หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่ วยลงทุน
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคัม อิควิตี้
Principal Thai Dynamic Income Equity Fund (PRINCIPAL TDIF)
• ผู้ล งทุ น ควรศึ ก ษาข้ อ มู ล เกี่ ย วกับ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ท างภาษี ที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นคู่ มื อ การลงทุ น ในกองทุ น รวมดัง กล่ า วด้ ว ย หากไม่
ปฏิ บตั ิ ตามเงื่อนไขการลงทุน ผูล้ งทุนจะไม่ได้รบั สิ ทธิ ประโยชน์ ทางภาษี และจะต้องชาระคืนสิ ทธิ ประโยชน์ ทางภาษี
• ผูล้ งทุนไม่สามารถนาหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมไปจาหน่ าย จ่าย โอน จานา หรือนาไปเป็ นประกัน
• การหัก ลดหย่ อ นภาษี จ ากการลงทุ น ในหน่ วยลงทุ น ชนิ ดเพื่ อ การออม สามารถหัก ลดหย่ อ นได้ ไม่ เกิ น ร้ อ ยละ 30 ของเงิ น
ได้ พึ ง ประเมิ น แต่ ไ ม่ เ กิ น 200,000 บาท ทั ง้ นี้ เมื่ อ รวมกับ วงเงิ น หั ก ลดหย่ อ นรวมในกองทุ น เพื่ อ การเกษี ย ณอื่ น ๆ (ตาม
กฎหมายที่ เกี่ ย วข้ อ งก าหนด) สามารถหัก ลดหย่ อ นได้ ไ ม่ เกิ น 500,000 บาทต่ อ ปี ภาษี เว้ น แต่ มี ก ฏหมาย หรื อ ประกาศที่
เกี่ยวข้องประกาศกาหนดเพิ่ มเติ ม หรือเปลี่ยนแปลง
• การสับ เปลี่ ย นหน่ วยลงทุ น หรื อ การโอนย้ า ยหน่ วยลงทุ น ของหน่ วยลงทุ น ชนิ ดเพื่ อ การออม หรื อ กองทุ น เพื่ อ การออม
จะสามารถสั บ เปลี่ ย น หรื อ โอนย้ า ยได้ ระหว่ า งหน่ วยลงทุ น ชนิ ดเพื่ อ การออม หรื อ กองทุ น เพื่ อ การออมอื่ น ที่ มี สิ ทธิ
ประโยชน์ ทางภาษี ด้วยกันเท่านัน้ เว้นแต่มีกฎหมาย หรือประกาศที่เกี่ยวข้องประกาศกาหนดเพิ่ มเติ ม หรือเปลี่ยนแปลง
• การลงทุ น ในกองทุ น เพื่ อ การออมผู้ล งทุ น จะต้ อ งถื อ ครองหน่ ว ยลงทุ น ครบตามระยะเวลาที่ ก ฎหมายก าหนด มิ ฉ ะนั ้น อาจ
ส่ ง ผลให้ ผู้ ถื อ หน่ วยลงทุ น ต้ องช าระคื น สิ ทธิ ประโยชน์ ทางภาษี ดั ง นั ้ น ผู้ ล งทุ น มี ห น้ าที่ ต้ องศึ ก ษาและปฏิ บั ติ ตาม
ข้อกาหนดในกฎหมายภาษี อากร
• กองทุนเปิ ดพริ นซิ เพิ ล ไทย ไดนามิ ก อิ นคัม อิ ควิ ตี้อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า (Derivatives) เพื่อเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพในการ
บริ หารพอร์ตการลงทุน (Efficient Portfolio Management) โดยพิ จารณาจากสภาวะตลาดในขณะนัน้ กฎข้อบังคับ และปัจจัยอื่น
ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ทิ ศทางราคาหลักทรัพย์ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการป้ องกันความเสี่ยง เป็ นต้น ดังนัน้ กองทุน รวมจึงมีความเสี่ยง
มากกว่ากองทุนรวมอื่น จึงเหมาะกับผูล้ งทุนที่ต้องการโอกาสรับผลตอบแทนสูง รวมถึงรับความเสี่ยงได้สงู กว่าผูล้ งทุนทัวไป
่
• การลงทุนในหน่ วยลงทุน มิ ใช่การฝากเงิ น และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุ นอาจได้รบั เงิ นลงทุนคืนมากกว่าหรือน้ อยกว่า
เงิ นลงทุนเริ่ มแรกก็ได้ ดังนัน้ ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวม เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมนี้ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์
การลงทุนของผูล้ งทุน และผูล้ งทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิ ดขึน้ จากการลงทุนได้
• ในเหตุการณ์ที่ไม่ปกติ ผูล้ งทุนอาจได้รบั ชาระเงิ นค่าขายคืนหน่ วยลงทุนช้ากว่าระยะเวลาที่กาหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
• ในกรณี ที่กองทุนนี้ ไม่สามารถดารงสิ นทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่สานักงานกาหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่ วยลงทุน
ตามที่มีคาสั ่งไว้
• ผูล้ งทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจลักษณะกองทุนและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็ นข้อมูล เพื่อใช้อ้างอิ งในอนาคต
และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผูต้ ิ ดต่อกับผูล้ งทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่ วยลงทุน
• บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิ ที่จะปฏิ เสธไม่รบั หรือไม่ดาเนิ นการตามคาสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนของผูส้ ั ่งซื้อ หรือสั ่งสับเปลี่ยนของบุคคล
ใดหรือกลุ่มบุคคลใดที่ทาให้บริ ษทั จัดการและหรือกองทุนภายใต้การจัดการมีความเสี่ยงทางกฎหมาย ความทเสี่ยงด้านภาษี หรือ
ความเสี่ ยงอื่ น ๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอื่ นทัง้ ในและ
ต่างประเทศที่มีลกั ษณะเดียวกัน
• การพิ จารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ มิ ได้เป็ นการแสดงว่าสานักงานได้รบั รองถึงความ
ถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่ วยลงทุนที่เสนอขายนัน้
• ผูล้ งทุนควรทาความเข้าใจลักษณะสิ นค้า (กองทุนรวม) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสิ นใจลงทุน
สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีที่ 5 สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ระดับความ
เสี่ยงที่ลงทุน

ลักษณะสาคัญของกองทุนรวม
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ชื่อกองทุน

กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล ไทย ไดนามิ ก อิ นคัม อิ ควิ ตี้
Principal Thai Dynamic Income Equity Fund (PRINCIPAL TDIF)

ประเภทโครงการ

กองทุนรวมตราสารแห่งทุน
โดยโครงการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็ น 6 ชนิด ได้แก่
• ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ชือ่ ย่อ : PRINCIPAL TDIF-R) (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
• ชนิดจ่ายเงินปั นผล (ชือ่ ย่อ : PRINCIPAL TDIF-D)
• ชนิดสะสมมูลค่า (ชือ่ ย่อ : PRINCIPAL TDIF-A) (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
• ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน (ชือ่ ย่อ : PRINCIPAL TDIF-I) (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
• ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม (ชือ่ ย่อ : PRINCIPAL TDIF-C)
• ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ (ชือ่ ย่อ : PRINCIPAL TDIF-X)
• ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์(ชือ่ ย่อ PRINCIPAL TDIF-E) (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
• ชนิดเพือ่ การออม (ชือ่ ย่อ : PRINCIPAL TDIF-SSF)

1 2 3 4 5 6 7 8 8+

ทัง้ ผูล้ งทุนบุคคลธรรมดา และผูล้ งทุนสถาบันสามารถลงทุนได้ในหน่วยลงทุนทุกชนิดตามเงือ่ นไขทีก่ องทุน
กาหนด บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการเพิม่ เติม เปลีย่ นแปลงปรับปรุง หรือเปิ ดบริการหน่วยลงทุนทีย่ งั ไม่ได้
เปิ ดให้บริการ ชนิดของหน่วยลงทุน เพือ่ เพิม่ ความสะดวกให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน โดยบริษทั จัดการจะติด
ประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันเปลีย่ นแปลง ทีท่ าการทุกแห่งของ
บริษทั จัดการและ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนทีใ่ ช้ในการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
นโยบายการลงทุน

กองทุ น มีน โยบายการลงทุ น ในหรือมีไว้ซ่ึงตราสารแห่ งทุ น หรือหุ้น สามัญ ของบริษัท จดทะเบีย นในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มปี ั จจัยพื้นฐานดีและมีแนวโน้มการเติบโต
ในทางธุ ร กิ จ หรือ บริษั ท ที่ มี ป ระวัติ ก ารจ่ า ยเงิน ปั นผลที่ ดี และอาจจะลงทุ น ในตราสารของหน่ ว ย
อสังหาริมทรัพย์ (Property Fund) กองทุนทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) และหน่ วยลงทุน
ในกลุ่มกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐาน (Infrastructure Fund) รวมถึงตราสารอื่นใดทีใ่ ห้สทิ ธิในการได้มาซึง่ ตรา
สารดังกล่าว และหรือหุน้ ในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์รวมถึงตราสารหรือสัญญาทางการเงินอื่นใดใน
การให้สทิ ธิได้มาซึง่ หุน้ ดังกล่าวหรือให้ผลตอบแทนกับหุน้ กลุ่มนัน้ ๆ โดยขึน้ อยูก่ บั ดุลพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน
ซึ่ง จะส่ ง ผลให้มี net exposure ในตราสารทุ น โดยเฉลี่ย ในรอบปี บ ัญ ชีไ ม่ น้ อ ยกว่ าร้อ ยละ 80 ของมู ล ค่ า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนน
โดยเงินลงทุนส่วนที่เหลืออาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศทีม่ ลี กั ษณะคล้ายเงินฝาก เงินฝากใน
สถาบันการเงินตามกฎหมายไทย ที่มอี ายุของตราสารหรือสัญญา หรือระยะเวลาการฝากเงิน แล้วแต่กรณี
และ/หรือตราสารแห่งทุน ตราสารทางการเงิน ตราสารกึง่ หนี้ก่งึ ทุน และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์ สนิ อื่น ที่
ออกโดยภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบัน การเงิน และ/หรือ ภาคเอกชน และ/หรือ หน่ วย private equity
ตามทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกากับตลาดทุน ประกาศ
กาหนดหรือให้ความเห็นชอบให้กองทุนสามารถลงทุนได้โดยความน่ าเชื่อถือของตราสารหรือผูอ้ อกตราสาร
อยูใ่ นอันดับทีส่ ามารถลงทุนได้ (investment grade) รวมทัง้ ลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สนิ อื่น หรือการหา
ดอกผลโดยวิธอี ่นื ตามที่ระบุไว้ในโครงการหรือตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกาหนด

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคัม อิควิตี ้

1

นโยบายการจ่ายเงิ นปันผล
หลักเกณฑ์การจ่ายเงิ นปันผล

การป้ องกันความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยน
มูลค่าขัน้ ตา่ ในการสั ่งซื้อหน่ วย
ลงทุน

มูคค่าขัน้ ตา่ ในการขายคืน
หน่ วยลงทุน

จ่ายไม่เกินปี ละ 12 ครัง้ (เฉพาะชนิดจ่ายเงินปั นผลและชนิดผูล้ งทุนสถาบัน)
1. กองทุนจะพิจารณาจ่ายเงินปั นผลไม่เกินปี ละ 12 ครัง้ โดยพิจารณาจากผลการดาเนินงานสิน้ สุดตามช่วงเวลา
ทีบ่ ริษทั จัดการเห็นสมควร จากกาไรสะสม หรือ กาไรสุทธิในงวดบัญชีทจ่ี ะจ่ายเงินปั นผลแล้วแต่กรณี และการ
จ่ายเงินปั นผลดังกล่าวจะต้องไม่ทาให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมเพิม่ ขึน้ ในงวดทีม่ กี ารจ่ายเงินปั นผลนัน้
2. การพิจารณาจ่ายเงินปั นผลจะขึน้ อยูก่ บั ดุลยพินิจของบริษทั จัดการ ทัง้ นี้ บริษทั จัดการจะถือปฏิบตั ติ าม
หลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกาหนด และตามทีบ่ ริษทั จัดการเห็นสมควร
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะพิจารณาแก้ไขเพิม่ เติมรายละเอียดโครงการทีเ่ กีย่ วข้องกับการจ่ายเงินปั นผล
เพือ่ ไม่ให้ขดั แย้งกับกฎหมายหรือประกาศทีเ่ กีย่ วข้องทีม่ กี ารแก้ไขหรือเพิม่ เติมเกีย่ วกับการจ่ายเงินปั นผลของ
กองทุนในอนาคต
(โปรดศึกษารายละเอียดเงือ่ นไขการจ่ายเงินปั นผลเพิม่ เติมในหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลโครงการ)
ไม่มกี ารลงทุนในต่างประเทศ
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ชนิดจ่ายเงินปั นผล
ชนิดสะสมมูลค่า
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ

ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
ชนิดเพือ่ การออม

: 1,000.00 บาท
: 1,000.00 บาท
: 1,000.00 บาท
: 50,000,000.00 บาท
: 1.00 บาท
: 1.00 บาท
: 500.00 บาท
: 1,000.00 บาท

ไม่กาหนด

วันที่ได้รบั อนุมตั ิ ให้จดั ตัง้ และ
จัดการกองทุนรวม

วันที่ 9 มกราคม 2560

วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม

วันที่ 31 มกราคม 256
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ความเสี่ยงและแนวทางการบริหารความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวม
1. ความเสี่ยงทางธุรกิ จ (Business Risk)
ความเสีย่ งที่เกิดจากการดาเนินงานของบริษทั ผูอ้ อกหุน้ อันเนื่อ งมาจากผลการดาเนินงานหรือฐานะการเงิน รวมทัง้ ความสามารถในการทา
กาไรและนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริษทั ผูอ้ อกหุน้ ซึง่ อาจมีผลกระทบต่อราคาซื้อ/ขายหุน้
แนวทางการบริ หารความเสี่ยง :
บริษทั จัดการจะพิจารณาคัดเลือกหลักทรัพย์ทล่ี งทุน โดยการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกีย่ วกับผลการดาเนินงานหรือฐานะการเงินของบริษทั ผูอ้ อกตรา
สาร เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน และติดตามข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับบริษัทผู้ออกตราสารอย่างใกล้ชดิ และสม่ า เสมอ หากมีการ
เปลีย่ นแปลงผลการดาเนินงานหรือฐานะทางการเงินของบริษทั ผูอ้ อกตราสารอย่างมีนัยสาคัญ บริษทั จัดการจะพิจารณาปรับเปลีย่ นแผนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์อย่างเหมาะสม
2. ความเสี่ยงจากความสามารถในการชาระหนี้ ของผูอ้ อกตราสาร (Credit Risk)
ความเสีย่ งจากการทีบ่ ริษทั ผูอ้ อกตราสารไม่สามารถชาระเงินต้นและ/หรือดอกเบีย้ ได้ตามทีก่ าหนด หรือชาระไม่ครบตามจานวนทีไ่ ด้สญ
ั ญาไว้
หากมีเหตุการณ์ดงั กล่าวเกิดขึน้ จะส่งผลให้ตราสารทีล่ งทุนอาจมีมลู ค่าลดลงอย่างมาก
แนวทางการบริ หารความเสี่ยง :
บริษทั จัดการจะวิเคราะห์คุณภาพและความสามารถในการชาระหนี้ของผูอ้ อกตราสาร และทบทวนฐานะทางการเงินและความน่าเชื่อถือของผู้
ออกตราสารเป็ นประจาสม่าเสมอ หากมีการเปลีย่ นแปลงอย่างมีนยั สาคัญ บริษทั จัดการจะพิจารณาปรับเปลีย่ นแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับ
สภาวการณ์
3. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk):
สภาวะตลาดของตลาดหุ้ น อาจมีค วามผัน ผวนได้ต ลอดเวลา โดยอาจขึ้ น อยู่ ก ับ แนวโน้ ม ของอัต ราดอกเบี้ย ความผัน ผวนของค่ าเงิน
ปั จจัยพืน้ ฐานทางเศรษฐกิจ ผลประกอบการของบริษทั ผูอ้ อกตราสาร ปริมาณการซื้อขายหุน้ เป็ นต้น ซึง่ ส่งผลให้ราคาหุน้ ทีก่ องทุนได้ลงทุนไว้
อาจเพิม่ ขึน้ หรือลดลงได้ตลอดเวลา
แนวทางการบริ หารความเสี่ยง :
บริษัทจัดการจะพิจารณาการลงทุนในหลักทรัพย์โดยมีสดั ส่วนการลงทุนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุน โดย
คานึงถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง และภาวะตลาดเงินซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อการลงทุน
4. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk):
เนื่องจากสภาพและขนาดของตลาดหุน้ ของประเทศไทยในปั จจุบนั ซึง่ เป็ นตลาดทีก่ าลังพัฒนา หุน้ ต่าง ๆ ทีก่ องทุนลงทุนอาจขาดสภาพคล่อง
โดยการซื้อขายเปลี่ยนมือของตราสารมีจานวนครัง้ และปริมาณน้ อย ซึ่งอาจขายหุ้นไม่ได้ในช่วงเวลาที่ต้องการหรืออาจไม่ได้ ราคาตามที่
คาดหวังเอาไว้
แนวทางการบริ หารความเสี่ยง :
บริษัท จัดการจะพิจารณาลงทุน ในหลักทรัพย์ท่มี ีสภาพคล่ องให้สอดคล้องกับ ประเภท ลักษณะและนโยบายการลงทุ นของกองทุ น อย่าง
เหมาะสม เพื่อให้มคี วามคล่องตัวในการบริหารกองทุน ทัง้ นี้แนวทางการบริหารความเสีย่ งจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร จะขึน้ อยู่กบั
การพิจารณาตัดสินใจของบริษทั จัดการโดยคานึงถึงประโยชน์สงู สุดของผูถ้ อื หน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ
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คาถาม-คาตอบเกี่ยวกับกองทุนรวม
ลักษณะที่สาคัญของกองทุนรวม
(1) กองทุนรวมนี้ เป็ นกองทุนรวมที่มีการกาหนดประเภทของผูล้ งทุน หรือมีการแบ่งชนิ ดของหน่ วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร ?
เป็ นกองทุนรวมสาหรับผูล้ งทุนทัวไป
่ และมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน
(2) กองทุนรวมนี้ มีจานวนเงิ นทุนโครงการเท่าใด ?
3,000 ล้านบาท

บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิดาเนินการเพิม่ เงินทุนจดทะเบียนของกองทุนตามความเหมาะสม
(3) กองทุนนี้ เหมาะสมที่จะเป็ นทางเลือกสาหรับเงิ นลงทุนลักษณะใด และผูล้ งทุนควรลงทุนในระยะเวลาเท่าใด ?
• ผูล้ งทุนทีส่ ามารถรับความผันผวนของราคาหุน้ ทีก่ องทุนรวมไปลงทุน ซึง่ อาจจะปรับตัวเพิม่ สูงขึน้ หรือลดลงจนต่ากว่ามูลค่าที่
ลงทุนและทาให้ขาดทุนได้
• ผูท้ ส่ี ามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวทีด่ กี ว่าการลงทุนใน ตราสารหนี้ทวไป
ั่
• ผูล้ งทุนทีต่ อ้ งการสภาพคล่องในการซือ้ ขายไถ่ถอนหน่วยลงทุนได้ทกุ วันทาการ
• ชนิดจ่ายเงินปั นผล (ชือ่ ย่อ : PRINCIPAL TDIF-D) :
เหมาะสาหรับผูล้ งทุนประเภทนิตบิ ุคคล/สถาบัน เปิ ดโอกาสให้ผลู้ งทุนรับรายได้สม่าเสมอจากเงินปั นผล รวมถึงมีสทิ ธิได้รบั สิทธิ
พิเศษทางภาษี หากปฏิบตั เิ ป็ นไปตามเกณฑ์/เงื่อนไขทีก่ รมสรรพากรกาหนด (โปรดศึกษารายละเอียดเงือ่ นไขการจ่ายเงินปั นผล
เพิม่ เติมในหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลโครงการ)
• ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ชือ่ ย่อ : PRINCIPAL TDIF-R) : (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
เหมาะกับผูล้ งทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิ ดโอกาสให้ผลู้ งทุนรับรายได้สม่าเสมอจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และไม่ตอ้ ง
เสียภาษีจากเงินได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตนิ นั ้
• ชนิดสะสมมูลค่า (ชือ่ ย่อ : PRINCIPAL TDIF-A) : (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
เหมาะสาหรับผูล้ งทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิ ดโอกาสให้ผลู้ งทุนรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสม
ผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)
• ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน (ชือ่ ย่อ : PRINCIPAL TDIF-I) (ยังไม่เปิ ดให้บริการ) :
เหมาะสาหรับผูล้ งทุนประเภทนิตบิ ุคคล/สถาบัน เปิ ดโอกาสให้ผลู้ งทุนรับรายได้สม่าเสมอจากเงินปั นผล รวมถึงมีสทิ ธิได้รบั สิทธิ
พิเศษทางภาษีตามทีก่ รมสรรพากรกาหนด
• ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม (ชือ่ ย่อ : PRINCIPAL TDIF-C) :
เหมาะสาหรับผูล้ งทุนประเภทกลุม่ บุคคล นิตบิ ุคคล/สถาบันทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด อาทิ กองทุนสารองเลีย้ งชีพภายใต้การบริหาร
ของบริษทั จัดการ เป็ นต้น โดยเปิ ดโอกาสให้ผลู้ งทุนรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์
จากการลงทุน (Total Return) (บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิสาหรับผูล้ งทุนประเภทกลุม่ บุคคล นิตบิ ุคคล/สถาบันทีบ่ ริษทั จัดการ
กาหนดเท่านัน้ )
• ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ (ชือ่ ย่อ : PRINCIPAL TDIF-X) :
เหมาะสาหรับผูล้ งทุนประเภทกองทุนรวมอื่นทีอ่ ยูภ่ ายใต้การบริหารของบริษทั จัดการ หรือการลงทุนในหรือมีไว้ซง่ึ หน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมอื่นทีบ่ ริษทั จัดการเดียวกันเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการดาเนินการ อาทิ กองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษทั จัดการ
รวมถึงกลุ่มผูล้ งทุนอื่นทีบ่ ริษทั จัดการประกาศเพิม่ เติมในอนาคต โดยเปิ ดโอกาสให้ผลู้ งทุนรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน
(Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total Return)

• ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์(ชือ่ ย่อ PRINCIPAL TDIF-E) (ยังไม่เปิ ดให้บริการ) :
เหมาะสาหรับผูล้ งทุนทีท่ ารายการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษทั จัดการ ทีต่ อ้ งการรับรายได้จากส่วนต่างจากการ
ลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) โดยในเบือ้ งต้นกาหนดให้สาหรับผูล้ งทุนทีท่ า
รายการผ่าน MobileApplication (Mobile App) และ Internet (Easy invest) ของบริษทั จัดการเท่านัน้ รวมถึงกลุ่มผูล้ งทุน
อื่นทีบ่ ริษทั จัดการประกาศเพิม่ เติมในอนาคต
• ชนิดเพือ่ การออม (ชือ่ ย่อ : PRINCIPAL TDIF-SSF) :
เหมาะสาหรับผูล้ งทุนทีต่ อ้ งการออมเงินระยะยาวและได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษีโดยเงินลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนี้
สามารถนาไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ ทัง้ นี้ ผูล้ งทุนต้องปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์วธิ กี าร และเงือ่ นไขที่
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กรมสรรพากรและ/หรือหน่วยงานของทางการประกาศกาหนด รวมถึงผูล้ งทุนทีค่ าดหวังรับผลตอบแทนจากส่วนต่าง
จากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)
ทัง้ นี้ ผูล้ งทุนบุคคลธรรมดา และผูล้ งทุนสถาบันสามารถลงทุนได้ในหน่ วยลงทุนทุกชนิดตามเงื่อนไขทีก่ องทุนกาหนด และบริษทั
จัดการขอสงวนสิทธิในการเพิม่ เติม เปลีย่ นแปลงปรับปรุง หรือเปิ ดบริการหน่วยลงทุนชนิดทีย่ งั ไม่ได้เปิ ดให้บริการ เพื่อเพิม่ ความ
สะดวกให้แ ก่ ผู้ถือ หน่ ว ยลงทุ น และค านึ ง ถึงผลประโยชน์ ข องผู้ถือ หน่ ว ยลงทุ น เป็ น ส าคัญ โดยบริษัท จัด การจะติด ประกาศ
รายละเอียดการให้บ ริการดังกล่าว ล่วงหน้ า อย่างน้ อย 7 วัน ก่ อนวัน เปลี่ยนแปลง ที่ทาการทุ กแห่งของบริษัท จัดการและ ณ
สถานทีต่ ดิ ต่อของผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ระยะเวลาในการลงทุนของผูล้ งทุน ขึน้ อยู่กบั
วัตถุประสงค์ของผูล้ งทุน
(4) ปัจจัยใดที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อเงิ นลงทุนของผูล้ งทุน ?
- การเปลีย่ นของราคาหลักทรัพย์ทก่ี องทุนลงทุนเป็ นปั จจัยหลักทีม่ ผี ลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อเงินลงทุนของผูล้ งทุน โดยผูจ้ ดั การ
กองทุนสามารถปรับกลยุท ธ์การลงทุ น ให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ ในแต่ละขณะ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุ น และ
คานึงถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึน้ เป็ นสาคัญ ส่วนที่เหลืออาจลงทุนในตราสารทางการเงิน ตราสารแห่งหนี้ อื่นๆ และ/หรือเงินฝาก
รวมทัง้ หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื ตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุ ญาตหรือเห็นชอบให้
กองทุนลงทุนได้
- กองทุนอาจลงทุนในสัญ ญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ ตอบแทน (Efficient Portfolio Management) โดยพิจารณา
จากสภาวะตลาดในขณะนัน้ กฎข้อบังคับ และปั จจัยอื่น ๆที่เกี่ย วข้อง เช่น ทิศ ทางของราคาหลัก ทรัพ ย์ อัตราดอกเบี้ย อัตรา
แลกเปลีย่ น และค่าใช้จ่ายในการป้ องกันความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้อง จึงมีความเสีย่ งมากกว่ากองทุนรวมอื่น
- ผูล้ งทุนควรมีความเข้าใจในความเสีย่ งของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และสัญญาซื้อขายล่ วงหน้าแฝง ดังนัน้ ผูล้ งทุนจึงมีความเสีย่ ง
จากการลงทุนในตราสารดังกลาว ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคานึงถึงประสบการณ์ การลงทุน
วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผูล้ งทุนเอง
(5) กองทุนรวมนี้ เป็ นกองทุนที่มีผปู้ ระกันเงิ นลงทุน หรือเป็ นกองทุนรวมที่มงุ่ เน้ นจะคุ้มครองเงิ นต้นหรือไม่ อย่างไร
ไม่คมุ้ ครองเงินต้น
(6) การลงทุนในกองทุนรวมนี้ กบั กองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนต่างกันมีความเสี่ยงแตกต่างกันอย่างไร ?
RISK SPECTRUM ของประเภทตราสารที่ลงทุน

(7) การลงทุนในกองทุนรวมนี้ ควรเปรียบเทียบกับตัวชี้วดั (Benchmark) ใด? และควรลงทุนในกองทุนรวมนี้ เป็ น
ระยะเวลาเท่าใด?
ดัชนีผลตอบแทนรวมของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Total Return Index)
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการจะแจ้งถึงการเปลีย่ นแปลงตัวชีว้ ดั และ/หรือสัดส่วนของตัวชีว้ ดั ดังกล่าวให้แก่สานักงาน ก.ล.ต. ผูถ้ อื หน่วยลงทุน และผู้
ลงทุนทัวไปทราบ
่
โดยจะติดประกาศไว้ทส่ี านักงานของบริษทั จัดการ สานักงานใหญ่และสาขาของผูส้ นับสนุนการขายและรับซือ้ คืนหน่วย
ลงทุน รวมถึงประกาศบนเวปไซต์ของบริษทั จัดการ
ระยะเวลาในการลงทุนของผูล้ งทุน ขึน้ อยูก่ บั วัตถุประสงค์ของผูล้ งทุน
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(8) เป็ นกองทุนรวมที่มีผปู้ ระกันเงิ นลงทุนหรือเป็ นกองทุนรวมที่มุ่งเน้ นจะคุ้มครองเงิ นต้นหรือไม่ ? อย่างไร ?
กองทุนนี้ไม่มผี ปู้ ระกันเงินลงทุน และไม่คมุ้ ครองเงินต้น
(9) กองทุนรวมนี้ มีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร
วันทีส่ น้ิ สุดรอบบัญชี : วันที่ 31 ธันวาคม
วันทีส่ น้ิ สุดรอบบัญชีครัง้ แรก : วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ข้อกาหนดในการซื้อขายและโอนหน่ วยลงทุน
(1) กองทุนรวมนี้ มีวิธีการขายและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนอย่างไร
ท่านสามารถซือ้ หน่วยลงทุนได้ทกุ วันทาการในเวลาทาการของธนาคารพาณิชย์ ตัง้ แต่เปิ ดทาการ ถึงเวลา 15.30 น. โดยติดต่อที่
1. บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด โทรศัพท์ 0-2686-9595 โทรสาร 0-2657-3167
2. ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2626-7777 และสาขาทัวประเทศ
่
หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนที่ บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด แต่งตัง้
ท่านสามารถชาระค่าสังซื
่ อ้ หน่วยลงทุนเป็ นเงินสด เช็คหรือดราฟต์ ขีดคร่อมเฉพาะสังจ่
่ าย ในนามบัญชีจองซือ้ กองทุนเปิ ดพรินซิ
เพิล ไทย ไดนามิก อินคัม อิควิต้ี โดยท่านสามารถสังซื
่ อ้ หน่วยลงทุนผ่านบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
สั ่งจ่ายผ่านธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
ประเภทบัญชี
ออมทรัพย์
ชือ่ บัญชี
บัญชีจองซือ้ กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคัม อิควิต้ี
บลจ.พริ นซิ เพิ ล และผูส้ นับสนุนการขายอืน่ ๆทีบ่ ริ ษทั จัดการแต่งตัง้
สั ่งจ่ายผ่านธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
ประเภทบัญชี
ออมทรัพย์
ชือ่ บัญชี
บลจ.พรินซิเพิลเพือ่ จองซือ้ กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคัม อิควิต้ี
สั ่งจ่ายผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน)
ประเภทบัญชี
กระแสรายวัน / สาขาถนนวิทยุ
ชื่อบัญชี
บลจ.พรินซิเพิล เพือ่ จองซือ้ หน่วยลงทุน
สั ่งจ่ายผ่านบัญชีธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน)
ประเภทบัญชี
กระแสรายวัน / สาขาสยามสแควร์
ชื่อบัญชี
บลจ.พรินซิเพิล เพือ่ จองซือ้ หน่วยลงทุน
สั ่งจ่ายผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
ประเภทบัญชี
กระแสรายวัน / สาขาการไฟฟ้ านครหลวงเพลินจิต
ชือ่ บัญชี
บลจ.พรินซิเพิล เพือ่ จองซือ้ หน่วยลงทุน
สั ่งจ่ายผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
ประเภทบัญชี
กระแสรายวัน / สาขาเพลินจิต
ชือ่ บัญชี
บลจ.พรินซิเพิล เพือ่ จองซือ้ หน่วยลงทุน
สั ่งจ่ายผ่านบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
ประเภทบัญชี
กระแสรายวัน / สาขาเพลินจิต ทาวเวอร์
ชือ่ บัญชี
บลจ.พรินซิเพิล เพือ่ จองซือ้ หน่วยลงทุน
สั ่งจ่ายผ่านบัญชีธนาคารแลนด์ แอน เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
ประเภทบัญชี
กระแสรายวัน / สานักลุมพินี
ชือ่ บัญชี
บลจ.พรินซิเพิล เพือ่ จองซือ้ หน่วยลงทุน

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคัม อิควิตี ้

4

สั ่งจ่ายผ่านบัญชีธนาคารเกียรติ นาคิ น จากัด (มหาชน)
ประเภทบัญชี
กระแสรายวัน / สานักงานใหญ่
ชื่อบัญชี
บลจ.พรินซิเพิล เพือ่ จองซือ้ หน่วยลงทุน
การรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถสังขายคื
่
นหน่วยลงทุนได้ทุกวันทาการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน ระหว่างเวลาเริม่ ทาการถึงเวลา 15.00 น.
หากบริษทั จัดการมีการแก้ไข เปลีย่ นแปลง เกีย่ วกับวันและ/หรือเวลารับซื้อคืนหน่ วยลงทุน บริษทั จัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
โดยประกาศ ณ สานักงานของบริษทั จัดการ หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน (ถ้ามี)
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการจะดาเนินการชาระเงินให้ผขู้ ายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันทาการรับซือ้ คืนหน่วย
ลงทุน
(2) กรณี ใดที่บริ ษทั จัดการกองทุนรวมสงวนสิ ทธิ ไม่ขายหน่ วยลงทุน ?
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมภายในประเทศไทย และจะไม่เสนอขายหน่ วยลงทุนของ
กองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผูท้ ม่ี ถี นิ่ ฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ
บุคคลซึ่งโดยปกติมถี นิ่ ทีอ่ ยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์ สนิ ของบุคคลดังกล่าวและบริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนซึง่ จัดให้มขี น้ึ และ
ดาเนินกิจกรรมในอเมริกา บริษทั จัดการจึงขอสงวนสิทธิในการที่จะไม่เสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนให้กบั บุคคลดังที่กล่าว
มาแล้วข้างต้น
(3) กองทุนรวมนี้ มีข้อกาหนดเกี่ยวกับการเลื่อนกาหนดเวลาชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่ วย
ลงทุนตามคาสังที
่ ่รบั ไว้แล้ว และการหยุดรับคาสั ่งซื้อหรือขายคืนหน่ วยลงทุน ไว้อย่างไร ?
บริษทั จัดการอาจเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนในกรณีดงั ต่อไปนี้
• บริษทั จัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณีท่เี ข้าเหตุ โดยได้รบั ความเห็นชอบ
ของผูด้ ูแลผลประโยชน์แล้ว เช่น
(ก) มีเหตุจาเป็ นทาให้ไม่สามารถจาหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมเปิ ดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
(ข) มีเหตุทท่ี าให้กองทุนรวมไม่ได้รบั ชาระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนไว้ตามกาหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดงั กล่าว
อยูน่ อกเหนือการควบคุมของบริษทั จัดการกองทุนรวม
• มีคาสังขายคื
่
นก่อนหรือในช่วงระยะเวลาทีบ่ ริษทั จัดการพบว่า ราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผูด้ ูแลผลประโยชน์ยงั
ไม่ได้รบั รองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
• บริษทั จัดการปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) เลื่อนกาหนดชาระเงินค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ทาการทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุนมีคาสังขายคื
่
นหน่วยลงทุน
นัน้ เว้นแต่ได้รบั การผ่อนผันจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(2) แจ้งผู้ถือหน่ วยลงทุนที่มคี าสังขายคื
่
นหน่ วยลงทุ นไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกาหนดการชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุน
ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้ งทุนทัวไปให้
่
ทราบเรือ่ งดังกล่าวด้วยวิธกี ารใดๆโดยพลัน
(3) แจ้งการเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุน และจัดทารายงานทีแ่ สดงเหตุผลของการเลื่อน และหลักฐาน
การได้รบั ความเห็นชอบจากผูด้ ูแลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมูลจากผูด้ ูแลผลประโยชน์ตามข้อ (2) ให้
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัท จัด การอาจมอบหมายให้ผู้ดู แลผลประโยชน์ ดาเนิ นการ
ดังกล่าวแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืน หากมีผถู้ อื หน่วยลงทุนสังขายคื
่
นหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษทั
จัดการกองทุนรวมรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนนัน้ โดยต้องชาระค่าขายคืนแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนตามลาดับวันทีส่ ่งคาสังขายคื
่
น
ก่อนหลัง
(4) วิ ธีการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเป็ นอย่างไร?
• การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนกรณี กองทุนนี้ เป็ นกองทุนปลายทาง
ผูส้ นใจลงทุนสามารถสับเปลีย่ นหน่ วยลงทุ นมาจากชนิดหน่ วยลงทุนอื่น (ระหว่างชนิดหน่ วยลงทุน) หรือกองทุนอื่นภายใต้
การบริหารของบริษทั จัดการได้ทุกวันทาการ ตามเงื่อนไขการสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนตาม วิธกี าร วัน เวลา และราคาสังซื
่ ้อหน่ วย
ลงทุน
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• การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนกรณี กองทุนนี้ เป็ นกองทุนต้นทาง
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนไปชนิดหน่วยลงทุนอื่น (ระหว่างชนิดหน่วยลงทุน) หรือกองทุนอื่นภายใต้การ
บริหารของบริษทั จัดการได้ทุกวันทาการของสัปดาห์. ตามเงื่อนไขการขายคืนหน่วยลงทุนตาม วิธกี าร วันเวลา และราคารับ
ซือ้ คืนหน่วยลงทุน
(5) กองทุนรวมนี้ กาหนดวิ ธีการโอนหน่ วยลงทุน และข้อจากัดการโอนไว้อย่างไร ?
ไม่มขี อ้ จากัดในการโอนหน่วยลงทุน ทัง้ นี้ วิธกี ารเป็ นไปตามทีน่ ายทะเบียนกาหนด
บริษทั จัดการอาจปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีทก่ี ารถือหน่วยลงทุนเกินข้อจากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศ
คณะกรรมการคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกีย่ วกับข้อจากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่ อง
บริษทั จัดการ
(6) ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
ได้จากช่องทางใด?
ท่านสามารถติดตามข้อมูลกองทุนเกีย่ วกับ มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มู ลค่าหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุน ของวันทาการ
ซือ้ ขายหน่วยลงทุนได้ภายในวันทาการถัดไป
ทัง้ นี้ บริษัทจัดการจะประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ อย่างไรก็ต ามในกรณีท่ไี ม่สามารถประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ ให้บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิประกาศทางช่องทางอื่นแทน อาทิ หนังสือพิมพ์รายวัน หรือระบบเผยแพร่ขอ้ มูลมูลค่าหน่วย
ลงทุนทีจ่ ดั ขึน้ โดยสมาคม (NAV Center) และจะประกาศในช่องทางดังกล่าวข้างต้นทันทีโดยไม่ชกั ช้า
คาถามและคาตอบเกี่ยวกับสิ ทธิ ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
(1) กองทุนรวมนี้ มีการออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิ ทธิ ในหน่ วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร ?
มี บริษทั จัดการจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน โดย
• นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผถู้ อื หน่วยลงทุน ภายใน 15 วันนับตัง้ แต่วนั ถัดจาก
วันสิน้ สุดระยะเวลาการเสนอขายครัง้ แรก
• นายทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ ภายใน 5 วันทาการนับแต่
วันขายหน่วยลงทุน/วันรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน/วันรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
บริษทั จัดการและนายทะเบียนขอสงวนสิทธิท่จี ะเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิท ธิในหน่ วยลงทุนจากหนังสือรับรองสิทธิใน
หน่ วยลงทุนเป็ นสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน หรือรูปแบบอื่นทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุ ญาต โดยบริษทั จัดการ
จะติดประกาศรายละเอียดทีเ่ กีย่ วข้อง ทีท่ ท่ี าการทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อ
คืนทีใ่ ช้ในการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลีย่ นแปลง
(2) ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ อาจถูกจากัดสิ ทธิ ในเรื่องใด ภายใต้เงื่อนไขอย่างไร ?
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจากัดสิทธิ ดังนี้
• กรณีผู้ถือหน่ วยลงทุนถือหน่ วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่ วยลงทุนที่จาหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนรวม บริษัท
จัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนทีเ่ กินกว่า 1 ใน 3 เว้นแต่กรณีทม่ี กี ารแบ่งชนิดหน่ วยลงทุนและหน่ วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผูถ้ อื
หน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผูถ้ อื หน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจานวนทีถ่ อื อยู่
(3) กองทุนรวมนี้ มีช่องทางและวิ ธีการร้องเรียนให้ผลู้ งทุนอย่างไร ?
สามารถร้องเรียนได้ท่ี
• ติดต่อบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด ทีส่ ว่ นกากับการปฏิบตั งิ าน
ทีอ่ ยู่ 44 อาคาร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชัน้ 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2686-9500 หรือ 0-2686-9508 หรือ 0-2686-9513 หรือทางโทรสาร 0-2657-3166
• ผูด้ ูแลผลประโยชน์ :
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
1 ซอยราษฎร์บรู ณะ 27/1 ถนนราษฎร์บรู ณะ แขวงราษฎร์บรู ณะ เขตราษฎร์บรู ณะ กรุงเทพมหานคร 10140
โทรศัพท์ 02-470-5920 โทรสาร : 02-470-1996
• สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทร. 1207
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(4) การระงับข้อพิ พาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิ ธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร ?
ไม่มี
คาถามและคาตอบเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิ นการของกองทุนรวม
(1) รายชื่อคณะกรรมการ
• นาย ชอง วี ยี
• นายเจสัน ลีออง ก๊อก ยิว
• นาย เอฟเฟนดี้ ชาฮูล ฮามิด
• นาย ฮวน อีกนาซีโอ อียซ์ ากีรเ์ ร บาราโอนา
• นางสาว วิไลพร ลิว่ เกษมศานต์
• นาย บุญศักดิ ์ เจียมปรีชา
• คุณจุมพล สายมาลา
(2) รายชื่อผูบ้ ริ หาร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริษทั และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร

• คุณจุมพล สายมาลา
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
• คุณต่อ อินทวิวฒ
ั น์
ประธานเจ้าหน้าทีพ่ ฒ
ั นาธุรกิจ
• คุณโช ซู ฮุน, CPA
ประธานเจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั กิ าร
• คุณวิน พรหมแพทย์, CFA
ประธานเจ้าหน้าทีก่ ารลงทุน
• คุณวิศณุ รุง่ ขวัญศิรโิ รจน์, CFA
หัวหน้าฝ่ ายบริหารความเสีย่ ง
• คุณวนิดา ดวงพัตรา
หัวหน้าฝ่ ายกากับการปฏิบตั งิ าน
(3) จานวนกองทุนรวมภายใต้การบริ หารจัดการของบริ ษทั (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
มีกองทุนรวมทัง้ หมดภายใต้การบริหารจัดการของบริษทั จานวน 57 กองทุน
(4) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ภายใต้การบริ หารจัดการของบริษทั (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิภายใต้การบริหารจัดการของบริษทั 76,248,302,220.15 บาท
(5) คณะกรรมการพิ จารณาการลงทุน
• คุณวิน พรหมแพทย์, CFA
• คุณวิศณุ รุง่ ขวัญศิรโิ รจน์, CFA
• คุณชนัยกานต์ สวัสดิฤกษ์
• คุณวิทยา เจนจรัสโชติ, CISA
• คุณวสุชนม์ ทรายแก้ว, CFA
• คุณวิรยิ า โภไคศวรรย์
• คุณธนัท เจตจันทร์ประภา, CFA
• คุณปณิธิ จิตรีโภชน์
• คุณปุณยนุช บุณยรัตพันธุ์
• คุณธนา เชนะกุล, CFA
• คุณวรุณ ทรัพย์ทวีกุล
• คุณชาตรี มีชยั เจริญยิง่
• คุณปิ ยะศักดิ ์ ดวงบัณฑิตกุล
• คุณประพจน์ อ้วนเจริญกุล

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคัม อิควิตี ้

ประธานเจ้าหน้าทีก่ ารลงทุน
ผูอ้ านวยการอาวุโสด้านบริหารความเสีย่ ง
ผูจ้ ดั การกองทุน
ผูจ้ ดั การกองทุน
ผูจ้ ดั การกองทุน
ผูจ้ ดั การกองทุน
ผูจ้ ดั การกองทุน
ผูจ้ ดั การกองทุน
ผูจ้ ดั การกองทุน
ผูจ้ ดั การกองทุน
ผูจ้ ดั การกองทุน
ผูจ้ ดั การกองทุน
ผูจ้ ดั การกองทุน
ผูจ้ ดั การกองทุน
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(6) รายชื่อผูจ้ ดั การกองทุน
• คุณวิ น พรหมแพทย์, CFA
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2543 – 2545
พ.ศ. 2537 - 2541
ประสบการณ์ทางาน
พ.ศ. 2558 - ปั จจุบนั
พ.ศ. 2555 - 2558
พ.ศ. 2548 - 2555
พ.ศ. 2547 - 2548
พ.ศ. 2546 - 2547
พ.ศ. 2544 - 2546
พ.ศ. 2544

ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จาก Erasmus University
ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประธานเจ้าหน้าทีก่ ารลงทุน บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด
หัวหน้ากลุ่มงานลงทุนและรองโฆษก สานักงานประกันสังคม
หัวหน้างานลงทุนต่างประเทศและอสังหาริมทรัพย์, สานักงานประกันสังคม
หัวหน้างานบริหารความเสีย่ ง, สานักงานประกันสังคม
ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การกองทุน, สานักงานประกันสังคม
นักวิเคราะห์การลงทุน, สานักงานประกันสังคม
Summer Associated (ปั จจุบนั คือ AJF)

• คุณธนัท เจตจันทร์ประภา, CFA
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2551 - 2555

ปริญญาตรี พาณิชยศาตร์และการบัญชีภาคภาษาอังกฤษ (BBA) สาขาการเงิน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ทางาน
พ.ศ. 2556 - ปั จจุบนั
พ.ศ. 2555 - 2556
• คุณปุณยนุช บุณยรัตพันธุ์
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2556 - 2557
พ.ศ. 2549 - 2553
ประสบการณ์ทางาน
พ.ศ. 2560 - ปั จจุบนั
พ.ศ. 2559 - 2560
พ.ศ. 2557 - 2558
• คุณชาตรี มีชยั เจริ ญยิ่ ง
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2554 - 2555
พ.ศ. 2548 - 2552
ประวัตกิ ารทางาน
พ.ศ. 2561 - ปั จจุบนั
พ.ศ. 2560 - 2561
พ.ศ. 2559 - 2560
พ.ศ. 2557 - 2558
พ.ศ. 2555 - 2557
พ.ศ. 2552 - 2554

ผูจ้ ดั การกองทุน บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์, บล.โนมูระ พัฒนสิน จากัด

ปริญญาโท Finance มหาวิทยาลัย Lancaster
ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผูจ้ ดั การกองทุน บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด
ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การกองทุน บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กสิกรไทย จากัด
นักวิเคราะห์การลงทุน บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กสิกรไทย จากัด

ปริญญาโท MSC QUANTITATIVE FINANCE LANCASTER UNIVERSITY
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการธนาคารและการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผูจ้ ดั การกองทุนตราสารทุน บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด
ผูจ้ ดั การกองทุนฝ่ ายลงทุนต่างประเทศ บลจ. ไทยพาณิชย์ จากัด
นักวิจยั ฝ่ ายการลงทุนตราสารทุน บลจ. ไทยพาณิชย์ จากัด
วาณิชธนากร ฝ่ ายวาณิชธนกิจ ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
นักวิเคราะห์ PORTFOLIO MANAGEMENT ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
นักวิเคราะห์ FPRI ADVISORY CO LTD (ปั จจุบนั คือมูลนิธสิ ถาบันวิจยั นโยบาย
เศรษฐกิจการคลัง)
(7) ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน) โทร 0-2626-7777
หรือตัวแทนสนับสนุนการขายอื่นๆ ที่ บลจ. แต่งตัง้
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(8) ใครเป็ นผู้ดแู ลปรับปรุงรายชื่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุนเพื่อให้การชาระเงิ นและจัดสรรหน่ วยลงทุนแก่ผถู้ ือหน่ วยลงทุนเป็ นไป
อย่างถูกต้อง ?
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด โทรศัพท์ 0-2686-9595
(9) ใครเป็ นผูเ้ ก็บรักษาทรัพย์สินและดูแลบริษทั จัดการให้ปฏิ บตั ิ ตามข้อกาหนดการลงทุนที่ตกลงไว้ ?
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) โทร.02-273-2997, 02-470-3207
นอกจากหน้าทีต่ ามทีก่ าหนดไว้ในสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ยงั มีหน้าทีต่ ามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วย
ลงทุนด้วย
ช่องทางที่ผลู้ งทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่ มเติ มเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้
ติดต่อบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด
โทรศัพท์ 0-2686-9500 หรือ 0-2686-9595 หรือทางโทรสาร 0-2657-3166
Website: www.principal.th
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ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อ หรือผู้ถือหน่ วยลงทุน หรือกองทุนรวม

ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม*

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทัง้ หมดทีป่ ระมาณการได้***
(ร้อยละต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ)
-ชนิดจ่ายเงินปั นผล
-ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
-ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
-ชนิดเพือ่ การออม
o ค่าธรรมเนียมการจัดการ**
-ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
-ชนิดสะสมมูลค่า (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
-ชนิดจ่ายเงินปั นผล
-ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
-ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
-ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
-ชนิดเพือ่ การออม
o ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์**
-ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
-ชนิดสะสมมูลค่า (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
-ชนิดจ่ายเงินปั นผล
-ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
-ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
-ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
-ชนิดเพือ่ การออม
o ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน**
-ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
-ชนิดสะสมมูลค่า (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
-ชนิดจ่ายเงินปั นผล
-ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
-ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
-ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
-ชนิดเพือ่ การออม
2. ค่าใช้จ่ายอื่น
o ค่าสอบบัญชี
o ค่าธรรมเนียมทีป่ รึกษาการลงทุน
o ค่าประกาศ NAV

รอบบัญชี (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สิน ต่อปี )
ตัง้ แต่วนั ที่่
ตัง้ แต่วนั ที่่
ตัง้ แต่วนั ที่่
อัตราตามที่ระบุไว้ 1 ม.ค. 2563 - 1 ม.ค. 2562 - 1 ม.ค. 2561 31 ธ.ค. 2563 31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561
ในโครงการ
เก็บจริง*,**
เก็บจริง*,**
เก็บจริ ง*,**

ไม่เกิน 5.35
ไม่เกิน 5.35
ไม่เกิน 5.35
ไม่เกิน 5.35

2.3109
1.8187
0.1172
2.3109

2.2396
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

2.2362
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ไม่เกิน 2.14
ไม่เกิน 2.14
ไม่เกิน 2.14
ไม่เกิน 2.14
ไม่เกิน 2.14
ไม่เกิน 2.14
ไม่เกิน 2.14

ไม่มี
ไม่มี
1.8727
ไม่มี
1.5945
ไม่มี
1.8727

ไม่มี
ไม่มี
1.8727
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี
1.8727
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ไม่เกิน 0.11
ไม่เกิน 0.11
ไม่เกิน 0.11
ไม่เกิน 0.11
ไม่เกิน 0.11
ไม่เกิน 0.11
ไม่เกิน 0.11

ไม่มี
ไม่มี
0.0268
ไม่มี
0.0268
0.0268
0.0268

ไม่มี
ไม่มี
0.0268
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี
0.0268
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ไม่เกิน 0.54
ไม่เกิน 0.54
ไม่เกิน 0.54
ไม่เกิน 0.54
ไม่เกิน 0.54
ไม่เกิน 0.54
ไม่เกิน 0.54
ไม่เกิน 2.56
ตามทีจ่ ่ายจริง
ไม่มี
ตามทีจ่ ่ายจริง

ไม่มี
ไม่มี
0.3210
ไม่มี
0.1070
ไม่มี
0.3210
0.0904
0.0078
ไม่มี
0.0107

ไม่มี
ไม่มี
0.3210
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
0.0191
0.0062
ไม่มี
0.0096

ไม่มี
ไม่มี
0.3210
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
0.0157
0.0054
ไม่มี
0.0100

ไม่มี
0.0033

ไม่มี
0.0003

ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี

o

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนจัดตัง้ กองทุน

ตามทีจ่ ่ายจริง

o
o

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์

ตามทีจ่ ่ายจริง

ไม่มี
0.0028

ไม่เกิน 1.07
ไม่เกิน 1.07

ไม่มี
0.0691

- ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
- หลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
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ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (ของ
มูลค่าหน่ วยลงทุน)
o ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
- ชนิดสะสมมูลค่า (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
- ชนิดจ่ายเงินปั นผล
- ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
- ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
- ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
- ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
o ค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืนหน่วย
- ชนิดสะสมมูลค่า (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
- ชนิดจ่ายเงินปั นผล
- ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
- ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
- ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
- ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
o ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนเข้า
- ชนิดสะสมมูลค่า (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
- ชนิดจ่ายเงินปั นผล
- ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
- ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
- ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
- ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
o ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนออก
- ชนิดสะสมมูลค่า (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
- ชนิดจ่ายเงินปั นผล
- ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
- ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
- ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
- ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
o ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน
- ชนิดสะสมมูลค่า (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
- ชนิดจ่ายเงินปั นผล
- ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
- ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
- ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
- ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
o ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
- ชนิดสะสมมูลค่า (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
- ชนิดจ่ายเงินปั นผล
- ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
- ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
- ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
- ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
o ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการซือ้ ขายหลักทรัพย์ เมือ่ มี
การสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
- ชนิดสะสมมูลค่า (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
- ชนิดจ่ายเงินปั นผล
- ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
- ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
- ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
- ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
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อัตราตามโครงการ

อัตราที่เก็บจริ ง

ไม่เกินร้อยละ 1.07
ไม่เกินร้อยละ 1.07
ไม่เกินร้อยละ 1.07
ไม่เกินร้อยละ 1.07
ไม่เกินร้อยละ 1.07
ไม่เกินร้อยละ 1.07

ยังไม่ระบุ
ร้อยละ 1.00
ยังไม่ระบุ
ยังไม่ระบุ
ยกเว้น
ยกเว้น

ไม่เกินร้อยละ 1.07
ไม่เกินร้อยละ 1.07
ไม่เกินร้อยละ 1.07
ไม่เกินร้อยละ 1.07
ไม่เกินร้อยละ 1.07
ไม่เกินร้อยละ 1.07

ยังไม่ระบุ
ยกเว้น
ยังไม่ระบุ
ยังไม่ระบุ
ยกเว้น
ยกเว้น

ไม่เกินร้อยละ 1.07
ไม่เกินร้อยละ 1.07
ไม่เกินร้อยละ 1.07
ไม่เกินร้อยละ 1.07
ไม่เกินร้อยละ 1.07
ไม่เกินร้อยละ 1.07

ยังไม่ระบุ
ตามเงือ่ นไขการขายหน่วยลงทุน
ยังไม่ระบุ
ยังไม่ระบุ
ยกเว้น
ยกเว้น

ไม่เกินร้อยละ 1.07
ไม่เกินร้อยละ 1.07
ไม่เกินร้อยละ 1.07
ไม่เกินร้อยละ 1.07
ไม่เกินร้อยละ 1.07
ไม่เกินร้อยละ 1.07

ยังไม่ระบุ
ตามเงือ่ นไขการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
ยังไม่ระบุ
ยังไม่ระบุ
ยกเว้น
ยกเว้น

ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ

ยังไม่ระบุ
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ
ยังไม่ระบุ
ยังไม่ระบุ
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ

ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ

ยังไม่ระบุ
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ
ยังไม่ระบุ
ยังไม่ระบุ
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ

ไม่เกินร้อยละ 0.33
ไม่เกินร้อยละ 0.33
ไม่เกินร้อยละ 0.33
ไม่เกินร้อยละ 0.33
ไม่เกินร้อยละ 0.33
ไม่เกินร้อยละ 0.33

ยังไม่ระบุ
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ
ยังไม่ระบุ
ยังไม่ระบุ
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ

11

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ ภาษีธรุ กิจเฉพาะหรือภาษีอ่นื ใดในทานองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว
** ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
ของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน จะคานวณเป็ น % ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิตามชนิดหน่วยลงทุนนัน้
***ไม่รวมค่านายหน้าซือ้ ขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ จากการซือ้ ขายหลักทรัพย์
•
•
•

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน : ร้อยละ 76.45
Port Folio Duration : ผลขาดทุนสูงสุดในช่วง 5 ปี (Maximum Drawdown) :
ชนิ ดจ่ายเงิ นปันผล ร้อยละ -43.50
ชนิ ดผูล้ งทุนกลุ่ม ร้อยละ -11.43
ชนิ ดผูล้ งทุนพิ เศษ ร้อยละ -10.85
ชนิ ดเพื่อการออม ร้อยละ -11.59
ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายรวมทัง้ หมดที่ประมาณการได้

- ค่าใช้จ่ายในการซือ้ ขายหลักทรัพย์

อัตราตามโครงการ

เรียกเก็บจริ ง

ตามทีจ่ ่ายจริง

0.2757%

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ได้รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่นื ใด และภาษีดงั กล่าวจะถือเป็ นภาระของกองทุนรวม

ตารางรายละเอียดค่านายหน้ าซื้อขายหลักทรัพย์
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายชื่อบริ ษทั นายหน้ า

ค่านายหน้ าจาก
การซื้อขาย
หลักทรัพย์
(หน่ วย : บาท)

ร้อยละของค่า
นายหน้ าทัง้ หมด

1

บริษทั หลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จากัด

371,843.57

25.61

2

บริษทั หลักทรัพย์ กสิกรไทย จากัด (มหาชน)

206,664.21

14.23

3

บริษทั หลักทรัพย์ ธนชาต จากัด (มหาชน)

132,898.86

9.15

4

บริษทั หลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จากัด

110,972.33

7.64

5

บริษทั หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จากัด (มหาชน)

106,565.73

7.34

6

บริษทั หลักทรัพย์ ซีจเี อส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด

90,134.84

6.21

7

บริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

88,386.71

6.09

8

บริษทั หลักทรัพย์ ซิตค้ี อร์ป (ประเทศไทย) จากัด

60,848.33

4.19

9

บริษทั หลักทรัพย์ ฟิ นนั เซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)

54,951.55

3.78

10

บริษทั หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

44,761.69

3.08

11

บริษทั นายหน้าอืน่ ๆ

184,114.45

12.68

1,452,142.27

100.00

อันดับ

รวมค่านายหน้ าทัง้ หมด

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคัม อิควิตี ้

12

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยมื เงิ น และการก่อภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)*

% NAV

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ
หุน้ สามัญ / จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
หมวด ธนาคาร

18,036,300.00

3.97

หมวด วัสดุกอ่ สร้าง

16,178,400.00

3.57

หมวด ชิน้ ส่วนอิเล็กทรอนิกส์

20,157,225.00

4.44

หมวด พลังงานและสาธารณูปโภค

87,506,610.00

19.28

หมวด แฟชัน่

20,377,560.00

4.49

หมวด เงินทุนและหลักทรัพย์

31,986,000.00

7.05

หมวด อาหารและเครือ่ งดื่ม

61,557,795.00

13.57

หมวด เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร

42,902,000.00

9.45

หมวด ของใช้สว่ นตัวและเวชภัณฑ์

26,410,000.00

5.82

หมวด ปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์

25,353,900.00

5.59

หมวด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

59,115,166.00

13.03

838,681.75

0.18

32,445,124.20

7.15

เงินฝากธนาคาร

12,187,779.95

2.69

หนี้สนิ อื่น

(1,279,361.82)

(0.28)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

453,773,180.08

100.00

หมวด ใบแสดงสิทธิในการซือ้ หุน้ สามัญ
หมวด หน่วยลงทุน-ด้านโครงสร้างพืน้ ฐานใน
ประเทศ
อื่น ๆ

หมายเหตุ :

*

มูลค่าตามราคาตลาดทีร่ วมดอกเบีย้ ค้างรับแล้ว

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคัม อิควิตี ้
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รายงานสรุปจานวนเงิ นลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงิ นฝากหรือตราสารกึ่งหนี้ กึ่งทุน ของกองทุนรวม
มูลค่าตาม
กลุ่มของตราสาร
ราคาตลาด
(บาท)*
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ
- ตราสารภาครัฐไทย
- ไม่มี - ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
- ไม่มี (ข) ตราสารทีธ่ นาคารทีม่ กี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษทั เงินทุน
เป็ นผูอ้ อก ผูส้ งจ่
ั ่ าย ผูร้ บั รอง ผูร้ บั อาวัล ผูส้ ลักหลัง หรือ ผูค้ ้าประกัน
12,187,779.95
(ค) ตราสารทีม่ อี นั ดับความน่าเชือ่ ถืออยูใ่ นอันดับทีส่ ามารถลงทุนได้ (investment grade)
- ไม่มี (ง) ตราสารทีม่ อี นั ดับความน่าเชือ่ ถืออยูใ่ นอันดับต่ากว่าอันดับทีส่ ามารถลงทุนได้
(investment grade) หรือตราสารทีไ่ ม่ได้รบั การจัดอันดับความน่าเชือ่ ถือ
- ไม่มี สัดส่วนเงิ นลงทุนขัน้ สูง (upper limit) ที่บริ ษทั จัดการคาดว่าจะลงทุนในตราสารกลุ่ม (ง)15 % ของ NAV
หมายเหตุ :* มูลค่าตามราคาตลาดทีร่ วมดอกเบีย้ ค้างรับแล้ว

ประเภท

1 เงินฝาก
ธนาคาร
หมายเหตุ :

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่ าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
ผูค้ ้า/
ผู้
อันดับ
วันครบ
จานวนเงินต้น/
ผูอ้ อก
รับรอง/
ความ
กาหนด
มูลค่าหน้าตั ๋ว
ผูส้ ลัก
น่าเชือ่ ถือ
หลัง
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
AA+
12,187,310.06
*1

- ไม่มี - ไม่มี 2.69
- ไม่มี - ไม่มี -

มูลค่าตาม
ราคาตลาด *1
12,187,779.95

มูลค่าตามราคาตลาดทีร่ วมดอกเบีย้ ค้างรับแล้ว

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคัม อิควิตี ้

% NAV
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ผลการดาเนิ นงานของกองทุนรวม

ผลการดาเนิ นงานสิ้ นสุด
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2563

นับจากวันเริ่ ม
โครงการ
(31 ม.ค. 60)

3 เดือน
(25 ก.ย. 63)

6 เดือน
(26 มิ .ย. 63)

1 ปี
(27 ธ.ค. 62)

3 ปี
(29 ธ.ค. 60)

7.9222*
7.9501*
7.8996*
8.0474*

7.3398
7.3562
7.3401
7.4128

7.7426
7.7503
7.7429
7.7768

8.8230
n/a
n/a
n/a

11.7005
n/a
n/a
n/a

-2.05%
0.84%
7.73%
17.28%
9.05%
17.28%
18.45%
33.94%

8.99%
17.37%
9.12%
17.37%
9.59%
17.37%
8.67%
17.37%

2.51%
9.13%
2.76%
9.13%
3.65%
9.13%
2.21%
9.13%

-10.28%
-5.23%
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

-8.45%
-3.15%
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

มูลค่าหน่วยลงทุน
ชนิดจ่ายเงินปั นผล (บาท)
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม (บาท)
ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ (บาท)
ชนิดเพือ่ การออม (บาท)
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล ไทย ไดนามิก
อินคัม อิควิต้ี
ชนิดจ่ายเงินปั นผล
ตัวชีว้ ดั (Benchmark)
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
ตัวชีว้ ดั (Benchmark)
ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
ตัวชีว้ ดั (Benchmark)
ชนิดเพือ่ การออม
ตัวชีว้ ดั (Benchmark)

ผลการดาเนิ นงานย้อนหลัง (ร้อยละต่อปี )

หมายเหตุ : - เอกสารการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จดั ทาตามมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมของสมาคม
บริษทั จัดการลงทุน
- ตัวชีว้ ดั (Benchmark) คือ ดัชนีผลตอบแทนรวมของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Total Return Index)
* NAV ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2563
- ผลการดาเนินงานในอดีต มิได้เป็ นสิง่ ยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคัม อิควิตี ้
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กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคัม อิควิตี ้

16

• กองทุนเปิ ดพริ นซิ เพิ ล ไทย ไดนามิ ก อิ นคัม อิ ควิ ตี้ เป็ นนิ ติบคุ คลแยกต่างหากจากบริ ษทั จัดการ ดังนัน้ บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การ
กองทุน พริ นซิ เพิ ล จากัด จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิ ดพริ นซิ เพิ ล ไทย ไดนามิ ก อิ นคัม อิ ควิ ตี้
ทัง้ นี้ ผลการดาเนิ นงานของกองทุนเปิ ดพริ นซิ เพิ ล ไทย ไดนามิ ก อิ นคัม อิ ควิ ตี้ ไม่ได้ขึ้นอยู่กบั สถานะทางการเงิ นหรือผลการ
ดาเนิ นงานของบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พริ นซิ เพิ ล จากัด
• บริ ษทั จัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริ ษทั จัดการเช่นเดียวกันกับที่บริ ษทั จัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนเปิ ด โดยบริ ษทั จัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เกิ ดความเป็ น
ธรรมต่ อ ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ทัง้ นี้ ผู้ล งทุ น สามารถขอดูข้ อ มู ล การลงทุ น เพื่ อ บริ ษัท จัด การได้ ที่ บ ริ ษัท จัด การ และส านั ก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
• ผู้ล งทุ น สามารถตรวจดูข้ อ มู ล ที่ อ าจมี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจลงทุ น เช่ น การท าธุรกรรมกับ บุ คคลที่ เกี่ ย วข้ อ งได้ ที่ ส านั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอิ นเตอร์เน็ตของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. www.sec.or.th
• บริ ษทั จัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิ บตั ิ ตามจรรยาบรรณและประกาศต่างๆ ที่
สมาคมบริ ษทั จัดการลงทุนกาหนด และจะต้องเปิ ดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริ ษทั จัดการทราบ เพื่อที่บริ ษทั จัดการจะสามารถ
กากับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
• ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิ ออกเสียงและการดาเนิ นการใช้สิทธิ ออกเสียงได้ที่ทาการของบริ ษทั จัดการหรือ
โดยผ่านเครือข่ายอิ นเตอร์เน็ ตของบริ ษัทจัดการ www.principal.th และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้ อคืนที่ ได้รบั การแต่งตัง้
จากบริ ษทั จัดการ
• ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่ มเติ ม และรับหนังสือชี้ชวนและโครงการและข้อผูกพันได้ที่บริ ษทั จัดการและผู้สนับสนุนการ
ขายและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พริ นซิ เพิ ล จากัด ที ที่อยู่ 44 อาคาร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชัน้
16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพิ นี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ : 0-2686-9500 หรือ 0-2686-9595 www.principal.co.th
• บริ ษัทจัดการและ/ หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนที่ บริ ษทั จัดการแต่ งตัง้ อาจพิ จารณาขอข้อมูล เอกสาร
หลักฐาน เพิ่ มเติ มจากผู้สนใจสั ่งซื้อหน่ วยลงทุน หรือผู้ถือหน่ วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลที่ เกี่ ยวข้องกับผู้ลงทุนตามคา
จากัดความของกฎหมายหรือตามที่ หน่ วยงานที่ มีอานาจกาหนด ทัง้ ก่อน และหรือภายหลังการลงทุนในกองทุนไปแล้ว ทัง้ นี้
เพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมายการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิ นของประเทศไทย และประเทศอื่นที่ เกี่ยวข้อง หรือเพื่อให้
เป็ นไปตามแนวทางปฏิ บตั ิ หรือการตี ความ หรือการสั ่งการของหน่ วยงานผู้มีอานาจ ทัง้ นี้ บริ ษทั จัดการและผู้สนับสนุนการ
ขายและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนมีหน้ าที่ต้องทาความรู้จกั ตัวตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) และการพิ สูจน์ ทราบลูกค้า
(Client Due Diligence : CDD)โดยผู้สนใจสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุน หรือผู้ถือหน่ วยลงทุนของกองทุนมี หน้ าที่ แจ้งการเปลี่ ยนแปลง
ข้อมูลเกี่ยวกับการรู้จกั ตัวตนของลูกค้า (KYC) และการพิ สูจน์ ทราบลูกค้า (CDD) ให้บริ ษทั จัดการและหรือผู้สนับสนุ นการขาย
และรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนทราบ โดยตามแนวทางปฏิ บตั ิ ของกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิ นดังกล่าว บริ ษัทจัดการและ
หรือผูส้ นับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนจาเป็ นต้องดาเนิ นการตามกฎหมายครอบคลุมทัง้ การเปิ ดบัญชีเพื่อใช้บริ การ
ใหม่ การทาธุรกรรมของลูกค้าเดิ ม และการทบทวนข้อมูลลูกค้าให้เป็ นปัจจุบนั เป็ นระยะๆ รวมทัง้ การดาเนิ นการอื่นๆ ตามที่
หน่ วยงานผูม้ ีอานาจกาหนดแนวทาง

รวบรวมข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
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บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิ เพิ ล จากัด
สอบถามข้อมูลเพิ่ มเติ มได้ที่ 0-2686-9500
www.principal.th

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคัม อิควิตี ้

0

