
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 เดิมกองทุนชื่อกองทุนเปิดซีไอเอ ็มบี-พรินซิเพิล  ไทย ไดนามิก อินคมั  อิค วิตี้, CIMB - Principal Thai Dynamic Income 
Equity Fund (ชื่อย่อ : CIMB-PRINCIPAL TDIF) โดยการเปลี่ยนชื่อกองทนุมีผลต ัง้แต่วนัที่ 10 มิถนุายน 2562 เป็นต้นไป 

 กอ งทุน เปิ ดพริน ซิ เพิล  ไทย  ไดน ามิ ก  อิ น ค ัม  อิ ค วิตี้ อ าจล งทุน ใน ส ัญญาซื้อ ขายล่วงหน้ า  (Derivatives) เพื่ อ เพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหารพอรต์การลงทุน (Efficient Portfolio Management) โดยพิจารณาจากสภาวะตลาดในขณะนัน้ 
กฎข้อบงัคบั และปัจจยัอื่น  ๆ  ที่เกี่ยวข้อง เช่น ทิศทางราคาหลกัทรพัย  ์รวมถึงค่าใช้จ่ายในการป้องกนัความเสี่ยง เป็นต้น 
ดงันัน้ กองทุนรวมจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น จึงเหมาะกบัผ ู้ลงทุนที่ต้องการโอกาสรบัผลตอบแทนสงู รวมถึง
รบัความเสี่ยงได้สงูกว่าผ ูล้งทนุท ัว่ไป 

 การลงทุนในหน่วยลงทุน  มิใช่การฝากเงิน  และมีความเสี่ยงของการลงทุน  ผู้ลงทุนอาจได้รบัเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือ
น้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกกไ็ด้ ดงันัน้ ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวม เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมนี้ เหมาะสม
กบัวตัถปุระสงคก์ารลงทนุของผ ูล้งทนุ และผ ูล้งทนุยอมรบัความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้จากการลงทุนได้ 

 ในเหตกุารณ์ที่ไม ่ปกติ ผูล้งทนุอาจได้รบัชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนช้ากว่าระยะเวลาที่กาํหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน 

 ในกรณีที่กองทุนนี้ ไม่สามารถดาํรงสินทรพัยส์ภาพคล่องได้ตามที่สาํนักงานกาํหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วย
ลงทนุตามที่ม ีคาํส ัง่ไว้ 

 ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อม ูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจลกัษณะกองทุนและควรเกบ็หนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อม ูล  เพื่อใช้อ ้างอิงใน
อนาคต และเมื่อมีข้อสงสยัให้สอบถามผ ูต้ิดต่อกบัผ ูล้งทนุให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทนุ 

 บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธไม่รบั หรือไม่ดาํเนินการตามคาํส ัง่ซื้อหน่วยลงทนุของผ ูส้ ัง่ซื้อ หรือส ัง่สบัเปลี่ยนของ
บคุคลใดหรือกล ุ่มบุคคลใดที่ทาํให้บริษทัจดัการและหรือกองทุนภายใต้การจดัการมีความเสี่ยงทางกฎหมาย ความทเสี่ยง
ด้านภาษี หรือความ เสี่ยงอื่น  ๆ  ที่ เกี่ยวข้อ งก ับกฎหมาย  Foreign Account Tax Compliance Act (“ FATCA” ) และหรือ
กฎหมายอื่นท ัง้ในและต่างประเทศที่ม ีลกัษณะเดียวกนั 

 การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ มิได้เป็นการแสดงว่าสาํนักงานได้รบัรองถึง
ความถกูต้องของข้อมลูในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทนุที่เสนอขาย
นัน้ 

 ผูล้งทนุควรทาํความเข้าใจลกัษณะสินค้า (กองทนุรวม) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตดัสินใจลงทนุ 

 บริษทัจดัการได้เปลี่ยนชื่อจาก บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล จาํกดั  เป็น บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการ
กองทนุ พรินซิเพิล จาํกดั โดยมีผลต ัง้แต่วนัที่ 22 เมษายน 2562 เป็นต้นไป 

 
สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีปีที่ 3 สิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 

หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทนุ 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคมั อิควิตี้  
Principal Thai Dynamic Income Equity Fund (PRINCIPAL TDIF) 
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ลกัษณะสาํคญัของกองทนุรวม 

ชื่อกองทุน กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคมั  อิควิตี้ 
Principal Thai Dynamic Income Equity Fund  (PRINCIPAL TDIF)  

ประเภทโครงการ กองทุนรวมตราสารแหง่ทุน  
โดยโครงการแบง่ชนิดหน่วยลงทุนเป็น 5 ชนิด ไดแ้ก่ 
 ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ชือ่ยอ่ : PRINCIPAL TDIF-R) (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
 ชนิดจา่ยเงนิปันผล (ชือ่ยอ่ : PRINCIPAL TDIF-D)  
 ชนิดสะสมมลูคา่ (ชือ่ยอ่ : PRINCIPAL TDIF-A) (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
 ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ชือ่ยอ่ : PRINCIPAL TDIF-I) (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
 ชนิดผูล้งทุนกลุม่ (ชือ่ยอ่ : PRINCIPAL TDIF-C) (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 

ทัง้ผูล้งทุนบุคคลธรรมดา และผูล้งทุนสถาบนัสามารถลงทุนไดใ้นหน่วยลงทุนทุกชนิดตามเงือ่นไขทีก่องทุน
กาํหนด บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเพิม่เตมิ เปลีย่นแปลงปรบัปรุง หรอืเปิดบรกิารหน่วยลงทุนทีย่งัไมไ่ด้
เปิดใหบ้รกิาร ชนิดของหน่วยลงทุน เพือ่เพิม่ความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยบรษิทัจดัการจะตดิ
ประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักลา่ว ลว่งหน้าอยา่งน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่าํการทุกแหง่ของ
บรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

นโยบายการลงทุน กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุนหรอืหุ้นสามญัของบรษิัทจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย หรอืตลาดหลกัทรพัย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มปัีจจยัพื้นฐานดแีละมแีนวโน้มการเตบิโต
ในทางธุรกิจ หรือบริษัทที่มีประวัติการจ่ายเงินปันผลที่ดี และอาจจะลงทุนในตราสารของหน่วย
อสงัหารมิทรพัย ์(Property Fund) กองทุนทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์(REITs) และหน่วยลงทุน
ในกลุ่มกองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน (Infrastructure Fund) รวมถงึตราสารอื่นใดทีใ่หส้ทิธใินการไดม้าซึง่ตรา
สารดงักล่าว และหรอืหุน้ในกลุ่มอุตสาหกรรมอสงัหารมิทรพัยร์วมถงึตราสารหรอืสญัญาทางการเงนิอื่นใดใน
การใหส้ทิธไิดม้าซึง่หุน้ดงักลา่วหรอืใหผ้ลตอบแทนกบัหุน้กลุม่นัน้ๆ โดยขึน้อยูก่บัดุลพนิิจของผูจ้ดัการกองทนุ  
ซึ่งจะส่งผลให้มี net exposure ในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนน   

โดยเงนิลงทุนส่วนที่เหลอือาจพจิารณาลงทุนในตราสารหน้ีในประเทศทีม่ลีกัษณะคลา้ยเงนิฝาก เงนิฝากใน
สถาบนัการเงนิตามกฎหมายไทย ที่มอีายุของตราสารหรอืสญัญา หรอืระยะเวลาการฝากเงนิ แลว้แต่กรณี 
และ/หรอืตราสารแห่งทุน ตราสารทางการเงนิ ตราสารกึง่หน้ีกึ่งทุน และ/หรอืหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิอื่น ที่
ออกโดยภาครฐับาล รฐัวสิาหกจิ สถาบนัการเงนิ และ/หรอื ภาคเอกชน ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื
สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน ประกาศกําหนดหรอืใหค้วามเหน็ชอบให้
กองทุนสามารถลงทุนไดโ้ดยความน่าเชื่อถอืของตราสารหรอืผูอ้อกตราสารอยู่ในอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้
(investment grade) รวมทัง้ลงทุนในหลกัทรพัย ์หรอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นตามทีร่ะบุไว้
ในโครงการหรอืตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

ระดบัความ
เสี่ยงที่ลงทุน 

6 
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
หลกัเกณฑก์ารจ่ายเงินปันผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การป้องกนัความเสี่ยงจาก
อตัราแลกเปลี่ยน 

จา่ยไมเ่กนิปีละ 12 ครัง้ (เฉพาะชนิดจา่ยเงนิปันผลและชนิดผูล้งทุนสถาบนั) 
1. กองทุนจะพจิารณาจา่ยเงนิปันผลไมเ่กนิปีละ 12 ครัง้ โดยพจิารณาจากผลการดาํเนินงานสิน้สดุตามชว่งเวลา
ทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร จากกาํไรสะสม หรอื กาํไรสทุธใินงวดบญัชทีีจ่ะจา่ยเงนิปันผลแลว้แต่กรณ ีและการ
จา่ยเงนิปันผลดงักลา่วจะตอ้งไมท่าํใหก้องทุนรวมมผีลขาดทุนสะสมเพิม่ขึน้ในงวดทีม่กีารจา่ยเงนิปันผลนัน้ 
2. การพจิารณาจา่ยเงนิปันผลจะขึน้อยูก่บัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะถอืปฏบิตัติาม
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกาํหนด และตามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร  
บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะพจิารณาแกไ้ขเพิม่เตมิรายละเอยีดโครงการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจา่ยเงนิปันผล 
เพือ่ไมใ่หข้ดัแยง้กบักฎหมายหรอืประกาศทีเ่กีย่วขอ้งทีม่กีารแกไ้ขหรอืเพิม่เตมิเกีย่วกบัการจา่ยเงนิปันผลของ
กองทุนในอนาคต  
(โปรดศกึษารายละเอยีดเงือ่นไขการจา่ยเงนิปันผลเพิม่เตมิในหนงัสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูโครงการ) 
 
ไมม่กีารลงทนุในต่างประเทศ 

มลูค่าข ัน้ต ํา่ในการส ัง่ซื้อหน่วย
ลงทุน 

 

 

มคูค่าข ัน้ต ํา่ในการขายคืน
หน่วยลงทุน 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : 5,000.00 บาท  
ชนิดจา่ยเงนิปันผล    : 5,000.00 บาท (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดสะสมมลูคา่    : 5,000.00 บาท (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั   : 50,000,000.00 บาท (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดผูล้งทุนกลุม่   : 1.00 บาท (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 

ไมก่าํหนด 

วนัที่ได้รบัอนุมตัิให้จดัต ัง้และ
จดัการกองทุนรวม 

วนัที่จดทะเบยีนกองทุนรวม 
 

วนัที ่9 มกราคม 2560 

 

วนัที ่31 มกราคม 2560 
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ความเสี่ยงและแนวทางการบริหารความเสี่ยงในการลงทนุของกองทุนรวม 

1. ความเสี่ยงทางธรุกิจ  (Business  Risk)  
ความเสีย่งทีเ่กดิจากการดําเนินงานของบรษิทัผูอ้อกหุน้อนัเน่ืองมาจากผลการดําเนินงานหรอืฐานะการเงนิ รวมทัง้ ความสามารถในการทํา
กาํไรและนโยบายการจา่ยเงนิปันผลของบรษิทัผูอ้อกหุน้ ซึง่อาจมผีลกระทบต่อราคาซือ้/ขายหุน้ 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง :  
บรษิทัจดัการจะพจิารณาคดัเลอืกหลกัทรพัยท์ีล่งทุน โดยการวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัผลการดาํเนินงานหรอืฐานะการเงนิของบรษิทัผูอ้อกตรา
สาร เพื่อประกอบการตดัสนิใจลงทุน และติดตามขอ้มูลข่าวสารที่เกี่ยวขอ้งกบับรษิัทผู้ออกตราสารอย่างใกล้ชดิและสมํ่าเสมอ หากมกีาร
เปลีย่นแปลงผลการดาํเนินงานหรอืฐานะทางการเงนิของบรษิทัผูอ้อกตราสารอย่างมนีัยสาํคญั บรษิทัจดัการจะพจิารณาปรบัเปลีย่นแผนการ
ลงทุนในหลกัทรพัยอ์ยา่งเหมาะสม 

2. ความเสี่ยงจากความสามารถในการชาํระหนี้ของผ ูอ้อกตราสาร  (Credit Risk)  
ความเสีย่งจากการทีบ่รษิทัผูอ้อกตราสารไมส่ามารถชาํระเงนิตน้และ/หรอืดอกเบีย้ไดต้ามทีก่าํหนด หรอืชาํระไมค่รบตามจาํนวนทีไ่ดส้ญัญาไว ้
หากมเีหตุการณ์ดงักลา่วเกดิขึน้จะสง่ผลใหต้ราสารทีล่งทุนอาจมมีลูคา่ลดลงอยา่งมาก 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง :  
บรษิทัจดัการจะวเิคราะหค์ุณภาพและความสามารถในการชาํระหน้ีของผูอ้อกตราสาร และทบทวนฐานะทางการเงนิและความน่าเชื่อถอืของผู้
ออกตราสารเป็นประจาํสมํ่าเสมอ หากมกีารเปลีย่นแปลงอย่างมนียัสาํคญั บรษิทัจดัการจะพจิารณาปรบัเปลีย่นแผนการลงทุนใหเ้หมาะสมกบั
สภาวการณ์ 

3. ความเสี่ยงจากความผนัผวนของราคาตราสาร (Market Risk): 
สภาวะตลาดของตลาดหุ้นอาจมีความผันผวนได้ตลอดเวลา โดยอาจขึ้นอยู่กับแนวโน้มของอัตราดอกเบี้ย ความผันผวนของค่าเงิน 
ปัจจยัพืน้ฐานทางเศรษฐกจิ ผลประกอบการของบรษิทัผูอ้อกตราสาร ปรมิาณการซือ้ขายหุน้ เป็นตน้ ซึง่สง่ผลใหร้าคาหุน้ทีก่องทุนไดล้งทุนไว้
อาจเพิม่ขึน้หรอืลดลงไดต้ลอดเวลา 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง :  
บรษิทัจดัการจะพจิารณาการลงทุนในหลกัทรพัย์โดยมสีดัส่วนการลงทุนที่เหมาะสมและสอดคล้องกบันโยบายการลงทุนของกองทุน โดย
คาํนึงถงึสถานการณ์ทางเศรษฐกจิ การเมอืง และภาวะตลาดเงนิซึง่อาจสง่ผลกระทบต่อการลงทุน 

4. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk): 
เน่ืองจากสภาพและขนาดของตลาดหุน้ของประเทศไทยในปัจจุบนัซึง่เป็นตลาดทีก่ําลงัพฒันา หุน้ต่าง ๆ ทีก่องทุนลงทุนอาจขาดสภาพคล่อง 
โดยการซื้อขายเปลี่ยนมอืของตราสารมจีํานวนครัง้และปรมิาณน้อย ซึ่งอาจขายหุ้นไม่ได้ในช่วงเวลาที่ต้องการหรอือาจไม่ได้ราคาตามที่
คาดหวงัเอาไว ้
แนวทางการบริหารความเสี่ยง :   
บรษิัทจดัการจะพิจารณาลงทุนในหลกัทรพัย์ที่มีสภาพคล่องให้สอดคล้องกบัประเภท ลกัษณะและนโยบายการลงทุนของกองทุนอย่าง
เหมาะสม เพื่อใหม้คีวามคล่องตวัในการบรหิารกองทุน ทัง้น้ีแนวทางการบรหิารความเสีย่งจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร จะขึน้อยู่กบั
การพจิารณาตดัสนิใจของบรษิทัจดัการโดยคาํนึงถงึประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นสาํคญั 
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     ลกัษณะที่สาํคญัของกองทุนรวม 
(1) กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมที่ม ีการกาํหนดประเภทของผ ูล้งทุน หรือมีการแบง่ชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม  ่อย่างไร ? 

เป็นกองทนุรวมสาํหรบัผูล้งทุนทัว่ไป และมกีารแบง่ชนิดของหน่วยลงทุน 

(2) กองทุนรวมนี้ม ีจาํนวนเงินทุนโครงการเท่าใด  ? 
3,000 ลา้นบาท 

          บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธดิาํเนินการเพิม่เงนิทุนจดทะเบยีนของกองทุนตามความเหมาะสม 

(3)  กองทุนนี้เหมาะสมที่จะเป็นทางเล ือกสาํหรบัเงินลงทุนลกัษณะใด และผ ูล้งทุนควรลงทุนในระยะเวลาเท่าใด ? 

 ผูล้งทุนทีส่ามารถรบัความผนัผวนของราคาหุน้ทีก่องทุนรวมไปลงทุน ซึง่อาจจะปรบัตวัเพิม่สงูขึน้ หรอืลดลงจนตํ่ากวา่มลูคา่ที่
ลงทุนและทาํใหข้าดทุนได ้ 
 ผูท้ีส่ามารถลงทนุในระยะกลางถงึระยะยาว โดยคาดหวงัผลตอบแทนในระยะยาวทีด่กีวา่การลงทุนใน ตราสารหน้ีทัว่ไป 
 ผูล้งทุนทีต่อ้งการสภาพคลอ่งในการซือ้ขายไถ่ถอนหน่วยลงทุนไดท้กุวนัทาํการ 
 ชนิดจา่ยเงนิปันผล (ชือ่ยอ่ : PRINCIPAL TDIF -D) :  
เหมาะสาํหรบัผูล้งทุนประเภทนิตบุิคคล/สถาบนั เปิดโอกาสใหผู้ล้งทุนรบัรายไดส้มํ่าเสมอจากเงนิปันผล รวมถงึมสีทิธไิดร้บัสทิธิ
พเิศษทางภาษ ีหากปฏบิตัเิป็นไปตามเกณฑ/์เงือ่นไขทีก่รมสรรพากรกาํหนด (โปรดศกึษารายละเอยีดเงือ่นไขการจา่ยเงนิปันผล
เพิม่เตมิในหนงัสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูโครงการ) 

 ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ชือ่ยอ่ : PRINCIPAL TDIF -R) : (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร)  
เหมาะกบัผูล้งทนุประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสใหผู้ล้งทุนรบัรายไดส้มํ่าเสมอจากการขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิและไมต่อ้ง
เสยีภาษจีากเงนิไดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตันิัน้ 
 ชนิดสะสมมลูคา่ (ชือ่ยอ่ : PRINCIPAL TDIF -A) : (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
เหมาะสาํหรบัผูล้งทุนประเภทบคุคลธรรมดา เปิดโอกาสใหผู้ล้งทุนรบัรายไดจ้ากสว่นต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสม
ผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) 
 ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ชือ่ยอ่ : PRINCIPAL TDIF -I) (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) :  
เหมาะสาํหรบัผูล้งทุนประเภทนิตบุิคคล/สถาบนั เปิดโอกาสใหผู้ล้งทุนรบัรายไดส้มํ่าเสมอจากเงนิปันผล รวมถงึมสีทิธไิดร้บัสทิธิ
พเิศษทางภาษตีามทีก่รมสรรพากรกาํหนด 
 ชนิดผูล้งทุนกลุม่ (ชือ่ยอ่ : PRINCIPAL TDIF -C) : (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร)  
เหมาะสาํหรบัผูล้งทุนประเภทกลุม่บุคคล นิตบุิคคล/สถาบนัทีบ่รษิทัจดัการกาํหนด อาท ิกองทุนสาํรองเลีย้งชพีภายใตก้ารบรหิาร
ของบรษิทัจดัการ เป็นตน้ โดยเปิดโอกาสใหผู้ล้งทุนรบัรายไดจ้ากสว่นต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์
จากการลงทุน (Total Return) (บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธสิาํหรบัผูล้งทุนประเภทกลุม่บุคคล นิตบุิคคล/สถาบนัทีบ่รษิทัจดัการ
กาํหนดเทา่นัน้)   
ทัง้น้ี ผูล้งทุนบุคคลธรรมดา และผูล้งทุนสถาบนัสามารถลงทุนไดใ้นหน่วยลงทุนทุกชนิดตามเงื่อนไขทีก่องทุนกําหนด และบรษิทั
จดัการขอสงวนสทิธใินการเพิม่เตมิ เปลีย่นแปลงปรบัปรุง หรอืเปิดบรกิารหน่วยลงทุนชนิดทีย่งัไม่ไดเ้ปิดใหบ้รกิาร เพื่อเพิม่ความ
สะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน และคาํนึงถงึผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นสาํคญั โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีด
การใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ําการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ระยะเวลาในการลงทุนของผูล้งทุน ขึน้อยู่กบัวตัถุประสงคข์องผู้
ลงทุน 

(4)  ปัจจยัใดที่ม ีผลกระทบอย่างมีนัยสาํคญัต่อเงินลงทุนของผ ูล้งทุน ?  
- การเปลีย่นของราคาหลกัทรพัยท์ีก่องทุนลงทุนเป็นปัจจยัหลกัทีม่ผีลกระทบอย่างมนีัยสาํคญัต่อเงนิลงทุนของผูล้งทุน โดยผูจ้ดัการ
กองทุนสามารถปรบักลยุทธ์การลงทุนให้เหมาะสมกบัสภาวการณ์ในแต่ละขณะ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุน และ
คํานึงถึงความเสีย่งที่จะเกดิขึน้เป็นสําคญั ส่วนที่เหลอือาจลงทุนในตราสารทางการเงนิ ตราสารแห่งหน้ี อื่นๆ และ/หรอืเงนิฝาก 
รวมทัง้หลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตหรอืเหน็ชอบให้
กองทุนลงทุนได ้

คาํถาม-คาํตอบเกี่ยวกบักองทุนรวม 
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- กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน (Efficient Portfolio Management) โดยพจิารณา   
  จากสภาวะตลาดในขณะนัน้ กฎข้อบงัคบั และปัจจยัอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ทิศทางของราคาหลกัทรพัย์ อตัราดอกเบี้ย อตัรา 
  แลกเปลีย่น และคา่ใชจ้า่ยในการป้องกนัความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้ง จงึมคีวามเสีย่งมากกวา่กองทุนรวมอื่น 
- ผูล้งทุนควรมคีวามเขา้ใจในความเสีย่งของสญัญาซื้อขายล่วงหน้า และสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ดงันัน้ ผูล้งทุนจงึมคีวามเสีย่ง 
  จากการลงทุนในตราสารดงักลาว ผู้ลงทุนจงึควรพจิารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคํานึงถึงประสบการณ์ การลงทุน 
  วตัถุประสงคก์ารลงทุน และฐานะการเงนิของผูล้งทุนเอง 

(5)  กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนที่ม ีผ ูป้ระกนัเงินลงทุน หรือเป็นกองทุนรวมที่ม ุ่งเน้นจะค ุ้มครองเงินต้นหรือไม่ อย่างไร 
         ไมคุ่ม้ครองเงนิตน้ 

    (6)  การลงทุนในกองทุนรวมนี้กบักองทุนรวมอื่นที่ม ีนโยบายการลงทุนต่างกนัมีความเสี่ยงแตกต่างกนัอย่างไร ? 
 
 

    
 
 
 

 
 
 
 
 
 

(7) การลงทุนในกองทุนรวมนี้ควรเปรียบเทียบกบัตวัชี้วดั (Benchmark) ใด? และควรลงทุนในกองทุนรวมนี้เป็น 
      ระยะเวลาเท่าใด?  

ดชันีผลตอบแทนรวมของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  (SET Total Return Index) 
ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะแจง้ถงึการเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดั และ/หรอืสดัสว่นของตวัชีว้ดัดงักลา่วใหแ้ก่สาํนกังาน ก.ล.ต. ผูถ้อืหน่วยลงทุน และผู้
ลงทุนทัว่ไปทราบ โดยจะตดิประกาศไวท้ีส่าํนกังานของบรษิทัจดัการ สาํนกังานใหญ่และสาขาของผูส้นบัสนุนการขายและรบัซือ้คนืหน่วย
ลงทุน รวมถงึประกาศบนเวปไซตข์องบรษิทัจดัการ  
ระยะเวลาในการลงทุนของผูล้งทนุ ขึน้อยูก่บัวตัถุประสงคข์องผูล้งทุน 

   (8)    เป็นกองทุนรวมที่ม ีผ ูป้ระกนัเงินลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมที่ม ุ่งเน้นจะค ุ้มครองเงินต้นหรือไม่ ? อย่างไร ? 
         กองทุนน้ีไมม่ผีูป้ระกนัเงนิลงทุน และไมคุ่ม้ครองเงนิตน้ 

  (9)     กองทุนรวมนี้ม ีรอบระยะเวลาบญัชีอย่างไร 
         วนัทีส่ ิน้สดุรอบบญัช ี: วนัที ่31 ธนัวาคม  
         วนัทีส่ ิน้สดุรอบบญัชคีรัง้แรก : วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 

                ข้อกาํหนดในการซื้อขายและโอนหน่วยลงทุน 
        (1)  กองทุนรวมนี้ม ีวิธ ีการขายและรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนอย่างไร   

ทา่นสามารถซือ้หน่วยลงทุนไดท้กุวนัทาํการในเวลาทาํการของธนาคารพาณิชย ์ตัง้แต่เปิดทาํการ ถงึเวลา 15.30 น. โดยตดิต่อไดท้ี ่
1. บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ พรนิซเิพลิ จาํกดั โทรศพัท ์0-2686-9595 โทรสาร 0-2657-3167 
2. ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จาํกดั (มหาชน) โทรศพัท ์0-2626-7777 และสาขาทัว่ประเทศ 
หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืที ่บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั แต่งตัง้ 
ทา่นสามารถชาํระคา่สัง่ซือ้หน่วยลงทุนเป็นเงนิสด เชค็หรอืดราฟต ์ขดีครอ่มเฉพาะสัง่จา่ย ในนามบญัชจีองซือ้กองทนุเปิดพรนิซิ
เพลิ ไทย ไดนามกิ อนิคมั อคิวติี ้โดยทา่นสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผา่นบญัชธีนาคารดงัต่อไปน้ี 
 

 

RISK SPECTRUM ของประเภทตราสารที่ลงทุน 
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ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 
ส ัง่จ่ายผา่นธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี ออมทรพัย ์

ชือ่บญัช ี บญัชจีองซือ้กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ ไทย ไดนามกิ อนิคมั อคิวติี ้

บลจ.พรินซิเพิล และผูส้นับสนุนการขายอืน่ๆทีบ่ริษทัจดัการแต่งตัง้ 
ส ัง่จ่ายผา่นธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 
ประเภทบญัช ี ออมทรพัย ์

ชือ่บญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิเพือ่จองซือ้กองทนุเปิดพรนิซเิพลิ ไทย ไดนามกิ อนิคมั อคิวติี ้

ส ัง่จ่ายผา่นบญัชีธนาคารไทยพาณิชย  ์จาํกดั (มหาชน) 
ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / สาขาถนนวทิย ุ

ชื่อบญัชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพือ่จองซือ้หน่วยลงทุน 
ส ัง่จ่ายผา่นบญัชีธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 
ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / สาขาสยามสแควร ์

ชื่อบญัชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพือ่จองซือ้หน่วยลงทุน 
ส ัง่จ่ายผา่นบญัชีธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาการไฟฟ้านครหลวงเพลนิจติ 

ชือ่บญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพือ่จองซือ้หน่วยลงทุน 
ส ัง่จ่ายผา่นบญัชีธนาคารกรงุเทพ จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาเพลนิจติ 

ชือ่บญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพือ่จองซือ้หน่วยลงทุน 
ส ัง่จ่ายผา่นบญัชีธนาคารกรงุศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาเพลนิจติ ทาวเวอร ์

ชือ่บญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพือ่จองซือ้หน่วยลงทุน 
ส ัง่จ่ายผา่นบญัชีธนาคารแลนด  ์แอน เฮ้าส  ์จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาํนกัลุมพนีิ 

ชือ่บญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพือ่จองซือ้หน่วยลงทุน 

ส ัง่จ่ายผา่นบญัชีธนาคารเกียรตินาคิน จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / สาํนกังานใหญ่ 

ชื่อบญัชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพือ่จองซือ้หน่วยลงทุน 

 การรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน 
ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัทาํการรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุ ระหวา่งเวลาเริม่ทาํการถงึเวลา 15.00 น. 
โดยบรษิทัจดัการจะเริม่รบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ไดต้ัง้แต่วนัที ่1 มนีาคม 2560 เป็นตน้ไป 
หากบรษิทัจดัการมกีารแกไ้ข เปลีย่นแปลง เกีย่วกบัวนัและ/หรอืเวลารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
โดยประกาศ ณ สาํนกังานของบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี 
ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะดาํเนินการชาํระเงนิใหผู้ข้ายคนืหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัทาํการนับตัง้แต่วนัถดัจากวนัคาํนวณราคารบัซือ้คนื
หน่วยลงทุน 

(2) กรณีใดที่บริษทัจดัการกองทุนรวมสงวนสิทธิไมข่ายหน่วยลงทนุ ? 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายในประเทศไทย และจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของ
กองทุนกบัหรอืเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรฐัอเมรกิา พลเมอืงสหรฐัอเมรกิาหรอืผูท้ีม่ถีิน่ฐานอยู่ในประเทศสหรฐัอเมรกิา หรอื
บุคคลซึง่โดยปกตมิถีิน่ทีอ่ยู่ในสหรฐัอเมรกิา รวมถงึกองทรพัยส์นิของบุคคลดงักล่าวและบรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนซึง่จดัใหม้ขีึน้และ
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ดําเนินกจิกรรมในอเมรกิา บรษิทัจดัการจงึขอสงวนสทิธใินการที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนใหก้บับุคคลดงัที่กล่าว
มาแลว้ขา้งตน้ 

(3) กองทุนรวมนี้ม ีข้อกาํหนดเกี่ยวกบัการเล ื่อนกาํหนดเวลาชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไมข่ายหรือไมร่บัซื้อคืนหน่วย
ลงทุนตามคาํส ัง่ที่รบัไว้แลว้ และการหยดุรบัคาํส ัง่ซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ไว้อย่างไร ?  
บรษิทัจดัการอาจเลือ่นกาํหนดการชาํระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุในกรณีดงัต่อไปน้ี 
 บรษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแลว้ มคีวามเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เขา้เหตุ โดยไดร้บัความเหน็ชอบ

ของผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ เชน่ 
(ก) มเีหตุจาํเป็นทาํใหไ้มส่ามารถจาํหน่าย จา่ย โอน หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของกองทุนรวมเปิดไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล หรอื  
(ข) มเีหตุทีท่ําใหก้องทุนรวมไมไ่ดร้บัชําระเงนิจากหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิทีล่งทุนไวต้ามกําหนดเวลาปกต ิซึง่เหตุดงักล่าว

อยูน่อกเหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการกองทุนรวม  
 มคีําสัง่ขายคนืก่อนหรอืในช่วงระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการพบว่า ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และผูดู้แลผลประโยชน์ยงั

ไมไ่ดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา  
 บรษิทัจดัการปฏบิตัติามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1) เลือ่นกาํหนดชาํระเงนิคา่ขายคนืไดไ้มเ่กนิ 10 วนัทาํการนบัตัง้แต่วนัทาํการทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนมคีาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน
นัน้ เวน้แต่ไดร้บัการผอ่นผนัจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(2) แจง้ผูถ้ือหน่วยลงทุนที่มคีําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการเลื่อนกําหนดการชําระค่าขายคนืหน่วยลงทุน 
ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบเรือ่งดงักลา่วดว้ยวธิกีารใดๆโดยพลนั 

(3) แจง้การเลื่อนกําหนดการชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน และจดัทํารายงานทีแ่สดงเหตุผลของการเลื่อน และหลกัฐาน
การไดร้บัความเหน็ชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ (1) หรอืการรบัรองขอ้มลูจากผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ (2) ให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั โดยบรษิัทจดัการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการ
ดงักลา่วแทนกไ็ด ้ 

(4) ในระหวา่งการเลื่อนกําหนดชําระค่าขายคนื หากมผีูถ้อืหน่วยลงทุนสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดงักล่าว ใหบ้รษิทั
จดัการกองทุนรวมรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนนัน้ โดยตอ้งชําระค่าขายคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตามลาํดบัวนัทีส่ง่คาํสัง่ขายคนื
ก่อนหลงั 

(4) วิธ ีการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร? 

 การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนนี้เป็นกองทนุปลายทาง  
ผูส้นใจลงทุนสามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนมาจากชนิดหน่วยลงทุนอื่น (ระหว่างชนิดหน่วยลงทุน) หรอืกองทุนอื่นภายใต้
การบรหิารของบรษิทัจดัการไดทุ้กวนัทําการ ตามเงือ่นไขการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนตาม วธิกีาร วนัเวลา และราคาสัง่ซือ้หน่วย
ลงทุน 

 การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง 
ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไปชนิดหน่วยลงทุนอื่น (ระหวา่งชนิดหน่วยลงทุน) หรอืกองทุนอื่นภายใตก้าร
บรหิารของบรษิทัจดัการไดทุ้กวนัทําการของสปัดาห.์ ตามเงือ่นไขการขายคนืหน่วยลงทุนตาม วธิกีาร วนัเวลา และราคารบั
ซือ้คนืหน่วยลงทุน 

(5) กองทุนรวมนี้กาํหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจาํกดัการโอนไว้อย่างไร ? 
ไมม่ขีอ้จาํกดัในการโอนหน่วยลงทุน ทัง้น้ี วธิกีารเป็นไปตามทีน่ายทะเบยีนกาํหนด 
บรษิทัจดัการอาจปฏเิสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีทีก่ารถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จาํกดัการถอืหน่วยลงทุนตามประกาศ
คณะกรรมการคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัขอ้จาํกดัการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่อง
บรษิทัจดัการ 

(6) ผูถ้ือหน่วยลงทนุจะทราบข้อมลูเกี่ยวกบัมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน
ได้จากช่องทางใด? 
ท่านสามารถตดิตามขอ้มลูกองทุนเกีย่วกบั มลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ของวนัทาํการ
ซือ้ขายหน่วยลงทุนไดภ้ายในวนัทาํการถดัไป  
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ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะประกาศในเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการ อย่างไรก็ตามในกรณีที่ไม่สามารถประกาศทางเวบ็ไซต์ของบรษิทั
จดัการ ใหบ้รษิทัจดัการขอสงวนสทิธปิระกาศทางช่องทางอื่นแทน อาท ิหนังสอืพมิพร์ายวนั หรอืระบบเผยแพรข่อ้มลูมลูค่าหน่วย
ลงทุนทีจ่ดัขึน้โดยสมาคม (NAV Center) และจะประกาศในชอ่งทางดงักลา่วขา้งตน้ทนัทโีดยไมช่กัชา้ 

คาํถามและคาํตอบเกี่ยวกบัสิทธิของผ ูถ้ือหน่วยลงทุน  

(1)  กองทุนรวมนี้ม ีการออกและส่งมอบหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม  ่อย่างไร ? 
ม ีบรษิทัจดัการจะออกหนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน โดย 
 นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะออกและจดัสง่หนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน ภายใน 15 วนันับตัง้แต่วนัถดัจาก

วนัสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายครัง้แรก 
 นายทะเบยีนจะออกและจดัสง่หนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน  ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย ์ภายใน 5 วนัทาํการนบัแต่

วนัขายหน่วยลงทุน/วนัรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน/วนัรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ
บรษิทัจดัการและนายทะเบยีนขอสงวนสทิธทิี่จะเปลีย่นรูปแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนจากหนังสอืรบัรองสทิธใิน
หน่วยลงทุนเป็นสมุดบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืรปูแบบอื่นทีส่าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต โดยบรษิทัจดัการ
จะตดิประกาศรายละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้ง ทีท่ีท่าํการทุกแหง่ของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้
คนืทีใ่ชใ้นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ลว่งหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง  

(2) ผูถ้ือหน่วยลงทนุของกองทุนรวมนี้อาจถกูจาํกดัสิทธิในเร ื่องใด ภายใต้เงือ่นไขอย่างไร ?  
ผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทุนรวมน้ีอาจถูกจาํกดัสทิธ ิดงัน้ี 
 กองทุนรวมน้ีอาจไม่ไดร้บัการจดทะเบยีนหากมกีารจดัสรรหน่วยลงทุนใหก้ลุ่มบุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดเกนิ 1 ใน 3 

ของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด เวน้แต่เขา้ขอ้ยกเวน้ตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 
 ในกรณีที่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหน่ึงในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้ว

ทัง้หมด บรษิทัจดัการหรอืบรษิทัหลกัทรพัย์ทีเ่ป็นเจา้ของบญัชแีบบไม่เปิดเผยชื่อผูถ้อืหน่วยลงทุน (omnibus account) จะไม่
นับคะแนนเสยีงของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนันัน้ในส่วนที่เกนิกว่าหน่ึงในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมด 

 บรษิัทจดัการอาจปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที่การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศ
คณะกรรมการคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑ์เกี่ยวกบัขอ้จํากดัการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่
ของบรษิทัจดัการ 

(3) กองทุนรวมนี้ม ีช่องทางและวิธีการร้องเรียนให้ผ ูล้งทุนอย่างไร ? 
สามารถรอ้งเรยีนไดท้ี ่
 ตดิต่อบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั ทีส่ว่นกาํกบัการปฏบิตังิาน  

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

   ผูด้แูลผลประโยชน์ :  
      ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) 

 1 ซอยราษฎรบ์รูณะ 27/1 ถนนราษฎรบ์รูณะ แขวงราษฎรบ์รูณะ เขตราษฎรบ์รูณะ กรุงเทพมหานคร 10140 
 โทรศพัท ์02-470-5920  โทรสาร : 02-470-1996 

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

(4) การระงบัขอ้พิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตลุาการ ตลอดจนวิธีเข้าส ู่กระบวนการดงักล่าวหรือไม่ อย่างไร ? 
ไมม่ ี

คาํถามและคาํตอบเกี่ยวกบับคุคลที่เกี่ยวข้องกบัการดาํเนินการของกองทุนรวม  

        (1)  รายชื่อคณะกรรมการ (มีผลต ัง้แต่วนัที่ 22 เมษายน 2562) 

 นาย ชอง ว ีย ี                                        ประธานกรรมการ 
 นาย เอฟเฟนดี ้ชาฮลู ฮามดิ                        กรรมการ 
 นาย อดศิร เสรมิชยัวงศ ์                            กรรมการ 
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 นาย ฮวน อกีนาซโีอ อยีซ์ากรีเ์ร บาราโอนา     กรรมการ 
 นางสาว วไิลพร ลิว่เกษมศานต ์                   กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
 นาย บุญศกัดิ ์เจยีมปรชีา                           กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 
 คุณจุมพล สายมาลา   กรรมการบรษิทั และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร       

          (2) รายชื่อผ ูบ้ริหาร  

 คุณจุมพล สายมาลา             ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
 คุณต่อ อนิทววิฒัน์   ประธานเจา้หน้าทีพ่ฒันาธุรกจิ         
 คุณโช ซ ูฮุน, CPA   ประธานเจา้หน้าทีป่ฏบิตักิาร  
 คุณวนิ พรหมแพทย,์ CFA   ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุน  
 คณุวศิณุ รุง่ขวญัศริโิรจน์, CFA              หวัหน้าฝ่ายบรหิารความเสีย่ง 
 คุณกุณฑรีา พรโรจนางกรู              หวัหน้าฝ่ายกาํกบัการปฏบิตังิาน 

         (3)  จาํนวนกองทุนรวมภายใต้การบริหารจดัการของบริษทั (ข้อมลู ณ วนัที่ 28 ธนัวาคม 2561) 
             มกีองทุนรวมทัง้หมดภายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทั จาํนวน 54 กองทุน 

         (4)  มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิภายใต้การบริหารจดัการของบริษทั (ข้อมลู ณ วนัที่ 28 ธนัวาคม 2561) 
             มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธภิายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทั 61,462,203,421.07 บาท 

         (5)  รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน  

 คุณวนิ พรหมแพทย,์ CFA  ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุน  
 คุณวศิณุ รุง่ขวญัศริโิรจน์, CFA  ผูอ้าํนวยการอาวโุสดา้นบรหิารความเสีย่ง 
 คุณชนยักานต ์สวสัดฤิกษ์  ผูจ้ดัการกองทนุ 
 คุณวทิยา เจนจรสัโชต,ิ CISA  ผูจ้ดัการกองทนุ 
 คณุวสชุนม ์ทรายแกว้, CFA  ผูจ้ดัการกองทนุ 
 คุณวศนิ ปรธิญั, CFA  ผูจ้ดัการกองทนุ 
 คุณวริยิา โภไคศวรรย ์  ผูจ้ดัการกองทนุ 
 คุณธนทั เจตจนัทรป์ระภา, CFA  ผูจ้ดัการกองทนุ 
 คุณปณิธ ิจติรโีภชน์  ผูจ้ดัการกองทนุ 
 คุณปณุยนุช บุญยรตัพนัธุ ์   ผูจ้ดัการกองทนุ 
 คุณธนา เชนะกุล, CFA   ผูจ้ดัการกองทนุ 
 คุณวรุณ ทรพัยท์วกุีล   ผูจ้ดัการกองทนุ 
 คุณชาตร ีมชียัเจรญิยิง่   ผูจ้ดัการกองทนุ 
 คุณปิยะศกัดิ ์ดวงบณัฑติกุล   ผูจ้ดัการกองทนุ 

 (6)   รายชื่อผ ูจ้ดัการกองทุน 

 คณุวิน พรหมแพทย ,์ CFA  
ประวตักิารศกึษา 
พ.ศ. 2543 – 2545                     ปรญิญาโท สาขาบรหิารธุรกจิ จาก Erasmus University  
พ.ศ. 2537 - 2541                      ปรญิญาตร ีสาขาเศรษฐศาสตร ์(หลกัสตูรภาษาองักฤษ) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
ประสบการณ์ทาํงาน 
พ.ศ. 2558 - ปัจจุบนั                   ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุน บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั 
พ.ศ. 2555 - 2558                      หวัหน้ากลุม่งานลงทุนและรองโฆษก สาํนกังานประกนัสงัคม 
พ.ศ. 2548 - 2555                      หวัหน้างานลงทุนต่างประเทศและอสงัหารมิทรพัย,์ สาํนกังานประกนัสงัคม 
พ.ศ. 2547 - 2548                      หวัหน้างานบรหิารความเสีย่ง, สาํนกังานประกนัสงัคม 
พ.ศ. 2546 - 2547                      ผูช้ว่ยผูจ้ดัการกองทุน, สาํนกังานประกนัสงัคม 
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พ.ศ. 2544 - 2546                      นกัวเิคราะหก์ารลงทุน, สาํนกังานประกนัสงัคม 
พ.ศ. 2544                                Summer Associated (ปัจจุบนัคอื AJF) 

 คณุวศิน ปริธญั, CFA 
  ประวตักิารศกึษา 
  พ.ศ. 2548 - 2551           ปรญิญาตรวีศิวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 
  ประสบการณ์ทาํงาน 
  พ.ศ. 2558 - ปัจจุบนั          ผูจ้ดัการกองทนุ บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ พรนิซเิพลิ จาํกดั 
  พ.ศ. 2557 - 2558             ผูจ้ดัการกองทนุ บลจ.ฟินนัซ่า 
  พ.ศ. 2557 - 2557           ผูช้ว่ยอาํนวยการ ฝ่ายลงทนุ กรุงไทย แอกซ่า ประกนัชวีติ 
  พ.ศ. 2556 - 2557            ผูช้ว่ยอาํนวยการ ฝ่ายวาณิชธนกจิ บล.ฟินนัซ่า 
  พ.ศ. 2554 - 2556            ผูช้ว่ยผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายลงทุน บลจ.ฟินนัซ่า 
  พ.ศ. 2553 - 2554             ผูช้ว่ยผูจ้ดัการ ฝ่ายลกูคา้บุลคล บล.กสกิร 
  พ.ศ. 2552 - 2553            Management Trainee, ไอดเีอส แมนูแฟคเจอรงิ 

 คณุธนัท เจตจนัทรป์ระภา, CFA 
ประวตักิารศกึษา 
พ.ศ. 2551 - 2555                        ปรญิญาตร ีพาณิชยศาตรแ์ละการบญัชภีาคภาษาองักฤษ (BBA) สาขาการเงนิ    
                                            มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
ประสบการณ์ทาํงาน 
พ.ศ. 2556 - ปัจจุบนั                     ผูจ้ดัการกองทุน บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั  
พ.ศ. 2555 - 2556                        นกัวเิคราะหห์ลกัทรพัย,์  บล.โนมรูะ พฒันสนิ จาํกดั 

 คณุปณุยนุช บณุยรตัพนัธ ุ ์
ประวตักิารศกึษา 
พ.ศ. 2556 - 2557  ปรญิญาโท Finance มหาวทิยาลยั Lancaster 
พ.ศ. 2549 - 2553  ปรญิญาตร ีคณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ีจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ประสบการณ์ทาํงาน  
พ.ศ. 2560 - ปัจจุบนั  ผูจ้ดัการกองทนุ บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั 
พ.ศ. 2559 - 2560   ผูช้ว่ยผูจ้ดัการกองทุน บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กสกิรไทย จาํกดั 
พ.ศ. 2557 - 2558  นกัวเิคราะหก์ารลงทุน บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กสกิรไทย จาํกดั 

 คณุชาตรี มีชยัเจริญย่ิง 
ประวตักิารศกึษา 
พ.ศ. 2554 - 2555  ปรญิญาโท MSC QUANTITATIVE FINANCE LANCASTER UNIVERSITY 
พ.ศ. 2548 - 2552  ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิ สาขาการธนาคารและการเงนิ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ประวตักิารทาํงาน 
พ.ศ. 2561 - ปัจจุบนั ผูจ้ดัการกองทนุตราสารทุน บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั 
พ.ศ. 2560 - 2561  ผูจ้ดัการกองทนุฝ่ายลงทุนต่างประเทศ บลจ. ไทยพาณิชย ์จาํกดั 
พ.ศ. 2559 - 2560  นกัวจิยัฝ่ายการลงทุนตราสารทุน บลจ. ไทยพาณิชย ์จาํกดั 
พ.ศ. 2557 - 2558  วาณิชธนากร ฝ่ายวาณิชธนกจิ  ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 
พ.ศ. 2555 - 2557  นกัวเิคราะห ์PORTFOLIO MANAGEMENT ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 
พ.ศ. 2552 - 2554  นกัวเิคราะห ์FPRI ADVISORY CO LTD (ปัจจุบนัคอืมลูนิธสิถาบนัวจิยันโยบาย

เศรษฐกจิการคลงั) 
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(7)   ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน  
             ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จาํกดั (มหาชน) โทร 0-2626-7777  
             หรอืตวัแทนสนบัสนุนการขายอื่นๆ ที ่บลจ. แต่งตัง้ 

(8) ใครเป็นผ ูด้แูลปรบัปรงุรายชื่อผ ูถ้ือหน่วยลงทุนเพื่อให้การชาํระเงินและจดัสรรหน่วยลงทุนแก่ผ ูถ้ือหน่วยลงทนุเป็นไป
อย่างถกูต้อง ? 
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั โทรศพัท ์0-2686-9595  

(9)    ใครเป็นผ ูเ้กบ็รกัษาทรพัยสิ์นและดแูลบริษทัจดัการให้ปฏิบตัิตามข้อกาํหนดการลงทุนที่ตกลงไว้ ? 
ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) โทร.02-273-2997, 02-470-3207 
นอกจากหน้าทีต่ามทีก่าํหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ ผูด้แูลผลประโยชน์ยงัมหีน้าทีต่ามกฎหมายในการรกัษาประโยชน์ของผูถ้อืหน่วย
ลงทุนดว้ย 

ช่องทางที่ผ ูล้งทนุสามารถทราบข้อมลูเพ่ิมเติมเกี่ยวกบักองทุนรวมนี้ 
ตดิต่อบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั 
โทรศพัท ์0-2686-9500 หรอื 0-2686-9595 หรอืทางโทรสาร 0-2657-3166 
Website: www.principal.th 
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ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เร ียกเกบ็จากผ ูซ้ื้อ หรอืผ ูถ้ือหน่วยลงทนุ หรือกองทุนรวม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เร ียกเกบ็จากกองทนุรวม* 

รอบบญัชี (ร้อยละของมลูค่าทรพัยสิ์น ต่อปี) 

อตัราตามที่ระบไุว้ใน
โครงการ 

ต ัง้แต่วนัที่  
1 ม.ค. 2561 - 
 31 ธ .ค. 2561 

ต ัง้แต่วนัที่  
31 ม.ค. 2560 - 
 31 ธ .ค. 2560 

เกบ็จริง*,** เกบ็จริง*,** 
1. คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยรวมทัง้หมดทีป่ระมาณการได ้

(รอ้ยละต่อปีของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ)ิ** ไมเ่กนิ 5.35 2.2362 2.2037 

o คา่ธรรมเนียมการจดัการ 
      -ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
      -ชนิดสะสมมลูคา่ (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
      -ชนิดจา่ยเงนิปันผล   
      -ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
      -ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 

 
ไมเ่กนิ 2.14 
 ไมเ่กนิ 2.14 
ไมเ่กนิ 2.14 
ไมเ่กนิ 2.14 
ไมเ่กนิ 2.14 

1.8727 1.7188 

o คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ 
      -ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
      -ชนิดสะสมมลูคา่ (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
      -ชนิดจา่ยเงนิปันผล   
      -ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 

-ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 

 
ไมเ่กนิ 0.11  
ไมเ่กนิ 0.11 
ไมเ่กนิ 0.11 
ไมเ่กนิ 0.11 
ไมเ่กนิ 0.11 

0.0268 0.0246 

o คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน 
      -ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
      -ชนิดสะสมมลูคา่ (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
      -ชนิดจา่ยเงนิปันผล   
      -ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
      -ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 

 
ไมเ่กนิ 0.54 
ไมเ่กนิ 0.54 
ไมเ่กนิ 0.54  
ไมเ่กนิ 0.54 
ไมเ่กนิ 0.54 

0.3210 0.2947 

2.  คา่ใชจ้า่ยอื่น ไมเ่กนิ 2.56 0.0157 0.1656 
o  คา่สอบบญัช ี ตามทีจ่า่ยจรงิ 0.0054 0.0040 
o  คา่ธรรมเนียมทีป่รกึษาการลงทุน ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี
o  คา่ประกาศ NAV ตามทีจ่า่ยจรงิ 0.0100 0.0105 
o  คา่ธรรมเนียมจดทะเบยีนจดัตัง้กองทุน ตามทีจ่า่ยจรงิ ไมม่ ี 0.0173 
o  คา่ใชจ้า่ยอื่นๆ ตามทีจ่า่ยจรงิ 0.0003 0.0002 
o  คา่โฆษณา ประชาสมัพนัธ ์ 

- ในชว่งเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 
- หลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

 
ไมเ่กนิ 1.07 
ไมเ่กนิ 1.07 

 
ไมม่ ี
ไมม่ ี

 
0.1336 
ไมม่ ี
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เร ียกเกบ็จากกองทุนรวม 
(ของมลูค่าหน่วยลงทุน) 

อตัราตามโครงการ อตัราที่เกบ็จริง 

o คา่ธรรมเนียมการขายหน่วย 
ชนิดสะสมมลูคา่ (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดจา่ยเงนิปันผล  
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดผูล้งทุนกลุม่ (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 

 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07  
ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07  
ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07  
ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07  
ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07  

 
ยงัไมร่ะบ ุ
รอ้ยละ 1.00 
ยงัไมร่ะบ ุ
ยงัไมร่ะบ ุ
ยงัไมร่ะบุ 

o คา่ธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วย 
ชนิดสะสมมลูคา่ (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดจา่ยเงนิปันผล  
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดผูล้งทุนกลุม่ (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 

 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07  
ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07  
ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07  
ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07  
ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07  

 
ยงัไมร่ะบ ุ
ยกเวน้ 
ยงัไมร่ะบ ุ
ยงัไมร่ะบ ุ
ยงัไมร่ะบุ 

o คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้ 
ชนิดสะสมมลูคา่ (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดจา่ยเงนิปันผล  
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดผูล้งทุนกลุม่ (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 

 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07  
ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07  
ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07  
ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07  
ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07  

 
ยงัไมร่ะบ ุ

ตามเงือ่นไขการขายหน่วยลงทุน 
ยงัไมร่ะบ ุ
ยงัไมร่ะบ ุ
ยงัไมร่ะบุ 

o คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออก 
ชนิดสะสมมลูคา่ (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดจา่ยเงนิปันผล  
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดผูล้งทุนกลุม่ (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 

 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07  
ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07  
ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07  
ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07  
ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07  

 
ยงัไมร่ะบ ุ

ตามเงือ่นไขการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 
ยงัไมร่ะบ ุ
ยงัไมร่ะบ ุ
ยงัไมร่ะบ ุ

o คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ 
ชนิดสะสมมลูคา่ (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดจา่ยเงนิปันผล  
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดผูล้งทุนกลุม่ (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 

 
ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 
ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 
ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 
ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 
ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

 
ยงัไมร่ะบ ุ

ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 
ยงัไมร่ะบ ุ
ยงัไมร่ะบ ุ
ยงัไมร่ะบ ุ

o คา่ธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วย
ลงทุน 
ชนิดสะสมมลูคา่ (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดจา่ยเงนิปันผล  
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดผูล้งทุนกลุม่ (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 

 
 

ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 
ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 
ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 
ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 
ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

 
 

ยงัไมร่ะบ ุ
ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

ยงัไมร่ะบ ุ
ยงัไมร่ะบ ุ
ยงัไมร่ะบ ุ

o คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยในการซือ้ขายหลกัทรพัย ์
เมือ่มกีารสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 
ชนิดสะสมมลูคา่ (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดจา่ยเงนิปันผล  
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดผูล้งทุนกลุม่ (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 

 
 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.33  
ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.33  
ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.33  
ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.33  
ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.33  

 
 

ยงัไมร่ะบ ุ
ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

ยงัไมร่ะบ ุ
ยงัไมร่ะบ ุ
ยงัไมร่ะบ ุ

หมายเหตุ  * คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยต่างๆ ไดร้วมภาษมีลูคา่เพิม่ ภาษธีุรกจิเฉพาะหรอืภาษอีื่นใดในทาํนองเดยีวกนั (ถา้ม)ี ไวแ้ลว้ 
             ** ไมร่วมคา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัยแ์ละคา่ธรรมเนียมต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรพัย ์
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 อตัราส่วนหมนุเวียนการลงทุน : ร้อยละ 73.70 

 Port Folio Duration : 0.0100 

 ผลขาดทุนสงูสดุในช่วง 5 ปี (Maximum Drawdown) : ร้อยละ -21.14 
 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทัง้หมดที่ประมาณการได้ อตัราตามโครงการ เร ียกเกบ็จริง 

 - คา่ใชจ้า่ยในการซือ้ขายหลกัทรพัย ์ ตามทีจ่า่ยจรงิ           0.15%  
 หมายเหตุ  * คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยอื่น ๆ ไดร้วมภาษมีลูคา่เพิม่ ภาษธีุรกจิเฉพาะหรอืภาษอีื่นใด และภาษดีงักล่าวจะถอืเป็นภาระของ 
                 กองทุนรวม   

    
ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย ์

ต ัง้แต่วนัที่  1 มกราคม 2561 ถงึวนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 
    

อนัดบั รายชื่อบริษทันายหน้า 

ค่านายหน้าจาก
การซื้อขาย
หลกัทรพัย  ์

(หน่วย : บาท) 

ร้อยละของค่า
นายหน้าทัง้หมด 

1 บรษิทัหลกัทรพัย ์ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จาํกดั 163,068.47 14.03 

2 บรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 162,013.37 13.94 

3 บรษิทัหลกัทรพัย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน) 107,417.39 9.24 

4 บรษิทัหลกัทรพัย ์กสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) 102,869.76 8.85 

5 บรษิทัหลกัทรพัย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 91,258.46 7.85 

6 บรษิทัหลกัทรพัย ์ซ ีแอล เอส เอ (ประเทศไทย) จาํกดั 81,058.83 6.98 

7 บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเชยี พลสั  จาํกดั 66,671.77 5.74 

8 บรษิทัหลกัทรพัยไ์ทยพาณิชย ์จาํกดั 66,575.44 5.73 

9 บรษิทัหลกัทรพัย ์ทสิโก ้จาํกดั 63,339.34 5.45 

10 บรษิทัหลกัทรพัย ์ภทัร จาํกดั(มหาชน) 57,660.00 4.96 

11 บรษิทันายหน้าอืน่ ๆ 200,013.96 17.21 

รวมค่านายหน้าทัง้หมด      1,161,946.79  100.00 
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รายละเอียดการลงทุน การก ู้ยมืเงิน และการก่อภาระผกูพนั 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม  2561 
              

    มลูค่าตามราคาตลาด (บาท)*  % NAV 
หลกัทรพัยห์รอืทรพัยสิ์นในประเทศ       

 พนัธบตัรธนาคารแหง่ประเทศไทย    

  อายุคงเหลอืน้อยกวา่ 1 ปี           49,902,452.50   7.28  

 หน่วยลงทุนในประเทศ           33,400,700.00   4.87  

 หุน้สามญั / จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์    

  หมวด ธนาคาร           86,425,525.00   12.61  

  หมวด วสัดุก่อสรา้ง           50,090,800.00   7.31  

  หมวด บรกิารรบัเหมาก่อสรา้ง           32,054,235.00   4.68  

  หมวด ชิน้สว่นอเิลก็ทรอนิกส ์           39,646,200.00   5.78  

  หมวด พลงังานและสาธารณูปโภค         174,060,230.00   25.40  

  หมวด อาหารและเครือ่งดืม่           45,014,450.00   6.57  

  หมวด เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร           29,997,025.00   4.38  

  หมวด ปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ ์           23,077,875.00   3.37  

  หมวด พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์           73,626,230.00   10.74  

 เงนิฝากธนาคาร            50,808,713.35   7.41  
อื่นๆ              

 หน้ีสนิอื่น  (2,710,819.14)  (0.39) 
มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ          685,393,616.71    100.00 
หมายเหตุ : * มลูคา่ตามราคาตลาดทีร่วมดอกเบีย้คา้งรบัแลว้   
    

 
รายงานสรปุจาํนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝากหรอืตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ของกองทนุรวม 

รายงานสรปุเงินลงทุน  

กลุ่มของตราสาร 
มลูค่าตาม   
ราคาตลาด % NAV 

(บาท)*   
 (ก) ตราสารภาครฐัไทยและตราสารภาครฐัต่างประเทศ   
      - ตราสารภาครฐัไทย 49,902,452.50 7.28 
      - ตราสารภาครฐัต่างประเทศ - ไมม่ ี- - ไมม่ ี- 
 (ข) ตราสารทีธ่นาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย ์หรอืบรษิทัเงนิทนุ     
      เป็นผูอ้อก ผูส้ ัง่จา่ย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอื ผูค้ํ้าประกนั 50,808,713.35 7.41 
 (ค) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้(investment grade) - ไมม่ ี- - ไมม่ ี- 
 (ง) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอนัดบัตํ่ากวา่อนัดบัทีส่ามารถลงทนุได ้   
      (investment grade) หรอืตราสารทีไ่มไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชือ่ถอื - ไมม่ ี- - ไมม่ ี- 
สดัส่วนเงินลงทนุข ัน้สงู (upper limit) ที่บริษทัจดัการคาดว่าจะลงทุนในตราสารกล ุ่ม (ง)15 % ของ NAV    
หมายเหตุ :* มลูคา่ตามราคาตลาดทีร่วมดอกเบีย้คา้งรบัแลว้  

 
 
 
 



กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ ไทย ไดนามกิ อนิคมั อคิวติี ้ 15 

 
รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตวัใน Port 

  กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ไดนามิค อินคมั อิควิตี้  

  ประเภท ผูอ้อก 

ผูค้ํ้า/ 
ผู้

รบัรอง/ 
ผูส้ลกั
หลงั 

วนัครบ
กาํหนด 

อนัดบั 
ความ 

น่าเชือ่ถอื 

 จาํนวนเงนิตน้/ 
มลูคา่หน้าตัว๋  

มลูคา่ตาม 
ราคาตลาด *1 

1 เงนิฝาก
ธนาคาร 

ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) - - AA+ 50,803,797.56 50,808,713.35 

2 พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 03/01/2019 N/A 25,000,000.00 24,997,952.75 
3 พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 04/04/2019 N/A 25,000,000.00 24,904,499.75 

 หมายเหตุ : *1 มลูคา่ตามราคาตลาดทีร่วมดอกเบีย้คา้งรบัแลว้    
 
      

ผลการดาํเนินงานของกองทุนรวม 
 
 

 

มายเหตุ :  - เอกสารการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมฉบบัน้ีไดจ้ดัทาํตามมาตรฐานการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมของสมาคม  
 บรษิทัจดัการลงทุน 
- ตวัชีว้ดั (Benchmark) คอื ดชันีตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย SET TRI Index 100.00% 

  * NAV ณ วนัที ่28 ธ.ค. 2561 
- ผลการดาํเนินงานในอดตี มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการดาํเนินงานในอนาคต 
 
 

ผลการดาํเนินงานสิ้นสดุ  
ณ วนัที่ 31 ธ .ค. 2561 

นับจากวนั
เริ่ม

โครงการ 
(31 ม.ค. 60) 

ผลการดาํเนินงานย้อนหลงั (ร้อยละต่อปี) 

3 เดือน 
(28 ก.ย. 61) 

6 เดือน 
(29 มิ.ย. 61) 

1 ปี 
(29 ธ .ค. 60) 

มลูคา่หน่วยลงทนุ (บาท) 8.6460* 9.7971 9.0403 11.7005 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ ไทย ไดนามกิ อนิคมั อคิวติี ้ 0.34% -11.75% -4.36% -16.29% 

ตวัชีว้ดั (Benchmark) 2.37% -10.63% -0.81% -8.10% 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคมั อิควิตี้ เป็นนิติบคุคลแยกต่างหากจากบริษทัจดัการ ดงันัน้ บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการ

กองทุน  พรินซิเพิล  จาํกดั จึงไม่ม ีภาระผกูพนัในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดพรินซิเพิล  ไทย ไดนามิก อินคมั อิควิตี้  
ทัง้นี้ ผลการดาํเนินงานของกองทุนเปิดพรินซิเพิล  ไทย ไดนามิก อินคมั อิควิตี้ ไม่ได้ขึ้นอยู่กบัสถานะทางการเงินหรือผลการ
ดาํเนินงานของบริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จาํกดั 

 บริษทัจดัการอาจลงทุนในหลกัทรพัยห์ร ือทรพัยสิ์นอื่นเพื่อบริษทัจดัการเช่นเดียวกนักบัที่บริษทัจดัการลงทุนในหลกัทรพัยห์ร ือ
ทรพัยสิ์นอื่นเพื่อกองทุนเปิด โดยบริษทัจดัการจะจดัให้ม ีระบบงานที่ป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดความเป็น
ธรรมต่อผ ู้ถือหน่วยลงทุน  ทัง้นี้  ผู้ล งทุนสามารถขอด ูข้อม ูลการลงทุน เพื่อบริษัทจดัการได้ที่บริษัทจดัการ  และส ํานักงาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย  ์

 ผู้ล งทุนสามารถตรวจด ูข้อม ูลที่อ าจมีผลต่อการต ัด สินใจลงทุน  เช่น  การทําธ ุรกรรมก ับบุคคลที่ เกี่ยวข้องได้ที่ส ํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล .ต . หรือโดยผา่นเครือข่ายอินเตอรเ์น็ตของสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล .ต .  www.sec.or.th 

 บริษทัจดัการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลกัทรพัยเ์พื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบตัิตามจรรยาบรรณและประกาศต่างๆ  ที่
สมาคมบริษทัจดัการลงทุนกาํหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดงักล่าวให้บริษทัจดัการทราบ เพื่อที่บริษทัจดัการจะสามารถ
กาํกบัและดแูลการซื้อขายหลกัทรพัยข์องพนักงานได้ 

 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดแูนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดาํเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ทาํการของบริษทัจดัการหรือ
โดยผ่านเครือข่ายอินเตอรเ์น็ตของบริษัทจดัการ www.principal.th และผ ู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนที่ได้รบัการแต่งต ัง้
จากบริษทัจดัการ 

 ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อม ูลเพ่ิมเติม และรบัหนังสือชี้ชวนและโครงการและข้อผกูพนัได้ที่บริษทัจดัการและผ ู้สนับสนุนการ
ขายและรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จาํกดั ที ที่อยู่ 44 อาคาร ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย ชัน้ 
16 ถนนหลงัสวน แขวงลมุพินี  เขตปทุมวนั กรงุเทพฯ 10330 โทรศพัท ์: 0-2686-9500 หรือ 0-2686-9595 www.principal.co.th 

 
 

รวบรวมข้อมลู ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ พรินซิเพิล จาํกดั 
สอบถามข้อมลูเพ่ิมเติมได้ที่ 0-2686-9500 
www.principal.th 


