
 
 
 
 

 
 

 
ส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชีปีท่ี 8 ส้ินสุดวนัท่ี 30 เมษำยน 2563 

• เดิมกองทุนช่ือกองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล อิควิต้ี ดิวิเดนด์ อินคมั, CIMB - Principal Equity Dividend Income Fund (ช่ือย่อ : 
CIMB -PRINCIPAL iDIV) โดยกำรเปล่ียนช่ือกองทุนมีผลตัง้แต่วนัท่ี 10 มิถนุำยน 2562 เป็นต้นไป 

• กองทุนมีนโยบำยท่ีจะลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงสญัญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ เพ่ือแสวงหำผลประโยชน์ตอบแทน ท ำให้กองทุนรวม/เปิดน้ีมีควำม
เส่ียงมำกกว่ำกองทุนรวมอ่ืน  จึงเหมำะสมกบัผู้ลงทุนท่ีต้องกำรผลตอบแทนสงูและรบัควำมเส่ียงได้สงูกว่ำผู้ลงทุนทัว่ไป 

• กองทุนมีกำรแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 5 ชนิดได้แก่ ชนิดขำยคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติั ชนิดจ่ำยเงินปันผล ชนิดสะสมมลูค่ำ ชนิดผู้
ลงทุนสถำบนั และชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม ทัง้น้ี ผู้ลงทุนควรศึกษำข้อมูลของหน่วยลงทุนทัง้ 5 ชนิดก่อนท ำกำรลงทุน  และเพื่อประโยชน์
สงูสดุของผู้ลงทุน บริษทัจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรเพ่ิมชนิดหน่วยลงทุนในอนำคตได้ 

• กำรแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน มิได้ท ำให้ควำมรบัผิดชอบของกองทุนรวมท่ีมีต่อบุคคลภำยนอกแยกออกจำกกนัตำมชนิดของหน่วย
ลงทุน ทรพัยสิ์นทัง้หมดของกองทุนรวมยงัคงอยู่ภำยใต้ควำมรบัผิดต่อบคุคลภำยนอกอย่ำงเท่ำเทียมกนั 

• มูลค่ำหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอำจมีมูลค่ำเท่ำกนัหรือแตกต่ำงกนัได้ โดยบริษทัจดักำรจะแยกค ำนวณมูลค่ำทรพัยสิ์น
ของกองทุนแต่ละชนิด 

• ส ำหรบัหน่วยลงทุนชนิดขำยคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติับริษทัจดักำรจะน ำเงินค่ำรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติัไปซ้ือหน่วยลงทุนของ
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดล่ี ตรำสำรรฐัระยะสัน้ ทัง้จ ำนวน 

• กำรลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่กำรฝำกเงิน และมีควำมเส่ียงของกำรลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนน้ี เม่ือเห็นว่ำกำรลงทุนใน
กองทุนเปิดน้ีเหมำะสมกบัวตัถปุระสงคก์ำรลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรบัควำมเส่ียงท่ีอำจเกิดขึน้จำกกำรลงทุนได้ 

• ในกรณีท่ีมีเหตกุำรณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอำจได้รบัช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนล่ำช้ำกว่ำระยะเวลำท่ีก ำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน 

• ในกรณีท่ีกองทุนไม่สำมำรถด ำรงสินทรพัยส์ภำพคล่องได้ตำมท่ีส ำนักงำนก ำหนด ผู้ลงทุนอำจไม่สำมำรถขำยคืนหน่วยลงทุนตำมท่ีมี
ค ำสัง่ไว้ 

• ผู้ลงทุนควรศึกษำข้อมลูในหนังสือชี้ชวนให้เข้ำใจและควรเกบ็หนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมลู เพ่ือใช้อ้ำงอิงในอนำคต และเม่ือมีข้อสงสยัให้
สอบถำมผู้ติดต่อกบัผู้ลงทุนให้เข้ำใจก่อนซ้ือหน่วยลงทุน 

• กำรพิจำรณำร่ำงหนังสือชี้ชวนในกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีมิได้เป็นกำรแสดงว่ำส ำนักงำน ก.ล.ต. ได้รบัรองถึงควำม
ถกูต้องของข้อมลูในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกนัรำคำหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขำยนัน้  

• ผู้ลงทุนควรท ำควำมเข้ำใจลกัษณะสินค้ำ (กองทุนรวม) เง่ือนไข ผลตอบแทนและควำมเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทุน 

• บริษทัจดักำรได้เปล่ียนช่ือจำก บริษทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน ซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล จ ำกดั  เป็น บริษทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน พริน
ซิเพิล จ ำกดั โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 22 เมษำยน 2562 เป็นต้นไป 

หนังสือช้ีชวนเสนอขำยหน่วยลงทนุ 
กองทนุเปิดพรินซิเพิล อิควิต้ี ดิวิเดนด ์อินคมั 
Principal Equity Dividend Income Fund (PRINCIPAL iDIV) 
 
] 
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ลกัษณะส ำคญัของกองทุนรวม 

ช่ือกองทุน กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ อคิวติี ้ดวิเิดนด ์อนิคมั  
(Principal Equity Dividend Income Fund,  PRINCIPAL iDIV) 

ประเภทโครงกำร ตราสารทุน 
โดยโครงการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 5 ชนิด ไดแ้ก่ 
• ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ชื่อยอ่ : PRINCIPAL iDIV-R)  
• ชนิดจา่ยเงนิปันผล (ชื่อยอ่ : PRINCIPAL iDIV -D)  
• ชนิดสะสมมลูคา่ (ชื่อยอ่ : PRINCIPAL iDIV -A)  
• ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ชื่อยอ่ : PRINCIPAL iDIV -I) (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
• ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (ชื่อยอ่ : PRINCIPAL iDIV-C) 
ทัง้ผู้ลงทุนบุคคลธรรมดา และผู้ลงทุนสถาบนัสามารถลงทุนได้ในหน่วยลงทุนทุกชนิดตามเงื่อนไขที่
กองทุนก าหนด บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเพิม่เตมิ เปลี่ยนแปลงปรบัปรุง หรอืเปิดบรกิารหน่วย
ลงทุนที่ยงัไม่ไดเ้ปิดใหบ้รกิาร ชนิดของหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ความสะดวกใหแ้ก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน โดย
บริษัทจดัการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดงักล่าว ล่วงหน้าอย่างน้อย  7 วนั ก่อนวนั
เปลี่ยนแปลง ที่ท าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบั
ซือ้คนืทีใ่ชใ้นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  

นโยบำยกำรลงทุน กองทุนจะเน้นลงทุนในตราสารทุนของบรษิทัที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรอื
ตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในหุน้ทีม่ปีระวตักิารจา่ยเงนิปันผลหรอืมแีนวโน้ม
การจ่ายเงนิปันผลในอนาคตโดยเฉลี่ยรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่าสนิทรพัยส์ุทธ ิโดย
พจิารณาจากหลกัเกณฑต์่างๆ ดงัน้ี  
1. พจิารณาเลอืกลงทุนจากประวตักิารจ่ายเงนิปันผลในอดตี และการคาดการณ์การจา่ยเงนิปันผลของ

บรษิทัในอนาคต 
2. พจิารณาเลอืกลงทุนจากผลประกอบการปัจจบุนั 
3. พิจารณาเลือกลงทุนจากแนวโน้มของผลประกอบการในอนาคต โดยพิจารณาจากรายได้ที่อาจ

ปรบัตวัเพิม่ขึน้ หรอื ผลประกอบการทีด่ขีึน้ หรอื ผลก าไรทีส่งูขึน้ หรอื มกีารจา่ยเงนิปันผลทีส่งูขึน้  
ทัง้น้ี ผูจ้ดัการกองทุนจะพจิารณาเลอืกลงทุนให้สอดคล้องตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนด และพจิารณาปรบั
หลกัทรพัย์ที่ลงทุนให้สอดคล้องกบัสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ รวมถึงการ
วเิคราะหข์อ้มูลเกี่ยวกบัผลการด าเนินงานหรอืฐานะการเงนิของบรษิทัผูอ้อกตราสาร โดยการพจิารณา
จากหลกัเกณฑ ์(1) และ (2) และ (3) 

กำรป้องกันควำมเส่ียงจำก
อตัรำแลกเปล่ียน 

ไมม่ ี

มูล ค่ ำขั ้นต ่ ำ ในกำรสั ง่ ซ้ื อ
หน่วยลงทุน 

1,000 บาท 

มูลค่ำขัน้ต ่ำในกำรขำยคืน
หน่วยลงทุน 

ไมก่ าหนด 

วนัท่ีได้รบัอนุมติัให้จดัตัง้และ
จดักำรกองทุนรวม 

วนัที ่9 พฤษภาคม 2555 

วนัท่ีจดทะเบียนกองทุนรวม  วนัที ่29 พฤษภาคม 2555 
 

ระดบัควำม
เส่ียงท่ีลงทุน 

6 
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ควำมเส่ียงและแนวทำงกำรบริหำรควำมเส่ียงในกำรลงทุนของกองทุนรวม 

1. ควำมเส่ียงจำกกำรด ำเนินงำนของผู้ออกตรำสำร  (Business  Risk) และควำมเส่ียงจำกควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ี
ของผู้ออกตรำสำร  (Credit  Risk) คอื ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ราคา หรอืผลตอบแทนของตราสารอาจเปลี่ยนแปลงขึ้นลง
จากปัจจยัภายในและภายนอกของผู้ออกตราสาร เช่น ผลการด าเนินงานของผู้ออกตราสาร การบรหิารจดัการ ภาวะธุรกิจและ
อุตสาหกรรม เป็นต้น รวมถงึความเสีย่งทีเ่กดิจากการทีผู่อ้อกตราสารหน้ีไมส่ามารถจา่ยคนืเงนิต้น และหรอืดอกเบี้ยได ้ทัง้น้ีหาก
เป็นพนัธบตัรรฐับาลจะไมม่คีวามเสีย่งประเภทน้ี  
แนวทำงกำรบริหำรควำมเส่ียง :  บรษิทัจดัการจะวเิคราะหแ์ละประเมนิคุณภาพของตราสารก่อนการลงทุน  โดยการวเิคราะห์
และประเมนิปัจจยัที่มผีลกระทบ เช่น ภาวะเศรษฐกจิ การเมอืง ภาวะการลงทุน ภาวะอุตสาหกรรม รวมทัง้ปัจจยัพืน้ฐานของตรา
สาร เพื่อให้ม ัน่ใจในคุณภาพของตราสารที่กองทุนจะพิจารณาลงทุน และบริษทัจดัการจะติดตามผลประกอบการและฐานะ
การเงนิของบรษิทัผู้ออกตราสารอย่างสม ่าเสมอ ทัง้น้ี วธิีการและความถี่ในการวิเคราะห์ของตราสารจะแตกต่างกนัไปตาม
ลกัษณะและคุณภาพของตราสาร โดยบรษิทัจดัการจะคดัเลือกตราสารที่ลงทุนให้สอดคล้องกบันโยบายการลงทุนของแต่ละ
กองทุน 

2. ควำมเส่ียงจำกควำมผนัผวนของรำคำตรำสำร  (Market  Risk) ความเสีย่งที่เกดิจากการที่ราคา หรอืผลตอบแทนของตรา
สารปรบัตวัขึ้นลง เน่ืองจากความผนัผวนของปัจจยัต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาวะเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง ภาวะตลาดเงิน 
ตลาดทุน  อตัราแลกเปลีย่น อตัราดอกเบีย้ เป็นตน้  
แนวทำงกำรบริหำรควำมเส่ียง : บรษิทัจดัการจะพจิารณากระจายการลงทุนในตราสารต่าง ๆ เพื่อก าหนดสดัสว่นการลงทุนที่
เหมาะสมและสอดคล้องกบันโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุน โดยคดัเลือกตราสารที่น่าสนใจลงทุน ตามปัจจยัพื้นฐานและ
ศกัยภาพของผู้ออกตราสาร  โดยค านึงถงึสถานการณ์ทางเศรษฐกจิ  การเมอืง  และภาวะตลาดเงนิและตลาดทุนซึ่งอาจส่งผล
กระทบต่อการลงทุนในตราสารดงักล่าว 

3. ควำมเส่ียงจำกกำรขำดสภำพคล่องของตรำสำร  (Liquidity  Risk) ความเสีย่งที่เกิดจากการที่ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขาย
ตราสารทีล่งทุนไวไ้ด ้หรอืขายตราสารได ้แต่ไมไ่ดต้ามราคาหรอืตามระยะเวลาทีก่ าหนดไว ้  
แนวทำงกำรบริหำรควำมเส่ียง : บรษิทัจดัการจะพจิารณาลงทุนโดยค านึงถงึสภาพคล่องในการเปลีย่นมอืของตราสารประเภท
ต่างๆ ก่อนการตดัสนิใจลงทุน และตดิตามการเปลี่ยนแปลงที่มนียัส าคญั เพื่อก าหนดสดัส่วนการลงทุนในตราสารใหเ้หมาะสมกบั
ผลตอบแทนและความเสีย่งทีก่ าหนดไว ้และสอดคลอ้งกบันโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุน 

4. ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบีย้ (Interest Rate Risk) ความเสีย่งทีเ่กดิจากการทีอ่ตัราดอกเบี้ยในตลาดมกีารปรบัตวัผนัผวนอนั
เป็นผลมาจากปัจจยัต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง  ซึง่มผีลใหร้าคาของตราสารหน้ีปรบัตวัผนัผวนขึน้ลงดว้ย   
แนวทำงกำรบริหำรควำมเสียง :  บริษัทจดัการจะวิเคราะห์ปัจจยัที่เกี่ยวข้องหรือที่มีผลกระทบ เช่น แนวโน้มเศรษฐกิจ 
นโยบายรฐับาล นโยบายการเงินการคลงั สภาพคล่องในระบบ เป็นต้น เพื่อคาดการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของอตัรา
ดอกเบีย้ และใช้ประกอบการการตดัสนิใจลงทุนในตราสาร โดยพจิารณาใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุนและ
แนวโน้มอตัราดอกเบีย้ทีค่าดการณ์ไว ้

5. ควำมเส่ียงจำกกำรท ำสญัญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ (Derivatives) : สญัญาซื้อขายล่วงหน้าบางประเภทอาจมีการขึน้ลงผนัผวน 
(Volatility)มากกว่าหลกัทรพัย์พื้นฐาน ดงันัน้ หากกองทุนมกีารลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้าดงักล่าวย่อมท าให้สนิทรพัย์มี
ความผนัผวนมากกวา่การลงทุนในหลกัทรพัยพ์ืน้ฐาน (Underlying Security)  
แนวทำงกำรบริหำรควำมเส่ียง : กองทุนอาจลงทุนสญัญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิารพอรต์การลงทุน 
Efficient Portfolio Management (EPM) โดย 
(ก.) กรณีที่กองทุนมกีารลงทุนในหุน้จ านวนมาก และผูจ้ดัการกองทุนคาดวา่มโีอกาสทีต่ลาดจะปรบัตวัลง กองทุนสามารถเขา้ท า

สญัญาซื้อขายล่วงหน้าดชันีราคาหุน้ (Short Position) แทนการลดความเสีย่งดว้ยการขายหุน้ที่ถอืครองอยู่ ซึ่งอาจท าให้มี
ผลกระทบต่อราคาหุ้นและค่าใช้จ่ายของกองทุน ซึ่งหากตลาดปรบัตวัลงจริง กองทุนจะได้รบัผลตอบแทนจากการท า
ธรุกรรมในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้ามาชดเชยกบัมลูคา่หุน้ทีป่รบัตวัลง 

(ข.) กรณีที่ผูจ้ดัการกองทุนคาดว่าตลาดหุน้มโีอกาสที่จะปรบัตวัขึน้อย่างรวดเรว็ เกรงว่าจะซื้อหุน้ไม่ทนั กองทุนสามารถเขา้ท า  
ธรุกรรมสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าดชันีราคาหุน้ (Long Position) ท าใหก้องทุนไดร้บัผลตอบแทนจากการท าธรุกรรมในสญัญา     
ซือ้ขายล่วงหน้ามาแทนการถอืครองหุน้จรงิ 
อย่างไรกต็ามความเสี่ยงดงักล่าวอาจป้องกนัความเสี่ยงได้ไม่ทัง้หมด และอาจเสยีโอกาสในการได้รบัผลตอบแทนที่ดขีึ้น       
หากตลาดไมเ่คลื่อนไหวในทศิทางที่คาดการณ์ไว ้
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ลกัษณะท่ีส ำคญัของกองทุนรวม 

(1)  กองทุนรวมน้ีเป็นกองทุนรวมท่ีมีกำรก ำหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีกำรแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่ำงไร 

เป็นกองทุนรวมส าหรบัผูล้งทุนทัว่ไป และมกีารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน 

(2)  กองทุนรวมน้ีมีจ ำนวนเงินทุนโครงกำรเท่ำใด  

2,000 ลา้นบาท บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธดิ าเนินการเพิม่เงนิทุนจดทะเบยีนของกองทุนตามความเหมาะสม 

(3)  กองทุนรวมน้ีเหมำะสมท่ีจะเป็นทำงเลือกส ำหรบัเงินลงทุนลกัษณะใด และผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลำเท่ำใด  

เพื่อตอบสนองการลงทุนของผูล้งทุนประเภทบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในตราสารทุนของบรษิทัที่   
จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรอืตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในหุน้ที่มีประวตักิาร
จ่ายเงนิปันผลหรอืมแีนวโน้มการจ่ายเงนิปันผลในอนาคตโดยเฉลี่ยรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่าสนิทรพัยส์ุทธ ิ
โดยกองทุนแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน ดงัน้ี 
• ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ชื่อย่อ : PRINCIPAL iDIV-R): เหมาะกบัผูล้งทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสใหผู้้

ลงทุนรบัรายไดส้ม ่าเสมอจากการขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ 
• ชนิดจา่ยเงนิปันผล (ชื่อยอ่ : PRINCIPAL iDIV -D): เหมาะส าหรบัผูล้งทุนประเภทนิตบิุคคล/สถาบนั เปิดโอกาสให้ผูล้งทุน

รบัรายได้สม ่ าเสมอจากเงินปันผล รวมถึงมีสิทธิได้รบัสิทธิพิเศษทางภาษี  หากปฏิบัติเป็นไปตามเกณฑ์/เงื่อนไขที่
กรมสรรพากรก าหนด 

• ชนิดสะสมมูลค่า (ชื่อย่อ : PRINCIPAL iDIV -A): เหมาะส าหรบัผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรบั
รายไดจ้ากสว่นต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) 

• ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ชื่อย่อ : PRINCIPAL iDIV -I) (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) : เหมาะส าหรบัผูล้งทุนประเภทนิตบิุคคล/สถาบนั 
เปิดโอกาสใหผู้ล้งทุนรบัรายไดส้ม ่าเสมอจากเงนิปันผล รวมถงึมสีทิธไิดร้บัสทิธพิเิศษทางภาษตีามที่กรมสรรพากรก าหนด 
ทัง้น้ี ผูล้งทุนบุคคลธรรมดา และผูล้งทุนสถาบนัสามารถลงทุนไดใ้นหน่วยลงทุนทุกชนิดตามเงื่อนไขทีก่องทุนก าหนด 

• ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (ชื่อยอ่ : PRINCIPAL iDIV-C) : เหมาะส าหรบัผูล้งทุนประเภทกลุ่มบุคคล นิตบิุคคล/สถาบนัทีบ่รษิทั
จดัการก าหนด โดยในเบือ้งตน้บรษิทัจดัการจะก าหนดส าหรบัผูล้งทุนกองทุนส ารองเลีย้งชพีภายใต้การบรหิารของบรษิทั
จดัการ เท่านัน้  โดยเปิดโอกาสใหผู้ล้งทุนรบัรายไดจ้ากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จาก
การลงทุน (Total Return)  

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเพิม่เตมิ เปลี่ยนแปลงปรบัปรงุ หรอืเปิดบรกิารหน่วยลงทุนชนิดที่ยงัไมไ่ดเ้ปิด
ใหบ้รกิารเพื่อเพิม่ความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน และค านึงถงึผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั โดยบรษิทั
จดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้าอยา่งน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ าการทุกแหง่ของ
บรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ระยะเวลาการ
ลงทุนขึน้อยูก่บัวตัถุประสงคข์องผูล้งทุน 

-  เหมาะกบัผูล้งทุนทีม่องเหน็ถงึโอกาสทีด่ขีองการลงทุนในตราสารแห่งทุน โดยเน้นลงทุนในตราสารแหง่ทุนทีอ่อกโดย
บรษิทัซึง่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เพื่อโอกาสในการรบัผลตอบแทนทีเ่หมาะสมในระยะยาวแก่ผู้
ถอืหน่วยลงทุน  

-  ผูล้งทุนทีส่ามารถรบัความผนัผวนของราคาหุน้ทีก่องทุนรวมไปลงทุน ซึง่อาจจะปรบัตวัเพิม่สงูขึน้ หรอืลดลงจนต ่ากวา่
มลูคา่ทีล่งทุนและท าใหข้าดทุนได ้ 

-  ผูท้ีส่ามารถลงทุนในระยะกลางถงึระยะยาว โดยคาดหวงัผลตอบแทนในระยะยาวทีด่กีวา่การลงทุนในตราสารหน้ีทัว่ไป 

-  ผูท้ีต่อ้งการสภาพคล่องในการซือ้ขาย ไถ่ถอนไดทุ้กวนั 

 (4)  ปัจจยัใดท่ีมีผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคญัต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ อคิวติี ้ดวิเิดนด ์อนิคมั มนีโยบายเน้นลงทุนในตราสารทุนทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศ
ไทย ดงันัน้ผลตอบแทนจากการลงทุนจะขึน้อยู่กบัการเปลีย่นแปลงของระดบัราคาของหุน้ทีก่องทุนลงทุน ซึง่การเปลีย่นแปลง
ของระดบัราคาดงักล่าวเป็นผลมาจากการสภาวะเศรษฐกจิทัง้ภายใน และภายนอกประเทศ 

ค ำถำม-ค ำตอบเก่ียวกบักองทุนรวม 
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- กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทนและเพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิารการ
ลงทุน (Efficient Portfolio Management) โดยพจิารณาจากสภาวะตลาดในขณะนัน้ กฎขอ้บงัคบั และปัจจยัอื่นๆที่
เกีย่วขอ้ง เช่นทศิทางของราคาหลกัทรพัย ์อตัราดอกเบีย้ อตัราแลกเปลีย่น และคา่ใช้จา่ยในการป้องกนัความเสีย่งที่
เกีย่วขอ้ง จงึมคีวามเสีย่งมากกวา่กองทุนรวมอื่น 

- กองทุนอาจลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน ท าใหก้องทุนรวม/เปิดน้ีมคีวาม
เสีย่งมากกวา่กองทุนรวมอื่น  จงึเหมาะสมกบัผูล้งทุนทีต่อ้งการผลตอบแทนสงูและรบัความเสีย่งไดส้งูกวา่ผูล้งทุนทัว่ไป 

- กองทุนอาจลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า ทีม่ไิดม้วีตัถุประสงคเ์พื่อลดความเสีย่ง ท าใหก้องทุนรวมน้ีมคีวาม
เสีย่งมากกวา่กองทุนรวมอื่นทีล่งทุนในหลกัทรพัยอ์า้งองิโดยตรง เน่ืองจากใชเ้งนิลงทุนในจ านวนที่น้อยกวา่จงึมกี าไร/ขาด 
ทุนสงูกวา่การลงทุนในหลกัทรพัยอ์า้งองิโดยตรง จงึเหมาะสมกบัผูล้งทุนทีต่อ้งการผลตอบแทนสงูและรบัความเสีย่งไดส้งู
กวา่ผูล้งทุนทัว่ไป 

 (5)  กองทุนรวมก ำหนดอตัรำส่วนกำรลงทุนในสญัญำซ้ือขำยล่วงหน้ำเพ่ือแสวงหำผลประโยชน์ตอบแทน (Efficient 
Portfolio Management) อย่ำงไร และมีผลกระทบทำงลบมำกท่ีสดุจำกกำรลงทุนต่อเงินลงทุนของกองทุนรวม
อย่ำงไร 

ไม่ก าหนด สญัญาซื้อขายล่วงหน้าบางประเภทอาจมคีวามผนัผวน (Volatile) มากกว่าหลกัทรพัยพ์ืน้ฐาน ดงันัน้ หากกองทุนมี
การลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้าดงักล่าวย่อมท าให้สินทรพัย์มีความผนัผวนมากกว่าการลงทุนในหลักทรพัย์พื้นฐาน 
(Underlying Security) 

(6)   กองทุนรวมน้ีเป็นกองทุนรวมท่ีมีผู้ประกนัเงินลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมท่ีมุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ อย่ำงไร 

ไมคุ่ม้ครองเงนิตน้ 

(7)   กำรลงทุนในกองทุนรวมน้ีกบักองทุนรวมอ่ืนท่ีมีนโยบำยกำรลงทุนต่ำงกนัมีควำมเส่ียงแตกต่ำงกนัอย่ำงไร ? 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

(8)  กำรลงทุนในกองทุนรวมน้ีควรเปรียบเทียบกบัตวัชี้วดั (Benchmark) ใด?  

กองทุนน้ีจะเปรยีบเทยีบดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (SET TRI)  100% 

สว่นระยะเวลาในการลงทุน ขึน้อยู่กบัวตัถุประสงคใ์นการลงทุน อตัราผลตอบแทนทีค่าดหวงั เป้าหมายในการลงทุน แผนการใชเ้งนิ 
และปัจจยัอื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งของผูล้งทุนแต่ละราย 

RISK SPECTRUM ของประเภทตรำสำรท่ีลงทุน 
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(9)  กองทุนรวมน้ีมีรอบระยะเวลำบญัชีอย่ำงไร 

วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัช ี: วนัที ่30 เมษายน 

วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัชคีรัง้แรก : วนัที ่30 เมษายน 2556 

       ข้อก ำหนดในกำรซ้ือขำยและโอนหน่วยลงทุน  

(1) กองทุนรวมน้ีมีวิธีกำรขำยและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนอย่ำงไร  

1.1 กำรขำยหน่วยลงทุน 
      ท่านสามารถซื้อหน่วยลงทุนได้ทุกวนัและเวลาท าการของธนาคารพาณิชย์ ตัง้แต่เปิดท าการจนถงึเวลา 15.00 น. โดยตดิต่อ 
      ไดท้ี ่ 

• บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั โทรศพัท ์ 0-2686-9595 โทรสาร 0-2657-3167 
• ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 0-2626-7777 โทรสาร 0-2626-7850 และสาขาทัว่ประเทศ 
และผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืที ่บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั แต่งตัง้  
ท่านสามารถช าระค่าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงนิสด เชค็หรอืดราฟต์ ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่าย ในนามบญัชีซื้อกองทุน โดย
ท่านสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผา่นบญัชธีนาคารดงัต่อไปน้ี 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
สัง่จ่ำยผ่ำนธนำคำรซีไอเอม็บี ไทย จ ำกดั (มหำชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / ส านกังานใหญ่ถนนหลงัสวน   

ชือ่บญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ 

บลจ.พรินซิเพิล และผู้สนับสนุนการขายอืน่ๆทีบ่ริษทัจดัการแต่งตัง้ 
สัง่จ่ำยผ่ำนธนำคำรซีไอเอม็บี ไทย จ ำกดั (มหำชน) 
ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / ส านกังานใหญ่ถนนหลงัสวน 

ชือ่บญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพือ่จองซือ้หน่วยลงทุน 

สัง่จ่ำยผ่ำนบญัชีธนำคำรไทยพำณิชย ์จ ำกดั (มหำชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาถนนวทิยุ 

ชือ่บญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพือ่จองซือ้หน่วยลงทุน 

สัง่จ่ำยผ่ำนบญัชีธนำคำรกสิกรไทย จ ำกดั (มหำชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาสยามสแควร ์

ชือ่บญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพือ่จองซือ้หน่วยลงทุน 

สัง่จ่ำยผ่ำนบญัชีธนำคำรกรงุไทย จ ำกดั (มหำชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาการไฟฟ้านครหลวงเพลนิจติ 

ชือ่บญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพือ่จองซือ้หน่วยลงทุน 
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1.2 กำรรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 
  -  กรณีอตัโนมตั ิ
     บรษิทัจดัการจะน าเงนิค่ารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัขิองกองทุนทัง้หมดสบัเปลี่ยนไปยงักองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี ่
  ตราสารรฐัระยะสัน้ 

  -  กรณีปกต ิ
  ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท าการระหว่างเวลาเริม่ท าการถงึเวลา 15.00 น. โดยบรษิทัจดัการ   
  จะด าเนินการช าระเงนิใหผู้ข้ายคนืหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัท าการนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

(2) กรณีใดท่ีบริษทัจดักำรกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขำยหน่วยลงทุน  
บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายในประเทศไทย และจะไมเ่สนอขายหน่วยลงทุนของ
กองทุนกบัหรอืเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรฐัอเมรกิา พลเมอืงสหรฐัอเมรกิาหรอืผูท้ี่มถีิน่ฐานอยู่ ในประเทศสหรฐัอเมรกิา 
หรอืบุคคลซึ่งโดยปกตมิถีิน่ที่อยู่ในสหรฐัอเมรกิา รวมถงึกองทรพัยส์นิของบุคคลดงักล่าวและบรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนซึ่งจดัให้
มขีึน้และด าเนินกจิกรรมในอเมรกิา บรษิทัจดัการจงึขอสงวนสทิธใินการทีจ่ะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนใหก้บับุคคล
ดงัทีก่ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ 

(3) กองทุนรวมน้ีมีข้อก ำหนดเก่ียวกบักำรเล่ือนก ำหนดเวลำช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน กำรไม่ขำยหรือไม่รบัซ้ือคืน
หน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ท่ีรบัไว้แล้ว และกำรหยดุรบัค ำสัง่ซ้ือหรือขำยคืนหน่วยลงทุน ไว้อย่ำงไร   
บรษิทัจดัการอาจเลื่อนก าหนดการช าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในกรณีดงัต่อไปน้ี 
• บรษิัทจดัการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุ โดยได้รบัความ

เหน็ชอบของผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ เช่น 
(ก) มเีหตุจ าเป็นท าใหไ้มส่ามารถจ าหน่าย จา่ย โอน หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของกองทุนรวมเปิดไดอ้ย่างสมเหตุสมผล 

หรอื  
(ข) มเีหตุที่ท าให้กองทุนรวมไม่ได้รบัช าระเงนิจากหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิที่ลงทุนไว้ตามก าหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ

ดงักล่าวอยูน่อกเหนือการควบคมุของบรษิทัจดัการกองทุนรวม  
• มีค าสัง่ขายคืนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจดัการพบว่า ร าคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง  และผู้ดูแล

ผลประโยชน์ยงัไมไ่ดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา  
• บรษิทัจดัการปฏบิตัติามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

บลจ.พรินซิเพิล และผู้สนับสนุนการขายอืน่ๆทีบ่ริษทัจดัการแต่งตัง้ 
สัง่จ่ำยผ่ำนบญัชีธนำคำรกรงุเทพ จ ำกดั (มหำชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาเพลนิจติ 

ชือ่บญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพือ่จองซือ้หน่วยลงทุน 

สัง่จ่ำยผ่ำนบญัชีธนำคำรกรงุศรีอยธุยำ จ ำกดั (มหำชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาเพลนิจติ ทาวเวอร ์

ชือ่บญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพือ่จองซือ้หน่วยลงทุน 

สัง่จ่ำยผ่ำนบญัชีธนำคำรแลนด ์แอนด ์ฮ้ำส ์จ ำกดั (มหำชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / ส านกัลุมพนิ ี

ชือ่บญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพือ่จองซือ้หน่วยลงทุน 

สัง่จ่ำยผ่ำนบญัชีธนำคำรเกียรตินำคิน จ ำกดั (มหำชน) 

ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / ส านกังานใหญ่ 

ช่ือบญัชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพือ่จองซือ้หน่วยลงทุน 
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(1) เลื่อนก าหนดช าระเงนิค่าขายคนืไดไ้ม่เกนิ 10 วนัท าการนบัตัง้แต่วนัท าการที่ผูถ้อืหน่วยลงทุนมคี าสัง่ขายคนืหน่วย
ลงทุนนัน้ เวน้แต่ไดร้บัการผอ่นผนัจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนก าหนดการช าระค่าขายคนืหน่วย
ลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบเรื่องดงักล่าวดว้ยวธิกีารใดๆโดยพลนั 

(3) แจ้งการเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจดัท ารายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และ
หลกัฐานการไดร้บัความเหน็ชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรอืการรบัรองข้อมูลจากผู้ดูแลผลประโยชน์
ตามข้อ (2) ให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจดัการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ด าเนินการดงักล่าวแทนกไ็ด ้ 

(4) ในระหว่างการเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดงักล่าว      
ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้องช าระค่าขายคนืแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามล าดบัวนัที่  
สง่ค าสัง่ขายคนืก่อนหลงั 

(4) วิธีกำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นอย่ำงไร  

• กำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลำยทำง  
ผู้สนใจลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากชนิดหน่วยลงทุนอื่น (ระหว่างชนิดหน่วยลงทุน) หรอืกองทุนอื่น
ภายใต้การบรหิารของบรษิทัจดัการไดทุ้กวนัท าการของสปัดาห์ ระหว่างเวลาเริม่ท าการถงึ 15:30 น. ตามเงื่อนไขการ
สัง่ซือ้หน่วยลงทุนตาม วธิกีาร วนัเวลา และราคาสัง่ซือ้หน่วยลงทุน 

• กำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทำง 
- กรณีอตัโนมตั ิ
บรษิทัจดัการจะน าเงนิค่ารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัขิองกองทุนทัง้หมดสบัเปลีย่นไปยงักองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี ่
ตราสารรฐัระยะสัน้ 

- กรณีปกต ิ
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปชนิดหน่วยลงทุนอื่น (ระหว่างชนิดหน่วยลงทุน) หรอืกองทุนอื่น
ภายใต้การบรหิารของบรษิทัจดัการไดทุ้กวนัท าการของสปัดาห ์ระหว่างเวลาเริม่ท าการถงึ 15:00 น. ตามเงื่อนไขการ
ขายคนืหน่วยลงทุนตาม วธิกีาร วนัเวลา และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

(5) กองทุนรวมน้ีก ำหนดวิธีกำรโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ำกดักำรโอนไว้อย่ำงไร 
ไมม่ขีอ้จ ากดัในการโอนหน่วยลงทุน ทัง้น้ี วธิกีารเป็นไปตามทีน่ายทะเบยีนก าหนด 
บรษิทัจดัการอาจปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที่การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทุนตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์เกี่ยวกบัข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบรษิทั
จดัการ 

(6) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทรำบข้อมลูเก่ียวกบัมูลค่ำทรพัยสิ์นสทุธิ มลูค่ำหน่วยลงทุน และรำคำขำยและรบัซ้ือคืนหน่วย
ลงทุนได้จำกช่องทำงใด 
ท่านสามารถติดตามขอ้มูลกองทุน ได้แก่ มูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคนื
หน่วยลงทุนของวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนไดภ้ายในวนัท าการถดัไป  

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะประกาศในเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ อย่างไรกต็ามในกรณีที่ไม่สามารถประกาศทางเวบ็ไซตข์องบรษิทั
จดัการ ใหบ้รษิทัจดัการขอสงวนสทิธปิระกาศทางช่องทางอื่นแทน อาท ิหนังสอืพมิพร์ายวนั หรอืระบบเผยแพร่ขอ้มูลมูลค่า
หน่วยลงทุนทีจ่ดัขึน้โดยสมาคม (NAV Center) และจะประกาศในช่องทางดงักล่าวขา้งตน้ทนัทโีดยไมช่กัชา้ 

ค ำถำมและค ำตอบเก่ียวกบัสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน  
(1)  กองทุนรวมน้ีมีกำรออกและส่งมอบหลกัฐำนแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่ำงไร  

มี บริษทัจดัการจะออกหนังสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุน โดยนายทะเบียนจะออกและจดัส่งหนังสือรบัรองสิทธิในหน่วย
ลงทุน  ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย ์ภายใน 5 วนัท าการนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุน 
บรษิทัจดัการและนายทะเบยีนขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนจากหนังสอืรบัรองสทิธิ
ในหน่วยลงทุนเป็นสมุดบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืรปูแบบอื่นที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต โดยบรษิทั
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จดัการจะติดประกาศรายละเอียดที่เกี่ยวขอ้ง ที่ที่ท าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานที่ตดิต่อของผู้สนับสนุนการ
ขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง  

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีอำจถกูจ ำกดัสิทธิในเร่ืองใด ภำยใต้เง่ือนไขอย่ำงไร   
ผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีอาจถูกจ ากดัสทิธ ิดงัน้ี 
• ในกรณีที่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดถือหน่วยลงทุนเกนิกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้ว

ทัง้หมด บรษิทัจดัการหรอืบรษิทัหลกัทรพัยท์ี่เป็นเจา้ของบญัชแีบบไม่เปิดเผยชื่อผูถ้อืหน่วยลงทุน (Omnibus Account) จะ
ไม่นับคะแนนเสยีงของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนันัน้ในส่วนที่เกนิกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้
แลว้ทัง้หมด 

• บรษิทัจดัการอาจปฏเิสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที่การถอืหน่วยลงทุนเกินขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทุนตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑเ์กี่ยวกบัขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบรษิทั
จดัการ 

(3) กองทุนรวมน้ีมีช่องทำงและวิธีกำรร้องเรียนให้ผู้ลงทุนอย่ำงไร 
สามารถรอ้งเรยีนไดท้ี่ 
• ตดิต่อบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั ทีส่ว่นก ากบัและดแูลการปฏบิตังิาน  

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 : ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 
     ทีอ่ยู ่: 90 ถนนสาทรเหนือ สลีม บางรกั กรงุเทพฯ 10500 
     โทรศพัท ์: 1553 
• ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทร . 1702 

(4) กำรระงบัข้อพิพำทโดยกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำร ตลอดจนวิธีเข้ำสู่กระบวนกำรดงักล่ำวหรือไม่ อย่ำงไร 
ไมม่ ี

ค ำถำมและค ำตอบเก่ียวกบับคุคลท่ีเก่ียวข้องกบักำรด ำเนินกำรของกองทุนรวม  
(1) รำยช่ือคณะกรรมกำร (มีผลตัง้แต่วนัท่ี 22 เมษำยน 2562 เป็นต้นไป) 

• นาย ชอง ว ีย ี                                      ประธานกรรมการ 
• นาย เอฟเฟนดี ้ชาฮูล ฮามดิ                       กรรมการ 
• นาย อดศิร เสรมิชยัวงศ์                         กรรมการ 
• นาย ฮวน อกีนาซโีอ อยีซ์ากรีเ์ร บาราโอนา    กรรมการ 
• นางสาว วไิลพร ลิว่เกษมศานต ์               กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
• นาย บุญศกัดิ ์เจยีมปรชีา                         กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 
• คณุจมุพล สายมาลา   กรรมการบรษิทั และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

(2) รำยช่ือผู้บริหำร  

• คณุจมุพล สายมาลา             ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

• คณุต่อ อนิทววิฒัน์   ประธานเจา้หน้าทีพ่ฒันาธรุกจิ         

• คณุโช ซู ฮุน, CPA   ประธานเจา้หน้าทีป่ฏบิตักิาร 

• คณุวนิ พรหมแพทย,์ CFA            ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุน  

• คณุวศิณุ รุง่ขวญัศริโิรจน์, CFA   หวัหน้าฝ่ายบรหิารความเสีย่ง 

• คณุกุณฑรีา พรโรจนางกูร              หวัหน้าฝ่ายก ากบัการปฏบิตังิาน 

(3)  จ ำนวนกองทุนรวมภำยใต้กำรบริหำรจดักำรของบริษทั (ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 เมษำยน 2562) 

             มกีองทุนรวมทัง้หมดภายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทั จ านวน 55 กองทุน 
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   (4)  มลูค่ำทรพัยสิ์นสทุธิภำยใต้กำรบริหำรจดักำรของบริษทั (ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 เมษำยน 2562) 

มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธภิายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทั 66,505,681,456.58 บาท 

   (5)  คณะกรรมกำรพิจำรณำกำรลงทุน 

• คณุวนิ พรหมแพทย,์ CFA   ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุน  
• คณุวศิณุ รุง่ขวญัศริโิรจน์, CFA  ผูอ้ านวยการอาวโุสดา้นบรหิารความเสีย่ง 
• 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)  รำยช่ือผู้จดักำรกองทุน 

• คณุวิน พรหมแพทย,์ CFA  
ประวตักิารศกึษา 
พ.ศ. 2543 – 2545                     ปรญิญาโท สาขาบรหิารธรุกจิ จาก Erasmus University  
พ.ศ. 2537 - 2541                      ปรญิญาตร ีสาขาเศรษฐศาสตร ์(หลกัสตูรภาษาองักฤษ) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
ประสบการณ์ท างาน 
พ.ศ. 2558 - ปัจจบุนั                   ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุน บลจ.พรนิซเิพลิ จ ากดั 
พ.ศ. 2555 - 2558                      หวัหน้ากลุ่มงานลงทุนและรองโฆษก ส านักงานประกนัสงัคม 
พ.ศ. 2548 - 2555                      หวัหน้างานลงทุนต่างประเทศและอสงัหารมิทรพัย,์ ส านักงานประกนัสงัคม 
พ.ศ. 2547 - 2548                      หวัหน้างานบรหิารความเสีย่ง, ส านกังานประกนัสงัคม 
พ.ศ. 2546 - 2547                      ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทุน, ส านักงานประกนัสงัคม 
พ.ศ. 2544 - 2546                      นกัวเิคราะหก์ารลงทุน, ส านักงานประกนัสงัคม 
พ.ศ. 2544                                Summer Associated (ปัจจบุนัคอื AJF) 

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

มหาวทิยาลยั 
ประสบการณ์ท างาน 
พ.ศ. 2558 - ปัจจบุนั          ผูจ้ดัการกองทุน บลจ.พรนิซเิพลิ  
พ.ศ. 2557 - 2558             ผูจ้ดัการกองทุน บลจ.ฟินนัซ่า 
พ.ศ. 2557 - 2557            ผูช้่วยอ านวยการ ฝ่ายลงทุน กรงุไทย แอกซ่า ประกนัชวีติ 
พ.ศ. 2556 - 2557             ผูช้่วยอ านวยการ 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 
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• คณุธนัท เจตจนัทรป์ระภำ, CFA 
ประวตักิารศกึษา 
พ.ศ. 2551 - 2555                        ปรญิญาตร ีพาณิชยศาตรแ์ละการบญัชภีาคภาษาองักฤษ (BBA) สาขาการเงนิ    
                                            มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
ประสบการณ์ท างาน 
พ.ศ. 2556 - ปัจจบุนั                     ผูจ้ดัการกองทุนกลุ่มตราสารทุน, บลจ.พรนิซเิพลิ จ ากดั 
พ.ศ. 2555 - 2556                        นกัวเิคราะหห์ลกัทรพัย,์ บล.โนมรูะ พฒันสนิ จ ากดั 

• คณุปณุยนุช บณุยรตัพนัธุ์ 
ประวตักิารศกึษา 
พ.ศ. 2556 - 2557   ปรญิญาโท Finance มหาวทิยาลยั Lancaster 
พ.ศ. 2549 - 2553   ปรญิญาตร ีคณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ประสบการณ์ท างาน  
พ.ศ. 2560 - ปัจจบุนั   ผูจ้ดัการกองทุน บลจ.พรนิซเิพลิ จ ากดั 
พ.ศ. 2559 - 2560    ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทุน บลจ.กสกิรไทย จ ากดั 
พ.ศ. 2557 - 2558   นกัวเิคราะหก์ารลงทุน บลจ.กสกิรไทย จ ากดั 

• คณุชำตรี มีชยัเจริญย่ิง 
ประวตักิารศกึษา 
พ.ศ. 2554 - 2555   ปรญิญาโท MSC QUANTITATIVE FINANCE LANCASTER UNIVERSITY 
พ.ศ. 2548 - 2552   ปรญิญาตร ีบรหิารธรุกจิ สาขาการธนาคารและการเงนิ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ประวตักิารท างาน 
พ.ศ. 2561 - ปัจจบุนั   ผูจ้ดัการกองทุนตราสารทุน ฝ่ายการลงทุนตราสารทุน บลจ.พรนิซเิพลิ    

       จ ากดั 
พ.ศ. 2560 - 2561   ผูจ้ดัการกองทุนฝ่ายลงทุนต่างประเทศ บลจ.ไทยพาณิชย ์จ ากดั 
พ.ศ. 2559 - 2560   นกัวจิยัฝ่ายการลงทุนตราสารทุน บลจ.ไทยพาณิชย ์จ ากดั 
พ.ศ. 2557 - 2558   วาณิชธนากร ฝ่ายวาณิชธนกจิ ธนาคารกรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) 
พ.ศ. 2555 - 2557   นกัวเิคราะห ์PORTFOLIO MANAGEMENT ธนาคารกรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) 
พ.ศ. 2552 - 2554  นกัวเิคราะห ์FPRI ADVISORY CO LTD (ปัจจบุนัคอืมลูนิธสิถาบนัวจิยันโยบาย 

เศรษฐกจิการคลงั) 

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

หรอืตวัแทนสนบัสนุนการขายอื่นๆ ที ่บลจ. แต่งตัง้ 

(8)   ใครเป็นผู้ดแูลปรบัปรงุรำยช่ือผู้ถือหน่วยลงทุนเพ่ือให้กำรช ำระเงินและจดัสรรหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
เป็นไปอย่ำงถกูต้อง ? 
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั โทรศพัท ์0-2686-9595  

(9) ใครเป็นผู้เกบ็รกัษำทรพัยสิ์นและดแูลบริษทัจดักำรให้ปฏิบติัตำมข้อก ำหนดกำรลงทุนท่ีตกลงไว้ ? 
ธนาคาร สแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์0-2724-5265 
นอกจากหน้าทีต่ามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้  ผูดู้แลผลประโยชน์ยงัมหีน้าทีต่ามกฎหมายในการรกัษาประโยชน์ของผูถ้อื
หน่วยลงทุนดว้ย 
ช่องทำงท่ีผู้ลงทุนสำมำรถทรำบข้อมลูเพ่ิมเติมเก่ียวกบักองทุนรวมน้ี 
ตดิต่อบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั 
โทรศพัท ์0-2686-9500 หรอื 0-2686-9595 หรอืทางโทรสาร 0-2657-3166 
Website : www.principal.th 
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ตำรำงแสดงค่ำใช้จ่ำยท่ีเรียกเกบ็จำกผูซ้ื้อหรอืผูถื้อหน่วยลงทุนหรอืกองทุนรวม 

หมายเหตุ    *  คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยต่างๆ จะบวกดว้ยภาษมีลูคา่เพิม่ ภาษธีุรกจิเฉพาะหรอืภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนั(ถา้ม)ี   
                    ยกเวน้คา่ใชจ้่ายในการซือ้ขายหลกัทรพัย์ 
                ** ไม่รวมค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัยแ์ละคา่ธรรมเนียมต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรพัย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยท่ีเรียกเกบ็จำกกองทุนรวม* 

รอบบญัชี (ร้อยละของมลูค่ำทรพัยสิ์น ต่อปี) 

อตัรำตำมท่ีระบไุว้ในโครงกำร 

ตัง้แต่วนัท่่ี  
1 พ.ค. 2561 - 
30 เม.ย. 2562 

ตัง้แต่วนัท่่ี  
1 พ.ค. 2560 - 
30 เม.ย. 2561 

ตัง้แต่วนัท่่ี  
1 พ.ค. 2559 - 
30 เม.ย. 2560 

เกบ็จริง*,** เกบ็จริง*,** เกบ็จริง*,** 
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายรวมทัง้หมดทีป่ระมาณการได ้

(รอ้ยละต่อปีของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ)ิ** ไมเ่กนิ 3.21 2.153 2.154 2.15 

o ค่าธรรมเนียมการจดัการ 
- ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ 
- ชนิดสะสมมลูค่า  
- ชนิดจ่ายเงนิปันผล   
- ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
- ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม  

 
ไมเ่กนิ 2.14 
ไมเ่กนิ 2.14 
ไมเ่กนิ 2.14 
ไมเ่กนิ 2.14 
ไมเ่กนิ 2.14 

1.873 
1.873 
1.873 
ไมม่ ี
1.873 

1.873 
1.873 
1.873 
ไมม่ ี
1.873 

1.87 
1.87 
1.87 
ไมม่ ี
1.87 

o ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ 
- ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ 
- ชนิดสะสมมลูค่า  
- ชนิดจ่ายเงนิปันผล   
- ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร)  
- ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม 

 
ไมเ่กนิ 0.11 
ไมเ่กนิ 0.11 
ไมเ่กนิ 0.11 
ไมเ่กนิ 0.11 
ไมเ่กนิ 0.11 

0.040 
0.040 
0.040 
ไมม่ ี
0.040 

0.040 
0.040 
0.040 
ไมม่ ี
0.040 

0.04 
0.04 
0.04 
ไมม่ ี
0.04 

o ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน 
- ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ 
- ชนิดสะสมมลูค่า  
- ชนิดจ่ายเงนิปันผล   
- ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
- ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม 

 
ไมเ่กนิ 0.23 
ไมเ่กนิ 0.23 
ไมเ่กนิ 0.23 
ไมเ่กนิ 0.23 
ไมเ่กนิ 0.54 

0.214 
0.214 
0.214 
ไมม่ ี
0.214 

0.214 
0.214 
0.214 
ไมม่ ี
0.214 

0.21 
0.21 
0.21 
ไมม่ ี
0.21 

2.  ค่าใชจ้่ายอื่น ไมเ่กนิ 2.14 0.026 0.027 0.03 
o ค่าสอบบญัช ี ตามทีจ่่ายจรงิ 0.003 0.004 0.01 
o ค่าธรรมเนียมทีป่รกึษาการลงทุน ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี
o ค่าประกาศ NAV ตามทีจ่่ายจรงิ 0.010 0.010 0.01 
o ค่าธรรมเนียมจดทะเบยีนจดัตัง้กองทุน ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี

o  ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ตามทีจ่่ายจรงิ 0.003 0.004 0.01 
o  ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ ์ 

- ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 
- หลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

ไมเ่กนิ 0.54 
ไมเ่กนิ 0.54 

ไมม่ ี
0.010 

ไมม่ ี
0.009 

ไมม่ ี
ไมม่ ี
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           ตำรำงค่ำธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่ำใช้จ่ำยทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จำกกองทุนรวมและผูถื้อหน่วยลงทุน 

ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยท่ีเรียกเกบ็จำกกองทุนรวม 
ร้อยละของมลูค่ำหน่วยลงทุน 

อตัรำตำมโครงกำร อตัรำท่ีเกบ็จริง 
o คา่ธรรมเนียมการขายหน่วย 

ชนิดสะสมมลูคา่ 
ชนิดจา่ยเงนิปันผล  
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม  

 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.81 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.81 

 
รอ้ยละ 1.00 
รอ้ยละ 1.00 
รอ้ยละ 1.00 
ยงัไมร่ะบุ 
ยกเวน้ 

o คา่ธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วย 
ชนิดสะสมมลูคา่ 
ชนิดจา่ยเงนิปันผล  
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม 

 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.81 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.81 

 
ยกเวน้ 
ยกเวน้ 
ยกเวน้ 
ยกเวน้ 
ยกเวน้ 

o คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ 
ชนิดสะสมมลูคา่ 
ชนิดจา่ยเงนิปันผล  
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม 

 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.81 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.81 

 
ตามเงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน 
ตามเงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน 
ตามเงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน 
ตามเงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน 
ตามเงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน 

o คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก 
ชนิดสะสมมลูคา่ 
ชนิดจา่ยเงนิปันผล  
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม 

 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.81 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.81 

 
ตามเงื่อนไขการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 
ตามเงื่อนไขการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 
ตามเงื่อนไขการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 
ตามเงื่อนไขการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 
ตามเงื่อนไขการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

o คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน 
ชนิดสะสมมลูคา่ 
ชนิดจา่ยเงนิปันผล  
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม 

 
ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 
ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 
ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 
ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 
ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

 
ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 
ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 
ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 
ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 
ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

o คา่ธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน 
ชนิดสะสมมลูคา่ 
ชนิดจา่ยเงนิปันผล  
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม 

 
ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 
ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 
ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 
ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 
ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

 
ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 
ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 
ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 
ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 
ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการอาจมกีารเพิม่ค่าธรรมเนียมไดไ้มเ่กนิรอ้ยละ 5 ของอตัราคา่ธรรมเนียม ภายในรอบระยะเวลา 1 ปี โดยบรษิทัจดัการ
จะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบไมน้่อยกว่า 60 วนั 
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• อตัรำส่วนหมุนเวียนกำรลงทุน : ร้อยละ 70.83 

• Port Folio Duration : 0.0139 

• ผลขำดทุนสงูสดุตัง้แต่จดัตัง้กองทุน : 

• ชนิดสะสมมลูค่ำ : ร้อยละ -19.53 

• ชนิดรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติั : ร้อยละ -19.45 

• ชนิดจ่ำยเงินปันผล : ร้อยละ -19.52 

• ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม : ร้อยละ -19.49 
           

ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยรวมทัง้หมดท่ีประมำณกำรได้ 
อตัรำตำมท่ีระบไุว้ใน

โครงกำร เกบ็จริง 

o คา่ใชจ้า่ยในการซือ้ขายหลกัทรพัย์ ตามทีจ่า่ยจรงิ รอ้ยละ 0.22  
 

หมายเหตุ  * คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยอื่นๆยงัไมร่วมภาษมีลูคา่เพิม่ ภาษธีรุกจิเฉพาะหรอืภาษอีื่นใด และภาษดีงักล่าวจะถอืเป็น 
                ภาระ 

ตำรำงรำยละเอียดค่ำนำยหน้ำซ้ือขำยหลกัทรพัย ์

ตัง้แต่วนัท่ี  1 พฤษภำคม 2561 ถึงวนัท่ี 30 เมษำยน 2562 

อนัดบั รำยช่ือบริษทันำยหน้ำ 
 ค่ำนำยหน้ำจำกกำรซ้ือ
ขำยหลกัทรพัย ์(หน่วย : 

บำท)  

 ร้อยละของค่ำ
นำยหน้ำทัง้หมด  

1 บรษิทัหลกัทรพัย ์ทสิโก ้จ ากดั 667,420.51 16.88 

2 บรษิทัหลกัทรพัย ์ภทัร จ ากดั(มหาชน) 371,581.41 9.40 

3 บรษิทัหลกัทรพัยเ์ครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จ ากดั 370,804.60 9.38 

4 บรษิทัหลกัทรพัย ์กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 360,433.77 9.11 

5 บรษิทัหลกัทรพัย ์ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 357,166.15 9.03 

6 บรษิทัหลกัทรพัย ์ซจีเีอส-ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จ ากดั 341,902.65 8.65 

7 บรษิทัหลกัทรพัย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) 334,887.02 8.47 

8 บรษิทัหลกัทรพัย ์ไทยพาณชิย ์จ ากดั 257,902.94 6.52 

9 บรษิทัหลกัทรพัย ์ซ ีแอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากดั 224,026.90 5.67 

10 บรษิทัหลกัทรพัย ์ซติี้คอรป์ (ประเทศไทย) จ ากดั 158,611.39 4.01 

11 บรษิทันายหน้าอืน่ ๆ 509,601.05 12.89 

รวมค่ำนำยหน้ำทัง้หมด 3,954,338.39              100.00  
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รำยละเอียดกำรลงทุน กำรกู้ยืมเงิน และกำรก่อภำระผกูพนั 
ณ วนัท่ี 30 เมษำยน  2562 

    

มลูค่ำตำมรำคำตลำด 
(บำท)*  % NAV 

หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นในประเทศ       

 พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย    

  อายุคงเหลอืน้อยกว่า 1 ปี 180,619,726.24         11.29  

 หุน้สามญั / จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์    

  หมวด ธนาคาร         207,018,046.00   10.31  

  หมวด พาณชิย ์         260,526,357.00   12.98  

  หมวด วสัดุก่อสรา้ง         119,056,700.00   5.93  

  หมวด ธุรกจิบรกิารรบัเหมาก่อสรา้ง           21,196,350.00   1.06  

  หมวด ชิน้สว่นอเิลก็ทรอนิกส ์           28,512,250.00   1.42  

  หมวด พลงังานและสาธารณูปโภค         332,297,890.00   16.55  

  หมวด เงนิทุนและหลกัทรพัย ์           43,791,280.00   2.18  

  หมวด อาหารและเครือ่งดืม่         101,830,875.00   5.07  

  หมวด การแพทย ์         130,306,724.00   6.49  

  หมวด เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร        118,027,901.90   5.88  

  หมวด บรรจุภณัฑ ์            5,480,235.00   0.27  

  หมวด ของใชส้ว่นตวัและเวชภณัฑ ์           20,610,975.00   1.03  

  หมวด พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์         153,317,060.00   7.64  

  หมวด การท่องเทีย่วและสนัทนาการ           17,354,150.00   0.86  

  หมวด ขนส่งและโลจสิตกิส ์         160,468,760.00   7.99  

 เงนิฝากธนาคาร          123,040,970.06   6.13  

อ่ืน ๆ             

 สนิทรพัยอ์ืน่            12,501,007.00   0.62  

 หนี้สนิอื่น  (4,043,943.52)  (0.20) 

มลูค่ำทรพัยสิ์นสทุธิ        2,007,807,768.31    100.00 

หมายเหตุ : * มลูค่าตามราคาตลาดทีร่วมดอกเบีย้คา้งรบัแลว้   
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รำยงำนสรปุจ ำนวนเงินลงทุนในตรำสำรแห่งหน้ี เงินฝำกหรือตรำสำรก่ึงหน้ีก่ึงทุน ของกองทุนรวม 
รำยงำนสรปุเงินลงทุน 

กลุ่มของตรำสำร 
มลูค่ำตำม  
รำคำตลำด % NAV 

(บำท)*  
 (ก) ตราสารภาครฐัไทยและตราสารภาครฐัต่างประเทศ   
      - ตราสารภาครฐัไทย - ไมม่ ี- - ไมม่ ี- 
      - ตราสารภาครฐัต่างประเทศ - ไมม่ ี- - ไมม่ ี- 
 (ข) ตราสารทีธ่นาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณชิย์ หรอืบรษิทัเงนิทุน     
      เป็นผูอ้อก ผูส้ ัง่จ่าย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอื ผูค้ ้าประกนั 123,040,970.06 6.13 
 (ค) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชือ่ถอือยู่ในอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้(investment grade) - ไมม่ ี- - ไมม่ ี- 
 (ง) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชือ่ถอือยู่ในอนัดบัต ่ากว่าอนัดบัที่สามารถลงทุนได ้   
      (investment grade) หรอืตราสารทีไ่มไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชือ่ถอื - ไมม่ ี- - ไมม่ ี- 
สดัส่วนเงินลงทุนขัน้สงู (upper limit) ท่ีบริษทัจดักำรคำดว่ำจะลงทุนในตรำสำรกลุ่ม (ง) 15% NAV   
หมายเหตุ :* มลูค่าตามราคาตลาดทีร่วมดอกเบีย้คา้งรบัแลว้  

 
 
 

รำยละเอียดตวัตรำสำรและอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือของตรำสำรทุกตวัใน Port 

  ประเภท ผูอ้อก 

ผูค้ ้า/ 
ผู้

รบัรอง/ 
ผูส้ลกั
หลงั 

วนัครบ
ก าหนด 

อนัดบั 
ความ 

น่าเชือ่ถอื 

 จ านวนเงนิตน้/ 
มลูค่าหน้าตัว๋  

มลูค่าตาม 
ราคาตลาด *1 

1 เงนิฝาก
ธนาคาร 

ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ 
(ไทย) จ ากดั (มหาชน) 

- - A- 123,002,110.70 123,040,970.06 

2 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 02/05/2019 N/A 70,000,000.00 69,996,854.90 

3 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 23/05/2019 N/A 17,000,000.00 16,983,365.67 

4 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 19/09/2019 N/A 70,000,000.00 69,533,960.30  
หมายเหตุ : *1 มลูค่าตามราคาตลาดทีร่วม

ดอกเบีย้คา้งรบัแลว้  
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ผลกำรด ำเนินงำนของกองทนุรวม 
 

ผลกำรด ำเนินงำนส้ินสดุ 
ณ วนัท่ี 30 เม.ย. 2562 

นับจำกวนั
เร่ิมโครงกำร 
(1 พ.ค. 56) 

ผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลงั (ร้อยละต่อปี) 

3 เดือน 
(25 ม.ค. 2562) 

6 เดือน 
(26 ต.ค. 2561) 

1 ปี 
(27 เม.ย. 2561) 

3 ปี 
(29 เม.ย. 2559) 

5 ปี 
(25 เม.ย. 2557) 

มลูคา่หน่วยลงทุน (บาท)       

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ 18.6469* 18.1041 18.0602 20.6495 14.9033 13.9504 
ชนิดจา่ยเงนิปันผล 10.8126* 10.6264 10.7555 12.6237 10.0382 11.2964 

ชนิดสะสมมลูคา่ 18.6469* 18.1041 18.0602 20.6495 14.9033 13.9504 
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั 
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม 

N/A 
 18.6516* 

N/A 
18.1157 

N/A 
18.0727 

N/A 
20.6541 

N/A 
14.7759 

N/A 
13.7471** 
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ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ 9.71% 1.60% 1.44% -9.53% 8.06% 6.46% 

ชนิดจา่ยเงนิปันผล 9.22% 1.60% 1.43% -9.62% 7.77% 6.00% 

ชนิดสะสมมลูคา่ 9.42% 1.59% 1.43% -9.62% 7.76% 5.93% 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั 
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม 

N/A 
6.76% 

N/A 
1.54 

N/A 
1.38 

N/A 
-9.62 

N/A 
8.07 

N/A 
6.71 

ตวัชีว้ดั (Benchmark)       

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ 6.50% 2.88% 0.62% -3.61% 9.77% 5.69% 

ชนิดจา่ยเงนิปันผล 6.50% 2.88% 0.62% -3.61% 9.77% 5.69% 

ชนิดสะสมมลูคา่ 6.50% 2.88% 0.62% -3.61% 9.77% 5.69% 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม 6.43% 2.88% 0.62% -3.61% 9.77% 6.38% 

 
 
หมายเหตุ :   - เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบบัน้ีไดจ้ดัท าตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมของ 
                   สมาคมบรษิทัจดัการลงทุน 

           - ตวัชีว้ดั (Benchmark) คอื ดชันี SETHD TRI Index 100.00% 
                 * NAV ณ วนัที ่30 เม.ย. 2561 
                 ** NAV ณ วนัที ่14 พ.ค. 2557 

        - ผลการด าเนินงานในอดตี มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต 
 

 



 

 
 

 



 

 

 รวบรวมขอ้มลู ณ วนัที่ 30 เมษายน 2562 
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กองทุนเปิดพรินซิเพิล อิควิต้ี ดิวิเดนด์ อินคมั   เป็นนิติบุคคลแยกต่ำงหำกจำกบริษทัจดักำร ดงันัน้ บริษทัหลกัทรพัยจ์ดักำร
กองทุน พรินซิเพิล จ ำกดัจึงไม่มีภำระผกูพนัในกำรชดเชยผลขำดทุนของกองทุนเปิดพรินซิเพิล อิควิต้ี ดิวิเดนด์ อินคมั   ทัง้น้ี 
ผลกำรด ำเนินงำนของกองทุนเปิดพรินซิเพิล อิควิต้ี ดิวิเดนด ์อินคมั   ไม่ได้ขึน้อยู่กบัสถำนะทำงกำรเงินหรือผลกำรด ำเนินงำน
ของบริษทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน พรินซิเพิล จ ำกดั  

➢ ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมน้ีเม่ือมีควำมเข้ำใจในควำมเส่ียงของสญัญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ และผู้ลงทุนควรพิจำรณำควำม
เหมำะสมของกำรลงทุน โดยค ำนึงถึงประสบกำรณ์กำรลงทุนวตัถปุระสงคก์ำรลงทุนและฐำนะกำรเงินของผู้ลงทุนเอง 

➢ ในกรณีท่ีผู้สนใจลงทุนต้องกำรทรำบข้อมูลเพ่ิมเติม ผู้สนใจลงทุนสำมำรถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงกำรได้ท่ีบริษัท
หลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน พรินซิเพิล จ ำกดั หรือผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรบัซ้ือคืน 

➢ บริษทัจดักำรอำจลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืนเพ่ือบริษทัจดักำรเช่นเดียวกนักบัท่ีบริษทัจดักำรลงทุนในหลกัทรพัยห์รือ
ทรพัยสิ์นอ่ืนเพ่ือกองทุนเปิด โดยบริษทัจดักำรจะจดัให้มีระบบงำนท่ีป้องกนัควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ เพ่ือให้เกิดควำมเป็น
ธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทัง้น้ี ผู้ลงทุนสำมำรถขอดูข้อมูลกำรลงทุนเพ่ือบริษัทจดักำรได้ท่ีบริษัทจดักำร และส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์

➢ ผู้ลงทุนสำมำรถตรวจดูข้อมูลท่ีอำจมีผลต่อกำรตัดสินใจลงทุน เช่น กำรท ำธุรกรรมกบับุคคลท่ีเก่ียวข้องได้ท่ีส ำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือโดยผ่ำนเครือข่ำยอินเตอรเ์น็ตของส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. www.sec.or.th 

➢ บริษทัจดักำรอนุญำตให้พนักงำนลงทุนในหลกัทรพัย์เพ่ือตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบติัตำมจรรยำบรรณและประกำศต่ำงๆ ท่ี
สมำคมบริษทัจดักำรลงทุนก ำหนด และจะต้องเปิดเผยกำรลงทุนดงักล่ำวให้บริษทัจดักำรทรำบ เพ่ือท่ีบริษทัจดักำรจะสำมำรถ
ก ำกบัและดแูลกำรซ้ือขำยหลกัทรพัยข์องพนักงำนได้ 
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ผู้ลงทุนสำมำรถตรวจดแูนวทำงในกำรใช้สิทธิออกเสียงและกำรด ำเนินกำรใช้สิทธิออกเสียงได้ท่ีท ำกำรของบริษทัจดักำรหรือ
โดยผ่ำนเครือข่ำยอินเตอรเ์น็ตของบริษัทจดักำร www.PRINCIPAL.co.th และผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรบัซ้ือคืนท่ีได้รบักำร
แต่งตัง้จำกบริษทัจดักำร 
บริษทัจดักำรและ/ หรือผู้สนับสนุนกำรขำยและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีบริษทัจดักำรแต่งตัง้ อำจพิจำรณำขอข้อมูล เอกสำร 
หลกัฐำน เพ่ิมเติมจำกผู้สนใจสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องกบั     ผู้ลงทุนตำมค ำ
จ ำกดัควำมของกฎหมำยหรือตำมท่ีหน่วยงำนท่ีมีอ ำนำจก ำหนด ทัง้ก่อน และหรือภำยหลงักำรลงทุนในกองทุนไปแล้ว ทัง้น้ี
เพ่ือให้เป็นไปตำมกฎหมำยกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง หรือเพื่อให้
เป็นไปตำมแนวทำงปฏิบติั หรือกำรตีควำม หรือกำรสัง่กำรของหน่วยงำนผู้มีอ ำนำจ  ทัง้น้ี บริษทัจดักำรและผู้สนับสนุนกำร
ขำยและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนมีหน้ำท่ีต้องท ำควำมรู้จกัตวัตนของลูกค้ำ (Know Your Client: KYC) และกำรพิสูจน์ทรำบลูกค้ำ 
(Client Due Diligence : CDD)โดยผู้สนใจสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนมีหน้ำท่ีแจ้งกำรเปล่ียนแปลง
ข้อมูลเก่ียวกบักำรรู้จกัตวัตนของลูกค้ำ (KYC) และกำรพิสูจน์ทรำบลูกค้ำ (CDD) ให้บริษทัจดักำรและหรือผู้สนับสนุนกำรขำย
และรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนทรำบ โดยตำมแนวทำงปฏิบติัของกฎหมำยท่ีเก่ียวข้องกบักำรฟอกเงินดงักล่ำว บริษัทจดักำรและ
หรือผู้สนับสนุนกำรขำยและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนจ ำเป็นต้องด ำเนินกำรตำมกฎหมำยครอบคลุมทัง้กำรเปิดบญัชีเพ่ือใช้บริกำร
ใหม่ กำรท ำธรุกรรมของลูกค้ำเดิม และกำรทบทวนข้อมูลลูกค้ำให้เป็นปัจจบุนัเป็นระยะๆ รวมทัง้กำรด ำเนินกำรอ่ืนๆ ตำมท่ี
หน่วยงำนผู้มีอ ำนำจก ำหนดแนวทำง 

➢  ผู้ลงทุนสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติม และรบัหนังสือชี้ชวนและโครงกำรและข้อผกูพนัได้ท่ีบริษทัจดักำรและผู้สนับสนุนกำร
ขำยและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน บริษทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน พรินซิเพิล จ ำกดั ท่ี ท่ีอยู่ 44 อำคำร ธนำคำร ซีไอเอม็บี ไทย ชัน้ 
16 ถนนหลงัสวน แขวงลมุพินี  เขตปทุมวนั กรงุเทพฯ 10330 โทรศพัท์ : 0-2686-9500 หรือ 0-2686-9595 www.principal.th 
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