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ประเภทกองทุน กองทุนรวมผสม (Trigger Fund) 

อายุโครงการ ไม่ก าหนด  
อย่างไรก็ตามกองทุนจะเลกิโครงการเมื่อเกิดเหตุตามเงื่อนไข
การเลกิกองทุน คอื  
(ก) เมื่อกองทุนมมีูลค่าหน่วยลงทุนมากกว่าหรอืเท่ากบั 10.65 

บาท และ  
(ข) บริษัทจัดการสามารถรวบรวมเงินสดหรอืตราสารสภาพ

คล่องได้เพยีงพอ เพื่อรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัใิหก้บั
ผูถ้อืหน่วยลงทุนตามทีร่ะบุในโครงการ 

ระดบัความเส่ียงของผู้ลงทุน 
Customer Suitability Score 

4 
เสีย่งสงู 

ขนาดกองทุน 3,000 ลา้นบาท (Green shoe 15%) ความเส่ียงอตัราแลกเปล่ียน ไม่ม ี
วนัเปิดเสนอขายหน่วยลงทุน
ครัง้แรก (IPO) 

   1 - 8 มถิุนายน 2565  

วนัจดทะเบียน    10 มถิุนายน 2565 (ประมาณการ) 
นโยบายการลงทุน กองทุนมนีโยบายเน้นลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หน่วยลงทุนของกองทุน Exchange 

Traded Fund  หน่วย CIS หน่วย Property, REITs  หน่วย Infra เงินฝากและ/หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก และ/หรือ
หลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นๆ ตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดหรอืใหค้วามเหน็ชอบ โดยกองทุนจะพจิารณา
ปรบัสดัส่วนการลงทุนในแต่ละหลักทรพัย์ได้ตัง้แต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิของกองทุนรวม ซึ่ง
สดัส่วนการลงทุนขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุนและตามความเหมาะสมกบัสภาวการณ์ในแต่ละขณะ 

นโยบายการจ่ายปันผล   ไม่ม ี 

สกลุเงินท่ีลงทุน THB. 

การป้องกนัความเส่ียงของ
อตัราแลกเปล่ียน 

ไม่ม ี(ไม่มกีารลงทุนในต่างประเทศ) 

ดชันีเปรียบเทียบ 1. ดชันี SET Total Return Index รอ้ยละ 100 

เหมาะส าหรบั ◆ ผูล้งทุนที่เขา้ใจว่ามูลค่าหน่วยลงทุนเป้าหมายไม่ใช่การรบัประกนัผลตอบแทนจากการลงทุน และไม่สามารถขายหน่วย
ลงทุนคนืไดใ้นช่วงเวลา 6 เดอืนแรก 

◆ ผูล้งทุนที่สามารถรบัความผนัผวนของราคาหลกัทรพัย์ทีก่องทุนไปลงทุนซึง่อาจปรบัตวัสูงขึน้หรอืลดลงจนต ่ากว่ามูลค่าที่
ลงทุนและท าใหข้าดทุนได ้

◆ ผูล้งทุนทีค่าดหวงัผลตอบแทนในการลงทุนระยะสัน้จากการจบัจงัหวะตลาด (market timing) 

มุมมองการลงทุน 
(Market Outlook) 

◆ การเตบิโตของเศรษฐกจิไทยถูกคาดว่าจะโตอย่างเร่งตวัในช่วงครึง่ปีหลงั หนุนโดยการบรโิภคในประเทศทีแ่ขง็แกร่ง จาก
ผลของการท า COVID-19 ใหเ้ป็นโรคประจ าถิน่ในเดอืนก.ค.65 และการฟ้ืนตวัของภาคการท่องเทีย่วจากการเปิดประเทศ
เตม็รปูแบบตัง้แต่เดอืนพ.ค. 65 

◆ IMF คาดการณ์การเติบโตของ GDP ประเทศไทยจะโตในอตัราที่เร็วกว่า GDP โลกโดยรวม โดย GDP ไทยจะโตจาก 
1.57% ในปี 2021 ไปที ่3.33% ในปี 2022 ในขณะที ่GDP โลกจะโตจาก 6.1% ลดลงเหลอื 3.5%  

◆  การคาดการณ์ก าไรของตลาดหุน้ไทยถูกปรบัขึน้ตัง้แต่ช่วงต้นปี อกีทัง้มูลค่าของตลาดยงัคงอยู่ในระดบัที่น่าสนใจ โดย 
forward PE 12 เดอืนอยู่ที ่16.9 เท่า หรอื +0.5SD 

นโยบายการลงทุนต่างประเทศ การป้องกนัความเส่ียงอตัราแลกเปล่ียน 
ไม่ม ี ไม่ม ี 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ทริกเกอร ์6M1 
Principal Thai Trigger 6M1 Fund 
PRINCIPAL THTG6M1 

สูง 

ระดบัความเสีย่งของกองทุน : 6 

ต ่า สงู

ผู้ลงทุนไมส่ามารถขายคืนหน่วยลงทนุได้ในช่วงเวลา 6 เดือนแรกได้ 
ดงันัน้ หากมีปัจจยัลบท่ีส่งผลกระทบต่อการลงทุนดงักล่าว ผู้ลงทุนอาจสญูเสียเงินลงทุนจ านวนมาก  
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จดุเด่นของกองทุน ◆ ควา้โอกาสการเตบิโตของประเทศไทยในระยะสัน้ ซึง่ถูกขบัเคลื่อนจากการเปิดประเทศอย่างเตม็รปูแบบส าหรบั
นักท่องเทีย่วชาวต่างชาต ิ

◆ ผูจ้ดัการกองทุนสามารถบรหิารกองทนุไดอ้ย่างยดืหยุ่นระหว่างตราสารทุน 0-100% และเงนิสด 0-100% เนื่องจาก
ประเภทของกองทุนนี้คอืกองผสม  

◆ มกีระบวนการลงทุนทีแ่ขง็แกร่งจากการคดัเลอืกหุน้ผ่านการวเิคราะหเ์ชงิเทคนิคเพื่อทีจ่ะสรา้งโอกาสรบัผลตอบแทน 

 
รายละเอียดกองทุน 
การท ารายการหลงัการเปิดเสนอขายครัง้แรก (After IPO) 
วนัเสนอขายหน่วยลงทุน เปิดเสนอขายครัง้เดยีวในช่วง IPO, ตัง้แต่เปิดท าการ – 15.30 น. 
วนัรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน การรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนปกติ 

บรษิทัจดัการจะไม่เปิดรบัค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนใน 6 เดอืนแรกนับจากวนัจดทะเบยีนกองทุน  
กรณีทีไ่ม่เกดิเหตุตามเงื่อนไขการเลกิกองทุนภายใน 6 เดอืนนับจากวนัจดทะเบยีนกองทุน บรษิทัจดัการจะ
เปิดรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนอีกครัง้ในวนัท าการแรกถัดจากวนัครบก าหนดระยะเวลา 6 เดือนนับตัง้แต่       
วนัจดทะเบยีนกองทุน โดยสามารถสัง่ขายคนืไดทุ้กวนัท าการ, ตัง้แต่เปิดท าการ – 15.00 น. (เริม่ตัง้แต่วนัที ่
13 ธนัวาคม 2565 เป็นตน้ไป (ประมาณการ) 
อย่างไรก็ตาม หาก ณ วนัใดก็ตามที่กองทุนเขา้เงื่อนไขการเลกิกองทุนตามเงื่อนไขที่บรษิทัจดัการก าหนด 
บรษิทัขอสงวนสทิธทิีจ่ะด าเนินการเลกิกองทุนตามเหตุการณ์ดงักล่าว 
การรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติั 
- ครัง้ที ่1 เมื่อมลูค่าหน่วยลงทุนไม่ต ่ากว่า 10.30 บาท และทรพัยส์นิของกองทุนทีจ่ะรบัซื้อคนืหน่วยลงทนุ
โดยอตัโนมตัจิะต้องเป็นเงนิสดหรอืตราสารสภาพคล่องเพยีงพอที่จะช าระค่ารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนโดย
อตัโนมตัใินส่วนของผลตอบแทนจากการลงทุนในอตัรารอ้ยละ 3.00 ของมลูค่าทีต่ราไว ้ (10 บาท) (หรอื
เท่ากบั 0.30 บาท/หน่วย)  
โดยบรษิทัจดัการจะรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนโดยอตัโนมตัเิมื่อกองทุนมมีูลค่าไม่ต ่ากว่า 10.30 บาท เพยีง
ครัง้เดยีวนับตัง้แต่วนัจดทะเบยีนกองทุน 

-  ครัง้ที ่2 เมื่อเกดิเหตุตามเงื่อนไขการเลกิกองทุน คอื  
(1) เมื่อกองทุนมมีลูค่าหน่วยลงทุนมากกว่าหรอืเท่ากบั 10.65 บาท และ 
(2) บรษิทัจดัการสามารถรวบรวมเงนิสดหรอืตราสารสภาพคล่องได้เพยีงพอเพื่อรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน
อตัโนมตัใิหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุนตามทีร่ะบุในโครงการ  
อย่างไรก็ตาม อตัรารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัทิี่ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะได้รบัจากการเลกิกองทุนเมื่อ
เกดิเหตุการณ์ตามเงื่อนไขการเลกิกองทุน เมื่อค านวณเป็นมลูค่าต่อหน่วยลงทุนอาจมมีลูค่าต ่ากว่ามลูค่า
หน่วยลงทุนทีก่ าหนดตามเงื่อนไขการเลกิโครงการ 

การช าระค่าขายคืน 
- กรณีการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนปกติ 
 
- กรณีการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติั 
 
 
มูลค่าขัน้ต า่ของการสัง่ซ้ือครัง้แรก 
มูลค่าขัน้ต า่ของการสัง่ซ้ือครัง้ถดัไป 
มูลค่าขัน้ต า่ของการสัง่ขายคืน 

 
ภายใน 5 วนัท าการนับจากวนัค านวณราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (ประกาศ NAV T+1, คนืเงนิ T+3)      
ส าหรบั CIMBT / SCB / KBANK /BAY / BBL / LHBANK / KK/ ttb 
ภายใน 5 วนัท าการนับจากวนัทีบ่รษิทัจดัการด าเนินการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิโดยบรษิทัจดัการจะ
น าเงนิค่ารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัดิงักล่าวไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน PRINCIPAL TREASURY 
หรอืวธิกีารอื่นใดตามทีบ่รษิทัจดัการก าหนดเพิม่เตมิ 

1,000 บาท 
1,000 บาท  
ไม่ก าหนด 

ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเกบ็จากผู้ถือหน่วยลงทุน (ของมลูค่าหน่วยลงทุน) 
การขายหน่วยลงทุน-สบัเปล่ียนเข้า ไม่เกนิ 2.14% (ปัจจุบนัเก็บ 1.07%) 
การรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน-สบัเปล่ียนออก 
การซื้อขายหลกัทรพัย ์(Brokerage Fee) 
 

ไม่เกนิ 1.07% (ยกเวน้) 
ไม่เกนิ 0.54% (ยกเวน้) 
ค่าธรรมเนียมดงักล่าวเป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีุรกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนัไวแ้ลว้ 
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ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเกบ็จากกองทุน  
(ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธหิกัดว้ยหนี้สนิก่อนหกัค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และคา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน) 
การจดัการ ไม่เกนิ 2.14% ต่อปี (เกบ็จรงิ 1.605% ต่อปี) 
ผู้ดแูลผลประโยชน์ ไม่เกนิ 0.33% ต่อปี (เกบ็จรงิ 0.02675% ต่อปี) 
นายทะเบียน ไม่เกนิ 0.65% ต่อปี (เกบ็จรงิ 0.321% ต่อปี) 

ค่าธรรมเนียมดงักล่าวเป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีุรกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนัไวแ้ลว้ 
หมายเหตุ: ในระยะเวลา 6 เดอืน แรกนับจากวนัที่จดทะเบยีนทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวมบรษิทัจดัการจะเรยีก
เก็บค่าธรรมเนียมการจดัการและค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนในอตัรารอ้ยละต่อปีของมูลค่าที่จดทะเบยีนกอง
ทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม โดยทางบญัชจีะรบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายของกองทุนทัง้จ านวนในวนัทีถู่กเรยีกเก็บ และจะ
เรยีกเกบ็จากกองทุนภายในระยะเวลาไม่เกนิ 90 วนันับจากวนัทีจ่ดทะเบยีนกองทุน  
กรณีทีไ่ม่เกดิเหตุตามเงื่อนไขการเลกิกองทุน ภายใน 6 เดอืน นับจากวนัจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุน
รวม บรษิัทจดัการจะเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมการจดัการและค่าธรรมเนียมนายทะเบียนในอัตราร้อยละของ
มลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน 

บรหิารจดัการโดย 
บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั 
44 อาคาร ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย ชัน้16 ถ. หลงัสวน แขวงลุมพนิี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330  
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ผูล้งทุนไม่สามารถขายคนืหน่วยลงทุนไดใ้นช่วงเวลา 6 เดอืนแรกได ้ดงันัน้ หากมปัีจจยัลบทีส่่งผลกระทบต่อการลงทุนดงักล่าว ผูล้งทุนอาจสญูเสยีเงนิลงทุนจ านวนมาก 
ผูล้งทุนควรท าความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้ (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทน และ ความเสีย่งก่อนตดัสนิใจลงทุน 
ผูล้งทุนควรศกึษาขอ้มลูในหนังสอืชีช้วนใหเ้ขา้ใจก่อนตดัสนิใจลงทุน 
ผลการด าเนินงานในอดตีมไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต 
บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธเิปลีย่นแปลงประเภทและลกัษณะพเิศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็น Fund of Funds หรอื Feeder Fund หรอืกลบัมาเป็นกองทุนรวมทีม่กีารลงทุนโดยตรง
ในหลกัทรพัยแ์ละทรพัยส์นิทัง้ในประเทศและ/หรอืต่างประเทศไดโ้ดยไม่ท าใหร้ะดบัความเสีย่งของการลงทุน ( risk spectrum) เพิม่ขึน้ ทัง้นี้ ให้เป็นตามดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุน 
โดยขึน้กบัสถานการณ์ตลาด และต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บรษิทัจดัการจะด าเนินการแจ้งผูถ้ือหน่วยลงทุน ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั โดยผ่าน
เวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการที ่www.principal.th หรอืช่องทางอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการก าหนดก่อนด าเนินการเปลีย่นแปลงการลงทุนดงักล่าว 

 
Disclaimer 
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั (“บรษิทัจดัการ”) จดัท าเอกสารฉบบันี้ขึน้เพื่อวตัถุประสงค์ในการเผยแพร่ขอ้มลูเป็น การทัว่ไป โดยไม่ไดมุ้่งหมาย  ใหถ้อืเป็นค า
เสนอหรือการเชิญชวนให้บุคคลใดท าการซื้อ และ/หรือ ขายผลิตภณัฑ์ด้านการลงทุนประเภทต่าง ๆ ตามที่ปรากฏในในเอกสารฉบบันี้ และไม่ถือเป็ นการ  ให้ค าปรึกษาหรอื
ค าแนะน าเกีย่วกบัการท าธุรกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑด์า้นการลงทุนของบรษิทัต่าง ๆ ตามทีร่ะบุไวใ้นเอกสารนี้แต่อย่างใด  
แมบ้รษิทัจดัการจะได้ใช้ความระมดัระวงัตามสมควรเพื่อให้ขอ้มูล ดงักล่าวมคีวามถูกต้องและตรงกบัวตัถุประสงค์ของการจดัท าเอกสารนี้ บริษทัจดัการและพนักงานของบรษิทั
จดัการไม่มคีวามรบัผดิและจะไม่รบัผดิส าหรบัความผดิพลาด ของขอ้มูลใด ๆ ที่เกดิขึน้ไม่ว่าดว้ยเหตุใดกต็าม รวมทัง้จะไม่รบัผดิส าหรบัการกระท าใด ๆ ที่เกดิขึน้บนพืน้ฐานของ
ความเหน็หรอืขอ้มลูที่ปรากฏอยู่ในเอกสารฉบบันี้ บรษิทัจดัการไม่ไดใ้ห้ค ารบัรองหรอืรบัประกนั ไม่ว่าโดยชดัแจ้งหรอืโดยปรยิาย เกี่ยวกบัความถูกต้อง แม่นย า น่าเชื่อถอื ทนัต่อ
เหตุการณ์ หรอืความสมบูรณ์ของขอ้มลูดงักล่าวในกรณีใด ๆ ทัง้สิน้  
บรษิทัจดัการขอปฏเิสธความรบัผดิทัง้ปวงที่เกดิหรอือาจเกดิขึน้ในทุกกรณี ทัง้นี้ ความเหน็ บทวเิคราะห์หรอืการคาดคะเนต่าง ๆ เกี่ยวกบัเหตุการณ์หรอืผลการด าเนินงานใน
อนาคตทีป่รากฏในเอกสารนี้ ไม่ถอืเป็นเครื่องยนืยนัและอาจแตกต่างจากเหตุการณ์หรอืผลประกอบการทีเ่กดิขึน้จรงิได ้ 
ส าหรบันักลงทุนทีต่อ้งการทราบขอ้มลูหรอืรายละเอยีดเพิม่เตมิหรอืรบัหนังสอืชีช้วน สามารถตดิต่อบรษิทัจดัการหรอืผู้ด าเนินการขายทีท่่านใชบ้รกิาร 

http://www.principal.th/

