมชียัเจรญิยิง่   ผูจ้ดัการกองทุน 

• คณุปิยะศกัดิ ์ดวงบณัฑติกุล  ผูจ้ดัการกองทุน 

 (6)  รายช่ือผู้จดัการกองทุน 

• คณุวิน 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 สาํนักงานประกนัสงัคม 

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 กรงุไทย แอกซ่า ประกนัชวีติ 

พ.ศ. 2556 - 2557             ผูช้่วยอํานวยการ ฝ่ายวาณิชธนกจิ บล.ฟินนัซ่า 

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

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 ีพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชภีาคภาษาองักฤษ (BBA) สาขาการเงนิ    

                                            มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

ประสบการณ์ทํางาน 

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

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

• คณุปณุยนุช ตณัฑเสถียร 

ประวตักิารศกึษา 

พ.ศ. 2556 - 2557  ปรญิญาโท Finance มหาวทิยาลยั Lancaster 

พ.ศ. 2549 - 2553  ปรญิญาตร ีคณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ประสบการณ์ทํางาน  

พ.ศ. 2560 - ปัจจบุนั  ผูจ้ดัการกองทนุ 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 ผูจ้ดัการกองทุนตราสารทุน ฝ่ายการลงทุนตราสารทุน บลจ.พรนิซเิพลิ จาํกดั 

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

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)  รายช่ือผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

            ตวัแทนสนบัสนุนการขายอื่นๆ ที ่บลจ. แต่งตัง้ 

(8) ใครเป็นผู้ดแูลปรบัปรงุรายช่ือผู้ถือหน่วยลงทุนเพ่ือให้การชาํระเงินและจดัสรรหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นไป

อย่างถกูต้อง? 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จํากดั โทรศพัท ์0-2686-9595  

(9) ใครเป็นผู้เกบ็รกัษาทรพัยสิ์นและดแูลบริษทัจดัการให้ปฏิบติัตามข้อกาํหนดการลงทุนท่ีตกลงไว้ ? 

ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน)  

โทรศพัท ์: (02) 470 5920, โทรสาร : (02) 470 1996 

ช่องทางท่ีผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมลูเพ่ิมเติมเก่ียวกบักองทุนรวมน้ี 

      บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั 

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

             Website: www.principal.th 



 

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากผู้ซ้ือ หรือผูถื้อหน่วยลงทุน หรือกองทุนรวม 

หมายเหตุ  * ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดร้วมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธุีรกจิเฉพาะหรอืภาษอีืน่ใดในทาํนองเดยีวกนั (ถา้ม)ี ไวแ้ลว้ 

                 ** ไมร่วมค่านายหน้าซื้อขายหลกัทรพัยแ์ละค่าธรรมเนียมต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จากการซื้อขายหลกัทรพัย ์

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จาก

กองทุนรวม* 

รอบบญัชี (ร้อยละของมลูค่าทรพัยสิ์น ต่อปี) 

อตัราตามท่ีระบไุว้  

      ในโครงการ 

ตัง้แต่วนัท่่ี 1 ก.ค. 2561  

- 30 มิ.ย. 2562 

ตัง้แต่วนัท่่ี 1 ก.ค. 2560 

- 30 มิ.ย. 2561 

ตัง้แต่วนัท่่ี 1 ก.ค. 2559 - 

30 มิ.ย. 2560 

เกบ็จริง เกบ็จริง เกบ็จริง 

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายรวมทัง้หมดทีป่ระมาณ

การได*้* 

   (รอ้ยละต่อปีของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ)ิ 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 0.5929 0.5927 0.5932 

o ค่าธรรมเนียมการจดัการ 

- ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ยงัไม่

เปิดใหบ้รกิาร) 

- ชนิดจ่ายเงนิปันผล 

- ชนิดสะสมมลูค่า (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 

- ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 

- ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 

- ชนิดผูล้งทุนพเิศษ 

 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 

 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.49 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 

 

 

 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.4815 

 

 

 

 

 

 

 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.4815 

 

 

 

 

 

 

 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.4808 

 

 

 

 

o ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ 

- ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ยงัไม่

เปิดใหบ้รกิาร) 

- ชนิดจ่ายเงนิปันผล 

- ชนิดสะสมมลูค่า (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 

- ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 

- ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 

- ชนิดผูล้งทุนพเิศษ (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 

 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.06 

 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.06 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.06 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.06 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.06 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.06 

 

 

 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.0428 

 

 

 

 

 

 

 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.0428 

 

 

 

 

 

 

 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.0427 

 

 

 

 

o ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน 

- ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ยงัไม่

เปิดใหบ้รกิาร) 

- ชนิดจ่ายเงนิปันผล 

- ชนิดสะสมมลูค่า (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 

- ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 

- ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 

- ชนิดผูล้งทุนพเิศษ (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 

 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.33 

 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.13 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.33 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.33 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.33 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.33 

 

 

 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.0642 

 

 

 

 

 

 

 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.0642 

 

 

 

 

 

 

 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.0641 

 

 

 

 

2.  ค่าใชจ่้ายอื่น** ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 0.0044 0.0042 0.0056 

o ค่าสอบบญัช ี ตามทีจ่่ายจรงิ 0.0039 0.0041 0.0055 

o ค่าธรรมเนียมทีป่รกึษาการลงทุน ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี

o ค่าประกาศ NAV ตามทีจ่่ายจรงิ ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี

o ค่าธรรมเนียมจดทะเบยีนจดัตัง้กองทุน ตามทีจ่่ายจรงิ ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี

o ค่าใชจ่้ายอื่นๆ ตามทีจ่่ายจรงิ 0.0005 0.0001 0.0001 

o ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ ์ 

-ในชว่งเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

-หลงัการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก 

 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07

ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 

 

ไมม่ ี

ไมม่ ี

 

ไมม่ ี

ไมม่ ี

 

ไมม่ ี

ไมม่ ี



 

 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทนุรวม 
ร้อยละของมลูค่าหน่วยลงทุน 

อตัราตามโครงการ อตัราท่ีเกบ็จริง 

o คา่ธรรมเนียมการขายหน่วย ไมม่ ี ไมม่ ี

o คา่ธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วย ไมม่ ี ไมม่ ี

o คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน ไมม่ ี ไมม่ ี

o คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

o คา่ธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

o คา่ใชจ้า่ยในการซือ้ขายหลกัทรพัย ์(เกบ็เขา้กองทุน) ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.33 0.22 

 

• อตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุน : ร้อยละ 111.27 

• Port Folio Duration : 0.0000 

• ผลขาดทุนสงูสดุตัง้แต่จดัตัง้กองทุน : ร้อยละ -19.39 

 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทัง้หมดท่ีประมาณการได้ อตัราตามโครงการ  เรียกเกบ็จริง 

 - คา่ใชจ้า่ยในการซือ้ขายหลกัทรพัย ์ ตามทีจ่า่ยจรงิ 0.35% 
 

หมายเหตุ  *คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยอื่น ๆ ยงัไมร่วมภาษมีลูคา่เพิม่ ภาษธีรุกจิเฉพาะหรอืภาษอีื่นใด และภาษดีงักล่าวจะถอืเป็นภาระ   

               ของกองทุนรวม 



 

 

ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซ้ือขายหลกัทรพัย ์

ตัง้แต่วนัท่ี  1 กรกฎาคม  2561  ถึงวนัท่ี  30 มิถนุายน 2562 

    

อนัดบั รายช่ือบริษทันายหน้า 

ค่านายหน้าจาก

การซ้ือขาย

หลกัทรพัย ์

(หน่วย : บาท) 

ร้อยละของค่า

นายหน้าทัง้หมด 

1 บรษิทัหลกัทรพัย ์ภทัร จํากดั(มหาชน) 950,034.48 14.26 

2 บรษิทัหลกัทรพัย ์บวัหลวง จาํกดั (มหาชน) 747,671.07 11.22 

3 บรษิทัหลกัทรพัย ์กสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) 700,079.18 10.51 

4 บรษิทัหลกัทรพัยเ์ครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จาํกดั 618,454.88 9.28 

5 บรษิทัหลกัทรพัย ์ธนชาต จํากดั (มหาชน) 607,980.71 9.12 

6 บรษิทัหลกัทรพัย ์ทสิโก ้จาํกดั 579,671.12 8.70 

7 บรษิทัหลกัทรพัย ์ซจีเีอส-ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จาํกดั 475,535.40 7.14 

8 บรษิทัหลกัทรพัย ์ซติีค้อรป์ (ประเทศไทย) จํากดั 420,421.80 6.31 

9 บรษิทัหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จาํกดั 332,459.61 4.99 

10 บรษิทัหลกัทรพัย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 239,867.32 3.60 

11 บรษิทันายหน้าอื่น ๆ 990,463.11 14.87 

รวมค่านายหน้าทัง้หมด   6,662,638.68  100.00 

 

 



 

 

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผกูพนั 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน  2562 

    

มลูค่าตามราคาตลาด 

(บาท)*  % NAV 

หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นในประเทศ       

 หุน้สามญั / จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์    

  หมวด เกษตรและอุตสาหกรรมอาหา             9,916,920.00   0.51  

  หมวด ธนาคาร         226,413,864.00   11.58  

  หมวด พาณิชย ์         249,963,625.50   12.78  

  หมวด วสัดกุ่อสรา้ง           91,624,000.00   4.68  

  หมวด บรกิารรบัเหมาก่อสรา้ง           26,565,120.00   1.36  

  หมวด ชิน้ส่วนอเิลก็ทรอนิกส ์             9,447,675.00   0.48  

  หมวด พลงังานและสาธารณูปโภค         351,563,455.00   17.97  

  หมวด เงนิทุนและหลกัทรพัย ์           70,410,950.00   3.60  

  หมวด อาหารและเครื่องดื่ม           62,970,000.00   3.22  

  หมวด การแพทย ์           92,330,472.00   4.72  

  หมวด เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร         173,609,964.70   8.87  

  หมวด สื่อและสิง่พมิพ ์           32,450,325.00   1.66  

  หมวด บรรจภุณัฑ ์             2,191,040.00   0.11  

  หมวด ปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ ์           64,502,100.00   3.30  

  หมวด พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์         207,839,478.00   10.63  

  หมวด การท่องเทีย่วและสนัทนาการ             7,129,710.00   0.36  

  หมวด ขนสง่และโลจสิตกิส ์         174,389,610.00   8.91  

 เงนิฝากธนาคาร          123,527,498.79   6.31  

อ่ืน ๆ             

 ทรพัยส์นิอื่น  40,360,776.39   2.06  

 หน้ีสนิอื่น  (60,896,761.74)  (3.11) 

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ        1,956,309,822.64    100.00 

หมายเหตุ : * มลูคา่ตามราคาตลาดทีร่วมดอกเบีย้คา้งรบัแล้ว   
 

 

 

 

 

 



 

 

 

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 
 

123,527,498.79 6.31 

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

 (ง) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นอนัดบัตํ่ากวา่อนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้ 
  

      (investment grade) หรอืตราสารทีไ่มไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื - ไมม่ ี- - ไมม่ ี- 

สดัส่วนเงินลงทนุขัน้สงู (upper limit) ท่ีบริษทัจดัการคาดว่าจะลงทุนในตราสารกลุ่ม (ง)15 % 

ของ NAV    

หมายเหตุ :* มลูค่าตามราคาตลาดทีร่วมดอกเบีย้คา้งรบัแล้ว  
 

 

 

รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารทุกตวัใน Port 

  ประเภท ผูอ้อก 

ผูค้ํ้า/ 

ผู้

รบัรอง/ 

ผูส้ลกั

หลงั 

วนัครบ

กําหนด 

อนัดบั 

ความ 

น่าเชื่อถอื 

 จาํนวนเงนิตน้/ 

มลูคา่หน้าตัว๋  

มลูคา่ตาม 

ราคาตลาด *1 

1 เงนิฝากธนาคาร 

ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั 

(มหาชน) - - AA 

      

123,513,946.13         123,527,498.79  

 หมายเหตุ : *1 มลูคา่ตามราคาตลาดที่รวมดอกเบีย้คา้งรบัแล้ว    
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ผลการดาํเนินงานของกองทุนรวม 

 

ผลการดาํเนินงานส้ินสดุ  

ณ วนัท่ี 30 มิ.ย. 2562 

นับจากวนั

เร่ิมโครงการ 

(19 ก.ค. 2548) 

ผลการดาํเนินงานย้อนหลงั 

3 เดือน 

(29 มี.ค. 62) 

6 เดือน 

(28 ธ.ค. 61) 

1 ปี 

(29 มิ.ย. 61) 

3 ปี 

(24 มิ.ย. 59)  

5 ปี 

(27 มิ.ย. 57) 

10 ปี 

(26 มิ.ย. 52) 

มลูคา่หน่วยลงทนุ (บาท) 26.4308* 25.0657 24.0654 25.3327 21.6078 22.1067 10.4537 

กองทนุเปิดพรนิซเิพลิ เอน็แฮนซ ์

อคิวติี้ 
10.23% 5.45% 9.83% 5.61% 8.91% 6.49% 12.71% 

ตวัชีว้ดั (Benchmark) 10.81% 6.61% 12.78% 11.89% 9.54% 6.38% 14.08% 

 

หมายเหตุ : - เอกสารการวดัผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบบันี้ไดจ้ดัทําตามมาตรฐานการวดัผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคม

บรษิทัจดัการลงทุน 

 - ตวัชีว้ดั (Benchmark) คอื ดชันผีลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET TRI INDEX) 

 *  NAV ณ วนัที ่28 ม.ิย. 2562



กองทนุเปิดพรนิซเิพลิ เอน็แฮนซ ์อคิวติี ้     16 

 



กองทนุเปิดพรนิซเิพลิ เอน็แฮนซ ์อคิวติี ้     17 

 

คาํเตือน/ข้อแนะนํา 

 

                                                                                                          รวบรวมขอ้มลู ณ วนัที่ 28 ตุลาคม 2562 

 

 

 

 

 กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอน็แฮนซ์ อิควิต้ีเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจดัการ ดงันัน้ บริษัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน พรินซิเพิล 

จาํกดั  จึงไม่มีภาระผกูพนัในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ อิควิต้ีทัง้น้ี ผลการดาํเนินงานของกองทุนเปิด 

พรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ อิควิต้ีไม่ได้ขึ้นอยู่กบัสถานะทางการเงินหรือผลการดาํเนินงานของบริษัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน พรินซิเพิล 

จาํกดั  

  ในกรณีท่ีผู้สนใจลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพ่ิมเติม   ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ท่ี บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการ

กองทุน พรินซิเพิล จาํกดั หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

 บริษทัจดัการอาจลงทนุในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืนเพ่ือบริษทัจดัการเช่นเดียวกนักบัท่ีบริษทัจดัการลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์น

อ่ืนเพ่ือกองทุนรวม โดยบริษทัจดัการจะจดัให้มีระบบงานท่ีป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมต่อผูถ้ือหน่วย

ลงทุน ทัง้น้ีผูล้งทุนสามารถขอตรวจสอบรายละเอียดข้อมลูการลงทุนเพ่ือบริษทัจดัการได้ท่ีทางเวบ็ไซต ์www.principal.th 

 ผูล้งทุนสามารถตรวจดขู้อมูลท่ีอาจมีผลต่อการตดัสินใจลงทุน เช่น การทาํธุรกรรมเก่ียวกบับคุคลท่ีเก่ียวข้อง (Connected Person) และ

การลงทุนตามอตัราส่วนท่ีกาํหนดในวตัถปุระสงคก์ารลงทุน เป็นต้น ได้ท่ีสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่าย Internet 

ของสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (www.sec.or.th) 

 บริษัทจดัการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลกัทรพัย์เพ่ือตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบติัตามจรรยาบรรณและประกาศต่าง ๆ ท่ีสมาคม

บริษทัจดัการลงทุนกาํหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดงักล่าวให้บริษทัจดัการทราบ เพ่ือท่ีบริษทัจดัการจะสามารถกาํกบัดแูลการซ้ือ

ขายหลกัทรพัยข์องพนักงานได้ 

 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดแูนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดาํเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ท่ีทาํการของบริษัทจดัการหรือโดยผ่าน

เครือข่ายอินเตอรเ์น็ตของบริษทัจดัการ www.principal.th และผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนท่ีได้รบัการแต่งตัง้จากบริษทัจดัการ 

 ผูล้งทุนสามารถสอบถามข้อมลูเพ่ิมเติม และรบัหนังสือช้ีชวนและโครงการและข้อผกูพนัได้ท่ีบริษทัจดัการและผู้สนับสนุนการขายและรบั

ซ้ือคืนหน่วยลงทุน บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จาํกดั ท่ีอยู่ 44 อาคาร ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย ชัน้ 16 ถนนหลงัสวน แขวง

ลมุพินี  เขตปทุมวนั กรงุเทพฯ 10330 โทรศพัท์ : 0-2686-9500 หรือ 0-2686-9595  www.principal.th 

 บริษัทจดัการและ/ หรือผู้สนับสนุนการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจดัการแต่งตัง้ อาจพิจารณาขอข้อมูล เอกสาร หลกัฐาน 

เพ่ิมเติมจากผู้สนใจสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ลงทุนตามคําจาํกดัความของ

กฎหมายหรือตามท่ีหน่วยงานท่ีมีอาํนาจกาํหนด ทัง้ก่อน และหรือภายหลงัการลงทุนในกองทุนไปแล้ว ทัง้น้ีเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย

การป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง หรือเพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบติั หรือการ

ตีความ หรือการสัง่การของหน่วยงานผู้มีอาํนาจ  ทัง้น้ี บริษัทจดัการและผูส้นับสนุนการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนมีหน้าท่ีต้องทํา

ความรู้จกัตวัตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (Client Due Diligence : CDD)โดยผู้สนใจสัง่ซ้ือหน่วย

ลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนมีหน้าท่ีแจ้งการเปล่ียนแปลงข้อมลูเก่ียวกบัการรู้จกัตวัตนของลูกค้า (KYC) และการพิสูจน์ทราบ

ลูกค้า (CDD) ให้บริษัทจดัการและหรือผู้สนับสนุนการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนทราบ โดยตามแนวทางปฏิบติัของกฎหมายท่ี

เก่ียวข้องกบัการฟอกเงินดงักล่าว บริษัทจดัการและหรือผู้สนับสนุนการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนจาํเป็นต้องดําเนินการตาม

กฎหมายครอบคลุมทัง้การเปิดบญัชีเพ่ือใช้บริการใหม่ การทําธุรกรรมของลูกค้าเดิม และการทบทวนข้อมูลลูกค้าให้เป็นปัจจุบนัเป็น

ระยะๆ รวมทัง้การดาํเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีหน่วยงานผูมี้อาํนาจกาํหนดแนวทาง 

http://www.sec.or.th/
http://www.sec.or.th/
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บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ พรินซิเพิล จาํกดั 

สอบถามข้อมลูเพ่ิมเติมได้ท่ี 0-2686-9500 

www.principal.th 
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